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Sammendrag 

Denne masteroppgaven tar for seg fenomenet virksomhetsnettsteder fra et retorisk 

perspektiv. Hensikten har vært å se nærmere på hvordan fenomenet virksomhetsnettsteder 

fungerer som retoriske prosjekter og som arenaer for intensjonell og effektiv 

kommunikasjon. I den sammenheng blir de retoriske kvalitetene ved 

virksomhetsnettstedet www.petterdass.no, som antatt representativt kasus for fenomenet, 

undersøkt og vurdert i lys av sin retoriske situasjon, avsenders intensjon, sitt  innhold og 

komposisjon, og forsidens overbevisende kraft. De normative vurderingene er fundert i 

aktuell og etablert teoretisk forskning om det komplekse fenomenet 

virksomhetsnettsteder, blant annet i form av teori om web-retorikk, web-estetikk, visuell 

grammatikk og visuell retorikk, samt teori om virksomhetskommunikasjon fra et 

markedsførings- og omdømmeperspektiv. Metodologisk omfatter denne kvalitative 

kasusstudien en rekonstruksjon av en potensiell retorisk situasjon, en deskriptiv og 

normativ analyse av det helhetlige virksomhetsnettstedets innhold og komposisjon, samt 

en ethos-pathos-logos-analyse av dets forside pr. 03.09.12. Målet med studien har vært å 

kunne bidra til innsikt om sammenhengen mellom fenomenet virksomhetsnettsteder, 

webinnhold og retorisk overbevisningskraft – en innsikt som kan utprøves av, og således 

ha relevans for alle som på en eller annen måte jobber med kommunikasjon på nett. 
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1 Innledning 
 

Denne masteroppgaven behandler fenomenet virksomhetsnettsteder fra et retorisk 

perspektiv.  

Retorikken er en moderne praktisk-pragmatisk lære om kommunikativ kvalitet, som 

bygger på en 2300 år gammel vitenskapelig disiplin som tar for seg effektiv, intensjonell 

og situasjonsbestemt kommunikasjon. Retorikken kjenner vi derfor kanskje best som 

”kunsten å overtale” eller ”veltalenhetens kunst”. I dag definerer vi den gjerne som 

”hensiktsbestemt og virkningsfull kommunikasjon” (Kjeldsen, 2006: 25). Dette 

masterprosjektet er først og fremst grunnlagt i et ønske om å ta i bruk den mangfoldige 

verktøykassen som retorikken representerer, i et praktisk arbeid med en moderne 

brukstekst. Og hva er vel å regne som mer moderne brukstekster i dagens samfunn, enn 

tekster på internett?  

 

I mitt masterprosjekt har jeg derfor valgt å se nærmere på fenomenet 

virksomhetsnettsteder. Elisabeth Hoff-Clausen definerer fenomenet virksomhetsnettsted 

som ”en hjemmeside, der søger at synliggøre og positionere en virksomhed på markedet 

over for de mange interessenter, der i dag orienterer sig via internettet” (2002: 10). Jeg 

har valgt å undersøke akkurat dette fenomenet i masterprosjektet mitt, fordi jeg anser det 

til å i utgangspunktet ha en sterk tilknytning og en spennende kobling til retorisk praksis. 

Dette i kraft av å representere en etter hvert ganske så vanlig og grunnleggende del i de 

fleste virksomheters  markedskommunikative praksiser. Fenomenet 

markedskommunikasjon defineres gjerne gjennom sin hensikt om å ”informere og påvirke 

en gruppe av mottakere i den hensikt å øke bedriftens avsetning av varer og tjenester, på 

kort og lang sikt, og på lønnsom basis” (Helgesen, 2004: 13). Den er samtidig også å 

regne som en del av en virksomhets helhetlige kommunikasjonspraksis, altså nettopp som 

del av dens virksomhetskommunikasjon, som på sin side gjerne skal ha som et 

overordnede mål ”å etablere og vedlikeholde et fordelaktig omdømme hos 

interessentgruppene” (Brønn og Ihlen, 2009: 183). 

 

Dette innebærer, slik jeg ser det, at virksomhetsnettstedet altså ikke bare må ”synliggjøre 

og posisjonere virksomheten overfor interessentene”, men at det også må gjøre dette på 

en ”fordelaktig” måte som gjør interessentene positivt innstilt overfor virksomheten, og 

dens varer og tjenester. Dette innebærer at virksomhetsnettstedet må inneholde et element 
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av overbevisning – eller intensjonell og effektiv kommunikasjon, om du vil – om det skal 

kunne tjene sin hensikt. Med den innsikten som utgangspunkt, velger jeg derfor å forstå 

fenomenet virksomhetsnettsteder som arenaer for intensjonell, effektiv kommunikasjon. 

Dermed er et virksomhetsnettsted også å forstå som et retorisk prosjekt, i så måte.   

 

I mitt masterprosjekt har jeg ut fra dette ønsket å finne ut mer om hvordan fenomenet 

virksomhetsnettsteder fungerer som retoriske prosjekter og som arenaer for intensjonell 

og effektiv kommunikasjon. I den forbindelse har jeg valgt å ta utgangspunkt i et antatt 

representativt kasus, nærmere bestemt virksomhetsnettstedet www.petterdass.no, for å 

undersøke i hvilken grad dette fremstår som et retorisk hensiktsmessig prosjekt.  

 

Med tanke på å undersøke fenomenet virksomhetsnettsteder fra dette retoriske 

perspektivet, er www.petterdass.no et interessant kasus i så måte. Dette fordi Petter Dass-

museet er å regne som en kulturvirksomhet som forvalter en viktig del av den nasjonale 

og nordiske kulturarven, nemlig arven etter dikterpresten Petter Dass. Denne kulturarven 

representerer dermed en del av norsk og nordisk kulturhistorie som det er viktig å ta vare 

på for ettertiden, og som det er viktig at publikum vet om og får ta del i. Siden denne 

kulturvirksomheten befinner seg i det som kan betraktes som Utkant-Norge, er den 

mindre tilgjengelig for det store publikummet, og har dermed kanskje større utfordringer 

med å tiltrekke seg publikum, enn for eksempel kulturvirksomheter i Trondheim og Oslo. 

Dermed kan man anta at ivaretakelsen av virksomhetsnettstedets funksjon med ”å 

synliggjøre og posisjonere virksomheten på en fordelaktig måte som gjør mottakerne 

positivt innstilt overfor virksomheten og dens varer og tjenester”, blir ekstra viktig med et 

slikt utgangspunkt. 

 

1.1 Problemstilling 

Problemstillingen som denne kasusstudieundersøkelsen er basert på, er derfor følgende:  

 

I hvilken grad framstår virksomhetsnettstedet www.petterdass.no som retorisk 

hensiktsmessig prosjekt, sett i lys av: 

 

 sin retoriske situasjon? 

 avsenders intensjon? 
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 sitt innhold og komposisjon? 

 forsidens overbevisende kraft?  

 

Med utgangspunkt i denne problemstillingen har jeg dermed først rekonstruert en 

potensiell retorisk situasjon for å ha et kontekstuelt grunnlag å undersøke 

virksomhetsnettstedet ut fra, deretter foretatt en to-delt undersøkelse av nettstedet.   

 

Første ledd i denne undersøkelsen har dermed dreid seg om en deskriptiv og normativ 

analyse av det helhetlige nettstedets komposisjon og innhold, slik dette fremsto på 

internettet 03.09.12. Her har jeg videre vurdert hensiktsmessigheten i nettstedets innhold 

og komposisjon ut fra et multimodalt, web-teoretisk, web-retorisk, samt bilde- og 

fargeteoretisk perspektiv, samt ut fra relevante kvaliteter som funksjonalitet, 

brukervennlighet, estetikk og innholdsverdi, og i lys av den potensielle retoriske 

situasjonen som allerede nevnt.  

 

Andre ledd av undersøkelsen har omhandlet en analyse av den retoriske overbevisende 

kraften i nettstedets forside pr. 03.09.12. Dette for å kunne gi en vurdering om hvor 

retorisk overbevisende www.petterdass.no’s forside på dette tidspunktet antas å kan ha 

fremstått for Petter Dass-museets publikum i den potensielle retoriske situasjonen. Denne 

delen av undersøkelsen har dermed bestått av å kartlegging og vurdering av de viktigste 

ethos-, pathos-, og logosappellene i forsiden, slik disse fremstår i den multimodale 

teksten.  

 

Hensikten med dette masterprosjektet har altså vært å ta fenomenet virksomhetsnettsteder 

i nærmere øyesyn fra et retorisk perspektiv. Forhåpentligvis kan undersøkelsen bidra til 

ny innsikt om sammenhengen mellom fenomenet virksomhetsnettsteder, webinnhold og 

retorisk overbevisningskraft – en innsikt som kan utprøves av, og således ha relevans for, 

alle som på en eller annen måte jobber med kommunikasjon på nett. 

 

 

  



4 
 

1.2 Oversikt over oppgavens disposisjon 

 

 Kapittel 2: Her presenteres masteroppgavens empiriske forskningsmateriale, 

samt de metodiske verktøyene som er blitt benyttet i arbeidet med den.  

 

 Kapittel 3: Her presenteres det overordnede teoretiske bakteppet for dette 

masterprosjektet. I dette tilfellet dreier dette seg om teori som omhandler retorikk, 

multimodalitet og virksomhetskommunikasjon. 

 

 Kapittel 4: Her presenteres rekonstruksjonen av Petter Dass-museets potensielle 

retoriske situasjon. I dette kapitlet blir også en betydelig del av masterprosjektets 

web-teoretiske grunnlag omkring fenomenet virksomhetsnettsteder presentert. 

 

 Kapittel 5: Her presenteres en deskriptiv og normativ analyse, altså en 

beskrivelse og vurdering, av virksomhetsnettstedet www.petterdass.no’s 

komposisjon og innhold, slik dette fremsto på internett 03.09.12.  

 

 Kapittel 6: Her presenteres en retorisk analyse av virksomhetsnettstedets forside, 

med fokus på forsidens overbevisende kraft, basert på ethos- pathos- og logos-

appellene som finnes her.   

 

 Kapittel 7: Her presenteres en oppsummerende hovedkonklusjon, samt noen 

løsningsorienterte forslag til utbedringer av virksomhetsnettstedet.   
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2 Materiale og metode 
 

I dette kapitlet vil jeg redegjøre for masterprosjektets materiale, samt de metodiske 

verktøyene jeg har benyttet meg av i arbeidet med dette.  

 

2.1 Materialet 

Hovedanliggendet i mitt masterprosjekt har altså vært å undersøke hvordan det 

komplekse fenomenet virksomhetsnettsteder kan fungere som retoriske prosjekt, og som 

arenaer for intensjonell og effektiv kommunikasjon. For å undersøke dette har jeg altså 

valgt ut et konkret virksomhetsnettsted, www.petterdass.no som representativt kasus for 

fenomenet.  

 

Forskningsmaterialet som masteroppgaven min baserer seg på, er dermed 

virksomhetsnettstedet www.petterdass.no i sin helhet, slik dette framsto på tidspunktet da 

samtlige av nettstedets 70 noder ble hentet med fra internett, nærmere bestemt på datoene 

03.09. 2012 og 15.10. 2012.  

 

I den forbindelse bør det nevnes at web-innhold er et ustabilt materiale å forske på. Dette 

som et resultat av at mediet som web-innholdet presenteres for oss gjennom, nemlig 

internettet, i seg selv er av en flyktig, dynamisk og ustabil natur. Her kan endringer skje 

raskt, innhold kan med noen få tastetrykk endres, slettes og flyttes, dermed kan et 

nettsteds karakter endres drastisk på svært kort tid. Dette bidrar dermed til å gjøre web-

innhold til et noe ustabilt og vanskelig etterprøvbart forskningsmateriale. Denne 

kjensgjerningen representerer en grunn-leggende del av internettets vesen, og er et 

forhold ved web-innholdet som forsknings-materiale, som enhver web-forsker er kjent 

med og må forholde seg til. Men som Elisabeth Hoff-Clausen påpeker:  

 

”ethvert akademisk studie er nødt til at stabilisere sin genstand for at kunne præservere det til 

efterfølgende diskussion og kritik af det akademiske arbejde, der udføres. […] Snarere end at 

forkaste de kritiske tilgange, der eksplicit forudsætter en stabil, afgrænset form, må retorikere 

således forholde sig til, hvordan man meningsfuldt transformerer webtekster til en form, som kan 

studeres, også i detaljen, og præserveres som dokumentation” (2008: 67). 
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For å gjøre det utvalgte, men dynamiske forskningsmaterialet mitt mer forskningsmessig 

håndterbart og analysearbeidet mer etterprøvbart, valgte jeg derfor tidlig i prosessen å 

”fryse” nettsidene til et visst tidspunkt, gjennom å laste ned hver enkelt av de 70 nodene 

som virksomhetsnettstedet www.petterdass.no består seg av, ved hjelp av web-

grabberverktøyet Snagit. Disse nedlastingene (skjermdumpene) ble som nevnt foretatt på 

datoene 03.09. 2012 og 15.10. 2012. For at leseren skal kunne etterprøve analysene og 

vurderingene som jeg har gjort av dette materialet i denne masteroppgaven, er dette 

empiriske forskningsmaterialet i sin helhet å finne vedlagt denne masteroppgaven på CD-

ROM.   

 

Petter Dass-museets nettsider er for øvrig et godt eksempel på web-innholdets dynamiske 

og ustabile natur. I løpet av min forskningsperiode har museets nettsider sakte, men 

sikkert gjennomgått strukturelle og innholdsmessige endringer. Dette innebærer at en stor 

del av mitt forskningsmateriale, som altså baserer seg på nedlastinger fra september og 

oktober 2012, ikke lenger eksisterer for den som ønsker å finne dette på nett. En 

konsekvens av dette har for eksempel vært at jeg i mitt forskningsarbeid etter hvert er blitt 

helt avhengig av mitt nedlastede materiale for å kunne fortsette arbeidet. I tillegg er det 

besluttet at museet vil få totalt nye nettsider i løpet av høsten 2013-våren 2014, noe som 

vil innebære at heller ikke museets nettsider i sin nåværende form vil eksistere særlig 

lenge. Dette bidrar naturlig nok til at forskningsprosjektets analytiske kvalitet til en viss 

grad svekkes, i og med at leserens muligheter til å etterprøve det analytiske arbeidet 

dermed blir vanskelig.  

 

2.2 Kvalitativ metode 

Med metode mener vi i vitenskapelig sammenheng ”et redskap eller et hjelpemiddel som 

benyttes for å forstå et komplekst fenomen”, eller sagt med andre ord: ”en planmessig 

framgangsmåte for å nå fram til kunnskap” (Gentikow, 2005: 32). Metoden skal også 

fungere som et slags regelsett, som skal hjelpe andre fagfolk til å kunne etterprøve 

etterretteligheten og påliteligheten i forskningsarbeidet (Gentikow, 2005: 33). 

 

Siden jeg i dette forskningsprosjektet har ønsket å oppnå en større forståelse for det 

komplekse fenomenet virksomhetsnettsteder som retorisk prosjekt og arena for 

intensjonell og effektiv kommunikasjon, har jeg her valgt å benytte med av ulike former 
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for kvalitativ metode. Barbara Gentikow påpeker at en av kvalitetene ved kvalitative 

studier er at de gir forskeren mulighet til å få et dypere innblikk i svært avgrensede 

fenomener, ved å gi denne muligheten til å undersøke sitt utvalgte emne i dybden og i 

detalj. På den måten er derfor kvalitative studier ofte svært spesifikke og konkrete (2005: 

40).  

 

2.3 Abduktiv metode 

Her er det på sin plass å si noen ord om det vi omtaler som abduktiv metode. På et 

overordnet nivå i denne masterundersøkelsen har jeg nemlig tatt i bruk den metodiske 

tilnærmingen som omtales som abduktiv metode. Ved abduktiv metode utvikler vi 

hypoteser som kan forklare eksistensen av et fenomen, og forklarer den mest sannsynlige 

måten å lese dette fenomenet på (jfr. Svennevig, 2001). Den abduktive metodens 

prinsipper kan forklares på følgende måte:  

 

“abduction starts with consideration of facts, that is, particular observations. These observations 

then give rise to a hypothesis which relates them to some other fact or rule which will account for 

them. This involves integrating the facts into a more general description, that is, relating them to a 

wider context” (Svennevig, 2001: 2). 

Når vi analyserer en tekst ut fra abduktiv metode, innebærer dette dermed å tolke og 

forklare spesifikke trekk ved teksten ut fra noen allmenne, kulturelt bestemte regler, altså 

tekst-normene som ligger til grunn for akkurat denne typen tekster. På bakgrunn av dette 

danner man seg hypoteser ”applicable in any way to other circumstances than those under 

which they were observed” (Peirce i: Svennevig, 2001: 2). Med andre ord, danner man 

seg hypoteser på bakgrunn av undersøkelser av et representativt eksempel av fenomenet, 

som kan bidra til å si noe generelt om fenomenet som studeres. Resultatet vi får fra 

abduktiv metode, kvalifiserer dermed ikke som sikker kunnskap i positivistisk forstand, 

men regnes altså som hypoteser som kan legges til rette for videre utprøving og videre 

diskusjon om fenomenet som analyseres (Svennevig, 2001).  

 

Slik jeg ser det, innebærer dette at mitt forskningsarbeid, også etter at www.petterdass.no 

i sin nåværende form ikke er å oppdrive lenger, kan komme andre til nytte. Dette fordi jeg 

anser at hypotesene som jeg her danner på bakgrunn av mine undersøkelser av nettstedet, 

kan bidra til å si noe generelt og allment om sammenhengen mellom fenomenet 
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virksomhetsnettsteder, webinnhold og retorisk overbevisningskraft, noe som kan utprøves 

av og således ha relevans for alle som på en eller annen måte jobber med kommunikasjon 

på nett. Formålet med dette masterprosjektet er sånn sett å kunne tilby en fordypning i 

fenomenet virksomhetsnettsteder gjennom å presentere en rik rekonstruksjon av 

fenomenet via et kasusstudium – en fordypning som dermed altså kan legges til rette for 

utprøving av andre varianter av dette fenomenet i framtiden. 

 

I den forbindelse kan det nevnes at Petter Dass-museet har gitt uttrykk for at denne 

rekonstruksjonen av www.petterdass.no vil være av betydning og relevans med tanke på 

museets planlagte omlegging av virksomhetsnettstedet, noe som umiddelbart styrker 

verdien av dette forskningsarbeidet (jfr. Strategisk plan for Petter Dass-museet 2012-

2017: 28-29). 

 

2.4 Kasusstudie 

Å benytte kvalitativ metode i mitt forskningsprosjekt, ga meg dermed muligheten til å 

undersøke fenomenet virksomhetsnettsteder fra et antatt representativt enkelttilfelle. Dette 

gjorde jeg altså gjennom et såkalt kasusstudie. Gentikow forklarer kasusstudiet som 

”undersøkelsen av en person, en gruppe av personer, en institusjon, resepsjon av en 

bestemt medietekst, bruk av et bestemt medium, etc.” (2005: 40). Hun påpeker videre at 

det som kjennetegner kasusstudiet ytterligere, er nettopp at man ”fordyper seg i et tilfelle, 

samler all tilgjengelig informasjon om det og prøver å forstå det i sin helhet” (2005: 40). 

Aksel Tjora forklarer videre i den sammenheng: ”I casestudier kan vi benytte alle mulige 

former for kvalitativ og kvantitativ datagenerering, intervjuer, observasjoner, surveyer, 

registerdatastudier, dokumentstudier og så videre, og gjerne (helst alle!) kombinasjoner 

av flere av disse” (Tjora, 2012: 35).  

 

Kasuset som jeg har valgt å undersøke som antatt representativt for fenomenet 

virksomhets-nettsteder, er som nevnt virksomhetsnettstedet til kulturvirksomheten Petter 

Dass-museet, www.petterdass.no. Dette altså slik det helhetlig fremsto på internettet 

høsten 2012. I min kasusstudie har jeg videre valgt å analysere dette 

virksomhetsnettstedet gjennom en to-delt undersøkelse av fenomenet forstått som 

multimodal tekst, først ved å foreta en deskriptiv og normativ analyse av nettstedets 

komposisjon og innhold, vurdert på bakgrunn av aktuell og etablert forskning om 
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fenomenet virksomhetsnettsteder. Deretter valgte jeg å analysere den antatt retoriske 

overbevisningskraften i nettstedets forside, gjennom å undersøke ethos-, pathos- og 

logosappellene her. For å kunne vurdere www.petterdass.no i lys av en kontekst, 

rekonstruerte jeg også en potensiell retorisk situasjon som utgangspunkt for virksomhets-

nettstedets eksistens. Denne fremstillingen fikk dermed fungere som utgangspunkt og 

underlag for mine videre undersøkelser og analyser. For å kontekstualisere virksomhets-

nettstedet ytterligere, foretok jeg også et semistrukturert forskningsintervju med den av 

museets ansatte som har hatt lengst fartstid i å arbeide med virksomhetsnettstedet. Jeg vil 

i det følgende utdype hvert enkelt steg i denne kasusundersøkelsen ytterligere.  

 

2.5 Rekonstruksjon av museets potensielle retoriske 

situasjon 

Som allerede nevnt, er konteksten av helt grunnleggende betydning innenfor kvalitative 

studier. Det er den også innenfor tekstanalyser generelt, og innen retorikken spesielt. 

Innen retorikken tenker vi oss at situasjonen er selve utgangspunktet for den retoriske 

ytringen, og at det derfor er av stor nødvendighet, både for den som utformer ytringen og 

for den som skal forske på den, å ha oversikten over situasjonen som ytringen utgår fra, 

med andre ord altså konteksten (Kjeldsen, 1997: 82-83).  

 

For å kunne vurdere virksomhetsnettstedet www.petterdass.no i lys av en kontekst, 

rekonstruerte jeg som nevnt en potensiell retorisk situasjon som antatt utgangspunkt for 

virksomhetsnettstedets eksistens. I den forbindelse tok jeg utgangspunkt i Loyd F. Bitzers 

teori om den retoriske situasjon, og bestanddelene der, nemlig det påtrengende problem, 

publikum og de tvingende omstendighetene. En grunntanke i denne teorien, er at 

situasjonen bærer i seg en utfordring eller et krav om aktiv tale, altså et krav om at noen 

tar ordet og møter dette kravet med en passende respons (Kjeldsen, 1997:82). Som en 

konsekvens av at Petter Dass-museet selv ikke har gitt inntrykk av en opplevelse av å 

befinne seg i en slik konkret kommunikasjonssituasjon som krever at museet 

kommuniserer, valgte jeg å rekonstruere en retorisk situasjon for å ha et kontekstuelt 

grunnlag å undersøke www.petterdass.no ut fra. Denne rekonstruksjonen ble foretatt på 

bakgrunn av informasjon fra intervjuet med museets fungerende daglig leder, 

museumsplan for Helgeland museum 2011-2016, Petter Dass-museets strategiplan for 

2013-2017, samt en god dose allmennkulturell- og samfunnsmessig doxa 
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(sannsynlighetsbasert skjønn, som for øvrig er det området som retorikken tradisjonelt 

sett har operert innenfor).    

 

I denne delen av framstillingen har jeg dermed på bakgrunn av dette materialet 

rekonstruert  museets påtrengende problem (altså kommunikasjonsutfordringen som jeg 

anser kan ligge til grunn for museets behov for et virksomhetsnettsted) og de tvingende 

omstendighetene (de situasjonelle og kulturkontekstlige retoriske vilkårene i situasjonen 

som regulerer hvordan virksomhetsnettstedet kan og bør utformes for å kunne kvalifiseres 

som en passende respons). I tillegg ble også publikummet som den passende responsen 

må rettes mot identifisert (dette er det punktet som for øvrig har vært minst gjenstand for 

rekonstruksjon i denne sammen-heng, da museet allerede har etablert målgrupper som de 

retter seg mot). Sammenlagt bidro rekonstruksjonen av disse elementene til å skape et 

helhetlig bilde av en retorisk situasjon som jeg altså anser potensielt sett kan ligge til 

grunn for www.petterdass.no’s eksistens. Siden dette dermed dreier seg om en 

rekonstruert kontekst, og ingen konkret og reel retorisk situasjon som sådan, omtales 

denne rekonstruerte situasjonen og kommunikasjons-utfordringen her i denne 

masteroppgaven som museets potensielle retoriske situasjon og antatte påtrengende 

problem. 

 

Innen retorikken og teorien om den retoriske situasjon, tenker man seg videre at det 

påtreng-ende problemet i situasjonen kan løses, eller opphøre, om noen tar ordet og møter 

kommunikasjonsutfordringen som dette representerer, med en passende respons. For at 

en ytring skal kunne kvalifisere som en passende respons er det essensielt at den har en 

korrigerende virkning på situasjonen, altså at den evner å overbevise det aktuelle 

publikummet til å foreta de nødvendige handlinger som må til for å løse det påtrengende 

problemet i den retoriske situasjonen (Kjeldsen, 2006: 87-89; Bakken, 2011: 55-56). En 

passende respons er dermed en ytring som evner å overbevise mottakerne ut fra 

situasjonens krav, med andre ord en vellykket retorisk ytring. Dette viser oss at teorien 

om den retoriske situasjon også kan være et nyttig redskap for å finne ut hvorfor, eller 

hvorfor ikke en tekst har lyktes. Ved en slik undersøkelse kan det nemlig være nyttig å se 

på hvilken kommunikasjonsutfordring avsenderen har ønsket å løse, hvilket publikum 

avsenderen har rettet teksten mot og hvilke tvingende omstendigheter som avsenderen har 

vært nødt til å forholde seg til i situasjonen.  
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I denne masteroppgaven hvor jeg ønsker å undersøke i hvilken grad virksomhetsnettstedet 

www.petterdass.no pr. 03.09.12 fremstår som retorisk hensiktsmessig prosjekt, har jeg 

derfor med bakgrunn i denne rekonstruksjonen av museets potensielle retoriske situasjon 

valgt å betrakte www.petterdass.no som museets svar, eller respons, på denne 

situasjonens antatte påtrengende problem. Mitt hovedanliggende i denne masteroppgaven 

har dermed på mange måter vært å undersøke hvorvidt dette virksomhetsnettstedet pr. 

03.09.12 faktisk kan sies å representere en passende respons i denne antatte situasjonen, 

eller ikke. Med andre ord, undersøke i hvilken grad virksomhetsnettstedet fremstår som 

retorisk hensiktsmessig prosjekt. 

 

For å kunne vurdere www.petterdass.no’s retoriske hensiktsmessighet, er det også 

nødvendig å ta med avsenders intensjon i vurderingen. Som Jens Kjeldsen (1997) 

påpeker, er ikke bare retorikken situasjonell, den er også intensjonell:  

 

”Det fundamentale i den retoriske kommunikationssituation er dog at afsenderen har en intention. 

Han må have et reelt budskab, eller i det mindste et ønske om at ytre sig om noget han mener er 

vigtigt og relevant. […] Med meget få undtagelser er der enighed om at retorik har at gøre med 

overbevisende og hensigtsbestemte henvendelser” (Kjeldsen, 1997: 82).  

 

Hvor passende en ytring fungerer som respons i en retorisk situasjon, vil dermed også 

avhenge av hva intensjonen med ytringen er. For å kunne vurdere www.petterdass.no som 

eventuell passende respons har det derfor vært nødvendig å få et inntrykk av hva Petter 

Dass-museet har hatt som intensjon for virksomhetsnettstedet som kommunikativ ytring. I 

intervjuet med fungerende daglig leder ved museet (03.09.13), ble det snakket en del 

rundt hva det er museet ønsker at publikum skal fange opp av nettstedet, og over hva 

museet selv ønsker å få frem der. For å få et mer konkret grep om Petter Dass-museets 

intensjon og budskap for virksomhetsnettstedet, valgte jeg å rekonstruere informasjonen 

fra intervju-utdragene som omhandlet nettopp denne tematikken, til det jeg i denne 

oppgaven har kalt  museets ”hovedtanke”. Denne ”hovedtanken” har jeg videre valgt å 

forstå som museets over-ordnede budskap i nettstedet som kommunikasjonsytring, og 

også det budskapet som jeg anser som sannsynlig at kan ligge til grunn for 

virksomhetsnettstedet som antatt passende respons i museets potensielle retoriske 

situasjon. Den kan også forstås å ligge til grunn for museets virksomhetsidentitet, altså 

det inntrykket som museet sannsynligvis ønsker å gi av seg selv gjennom nettstedet. Ut 
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fra dette blir denne rekonstruerte hovedtanken også lagt til grunn for museets intensjon, i 

så måte. 

 

Her vil jeg straks erkjenne faren for at en slik rekonstruksjon kan forårsake en mulig 

intensjonell feilslutning, hvor jeg altså gjennom denne rekonstruksjonen kan komme i 

fare for å tillegge Petter Dass-museet intensjoner for nettstedet det muligens ikke har 

(Tønnesson, 2008: 104-105). Men med tanke på de rike refleksjonene som 

intervjuinformanten i disse intervjuutdragene tilbyr omkring denne tematikken, samt den 

aktuelle sjangeren virksomhetsnettsteder som markedskommunikasjon tatt i betraktning, 

anser jeg det likevel som legitimt å trekke en slik slutning. De aktuelle intervjuene med 

påfølgende hovedtanke, presenteres i oppgavens delkapittel 4.3 ”Den passende 

responsen”.  

 

2.6 Deskriptiv og normativ analyse 

Som del av min undersøkelse om hvorvidt www.petterdass.no pr. 03.09.12 kan sies å 

representere en passende respons i Petter Dass-museets potensielle retoriske situasjon, 

ønsket jeg først å skaffe meg et overblikk over hvordan nettstedet så ut i sin helhet, både 

kompositorisk og innholdsmessig. Samtidig ønsket jeg også å tilegne meg en forståelse 

for hvordan nettstedet fremsto som komplekst fenomen ut fra aktuell og etablert 

forskning på feltet.  

 

Som en konsekvens av dette valgte jeg å foreta en grundig analyse av nettstedets innhold 

og dettes plassering i nettstedets romlige komposisjon. Sammenlagt innebar dette en 

undersøkelse av hver enkelt av de 70 nodene som virksomhetsnettstedet 

www.petterdass.no pr. 03.09.12 besto av. Her valgte jeg å konsentrere meg først og 

fremst om nettstedets layout, fargebruk, bildebruk, tematikk og visuell presentasjon av 

den skriftlige teksten, og samspillet mellom disse innholdselementene. Ifølge web-

innholdsrådgiverne Ove Dalen og Eirik H. Rønjum (2012) er slike grundige og helhetlige 

kvalitative analyser nødvendige for å kunne evaluere og eventuelt forbedre kvaliteten og 

relevansen av et nettsteds innhold. I tillegg til kvalitativ analyse, anbefaler de også å 

samtidig ta i bruk kvantitative målinger i form av web-statistikk (Dalen og Rønjum, 

2012). Siden jeg ikke har hatt tilgang på web-statistikken for www.petterdass.no, har jeg 

derfor kun forholdt meg til en kvalitativ innholdsundersøkelse her.  
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I dette arbeidet støttet jeg meg på følgende forskningsspørsmål:  

 Hva møter nettbrukeren som går inn på www.petterdass.no pr. 03.09.12, sett i lys 

av nettstedets komposisjon og innhold? Hvordan ser nettstedet ut til å være 

komponert, hva slags innhold finnes der, og hvordan presenteres innholdet 

gjennom komposisjonen? 

 

 Hvordan fremstår komposisjon og innhold på www.petterdass.no pr. 03.09.12, 

sett fra et multimodalt, web-teoretisk, web-retorisk, samt bilde- og fargeteoretisk 

perspektiv, i lys av relevante kvaliteter som funksjonalitet, brukervennlighet, 

estetikk og innholdsverdi, og Petter Dass-museets potensielle retoriske situasjon? 

 

Siden denne undersøkelsen av nettstedets komposisjon og innhold representerer et ledd i 

mine overordnede undersøkelser om hvorvidt www.petterdass.no kan sies å fremstå som 

en pass-ende respons og som et retorisk hensiktsmessig prosjekt sett i lys av sin 

potensielle retoriske situasjon, har det også vært nødvendig å vurdere dette innholdet 

normativt. Det har jeg gjort fortløpende i analysen, med utgangspunkt i aktuell, teoretisk 

forskning gjort på det komplekse og omfattende fenomenet nettsteder. Blant annet dreier 

dette seg om teori om innhold på nett, web-estetikk, sjangeren virksomhetsnettsteder, 

multimodale tekster, samt om bildebruk og fargebruk. Denne teorien vil hovedsakelig bli 

presentert i tilknytning til kapitlene som tar for seg oppgavens analyser, men først og 

fremst i delkapitlet som tar for seg de tvingende omstendighetene i Petter Dass-museets 

potensielle retoriske situasjon. Jeg har valgt å plassere en stor del av web-teorien der, 

fordi jeg anser at kunnskapen som dette genererer omkring blant annet godt web-innhold, 

representerer en omstendighet i Petter Dass-museets potensielle retoriske situasjon, som 

vil legge store føringer for hvorvidt www.petterdass.no kan kvalifisere som en passende 

og hensiktsmessig respons i denne sammenheng.  

 

Denne deskriptive og normative analysen danner dermed grunnlaget for oppgavens 

kapittel 5, som altså presenterer en beskrivelse og vurdering av www.petterdass.no’s 

komposisjon og innhold. For å der presentere dette på en oversiktlig måte, har jeg 

benyttet meg av nettstedets layout som strukturelt rammeverk. Dette innebærer at jeg her 

presenterer nettstedets mange innholdselementer gjennom og ut fra deres plassering i den 

romlige komposisjonen. 
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Før jeg går videre i mine metodiske redegjøringer, er det her også nødvendig å si litt om 

leser-perspektivet jeg har inntatt i denne delen av masteroppgavearbeidet. Når man 

forsker på tekster som deler av sosiale situasjoner i virkelighetens verden, slik man gjør 

ved kvalitativ tekstforskning, medfører dette noen spesielle utfordringer for forskeren. I 

kraft av å være et kommuniserende individ i virkelighetens verden, blir nemlig 

tekstforskeren å anse som en deltaker i kulturkonteksten som undersøkes. Dette 

deltakerperspektivet er det viktig at forskeren også har, for å kunne forstå det kulturelle 

fenomenet innenfra. Samtidig kan dette likevel medføre spørsmål omkring validiteten av 

forskningen. For å gjøre valide tekst-lesninger innenfor kvalitativ metode, er det derfor 

nødvendig at forskeren også betrakter teksten fra avstand. I min tilnærming til teksten 

(altså: virksomhetsnettstedet www.petterdass.no forstått som multimodal tekst) i denne 

deskriptive og normative analysen, har jeg har valgt å løse dette ved å innta en 

leserposisjon som representant for virksomhets-nettstedets generelle publikum, altså det 

som Chaïm Perelman og Lucie Olbrechts-Tyteca omtaler som det universelle 

publikummet (Kjeldsen, 2006; Klujeff, 2009).  

 

Følger man Perelman og Olbrechts-Tytecas teori i denne sammenheng, blir målet med en 

tekst nemlig å fremkalle eller øke tilslutningen hos et publikum. Publikum dreier seg i 

den sammenheng om avsenders mentale forestilling om ”samlingen av dem taleren 

ønsker å påvirke med sine argumenter”, for å bruke Kjeldsens ord (2006: 320). Perelman 

og Olbrechts-Tytecas skiller videre mellom to typer publikum, mellom det universelle og 

det spesifikke publikummet. Det spesifikke publikummet er dermed å forstå som det 

konkrete og partikulære publikummet som avsenderen spesifikt ønsker å overtale i den 

konkrete situasjonen. Det universelle publikummet er dermed å forstå som alle fornuftige, 

rasjonelle og kompetente mennesker som potensielt sett kan la seg overbevise av 

kommunikasjonsytringen, til tross for at den ikke i utgangspunktet er myntet direkte på 

dem (Kjeldsen, 2006: 319-322; Klujeff, 2009: 61-65).  

 

For å kunne tilnærme meg analyseobjektet virksomhetsnettstedet www.petterdass.no fra 

en kritisk og distansert posisjon, har jeg derfor som kvalifisert leser inntatt posisjonen og 

perspektivet til den universelle og generelle leseren av nettstedet www.petterdass.no, som 

altså potensielt sett kan la se overbevise av nettstedet som kommunikasjonsytring. Dette 

altså som en motvekt til den subjektive dimensjonen jeg som forsker uvilkårlig vil ta med 

meg inn i forskningsarbeidet. 
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2.7 Retorisk analyse av den overbevisende kraften (ethos- 

pathos-logos) i www.petterdass.no’s forside  

Som siste del av min undersøkelse om hvorvidt www.petterdass.no pr. 03.09.12 kan sies 

å representere en passende respons i Petter Dass-museets potensielle retoriske situasjon, 

ønsket jeg å undersøke i hvilken grad nettstedets forside på dette tidspunktet framstår som 

et over-bevisende retorisk prosjekt. Jeg ønsket med andre ord å undersøke den potensielle 

overbevisningskraften i forsiden, slik denne kan framstå gjennom mulige ethos-, pathos- 

og logos-appeller her. Analysen av den overbevisende kraften omtales gjerne som selve 

”kjernen i en retorisk analyse” (Sigrell, 2011: 43; Bakken, 2011: 80). Dette har 

sammenheng med at man innen retorikken anser ethos, pathos og logos som de 

grunnleggende midlene vi har til å overbevise.  

 

Jens Kjeldsen definerer fenomenet overbevisning slik: ”Når vi retorisk påvirker og over-

beviser noen, modifiserer vi ved hjelp av symboler og kommunikasjon disse menneskers 

holdning gjennom appeller til fornuft (logos), følelser (pathos) og vår egen troverdighet 

(ethos)” (2006: 325). I og med at jeg i denne masteroppgaven har ønsket å undersøke i 

hvilken grad www.petterdass.no pr. 03.09.12 framstår som retorisk hensiktsmessig 

prosjekt, fant jeg det dermed interessant å foreta en slik ethos-pathos-logos-analyse som 

del av mine undersøkelser. Med tanke på den viktige funksjonen et virksomhetsnettsteds 

forside har, som virksomhetens digitale butikkvindu og ansikt utad i den virtuelle 

offentligheten, i tillegg til å skulle fungere som en god innledning og gi et godt 

førsteinntrykk av selve nettstedet, anså jeg at nettopp denne siden ved www.petterdass.no 

ville være den mest interessante å undersøke i den sammenheng (jfr. Hoff-Clausen, 2002; 

Reed, 2012).  

 

I mine undersøkelser av forsidens ethosappeller, så jeg på hvordan Petter Dass-museet 

fram-stiller seg selv som avsender av forsiden (og nettstedet for øvrig) i lys av de 

klassisk-retoriske troverdighetsgenererende karaktertrekkene forstandighet (kompetanse), 

dydighet og vel-villighet. I undersøkelsen av pathosappellene, så jeg på hvilke mulige 

følelsesreaksjoner som potensielt sett kan vekkes hos publikum på bakgrunn av forsidens 

fargebruk, layout, bilde-bruk og verbalspråklig skriftlig innhold. Hva gjelder 

undersøkelsen av forsidens logos-appeller, valgte jeg her å ta utgangspunkt i tekstens 

struktureringsprinsipper, og fant i den forbindelse noen interessante problemområder å 
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undersøke videre der, nemlig: uheldige mellomtitler, manglende fremtredenhet på viktig 

saksinnhold og ufullstendig tematikk. Det er dermed med grunnlag i disse tre 

delundersøkelsene, at vurderingen av forsidens overbevis-ende kraft er blitt tatt. 

Fremstillingen av denne analysen, er for øvrig å finne i kapittel 5. 

 

Også her er det nødvendig å redegjøre for leserposisjonen som jeg i denne delen av 

master-arbeidet har inntatt. Å forske på ytringers retoriske effekt, medfører nemlig også 

noen spesielle utfordringer for forskeren. Hvorvidt en ytring virker retorisk overbevisende 

eller ikke, avgjøres nemlig til syvende og sist av den enkelte mottaker av ytringen, en 

avgjørelse som denne tar ut fra sin forforståelse og forventningshorisont (Kjeldsen, 2006: 

297-332).  

 

Denne erkjennelsen stammer fra hermeneutikken, læren om hvordan mennesket 

erkjenner, fortolker og forstår. Herfra har vi innsikten om at vi som fortolkere, alltid 

bygger vår forståelse på forutgående forståelser, det vi innen hermeneutikken omtaler 

som for-forståelse. Som enkeltstående subjekter i verden, gjør vi egne subjektive 

erfaringer om verden. Samtidig gjør vi også, i kraft av å være sosiale vesener, også 

erfaringer som deltakere i større eller mindre sosiale fellesskap rundt oss. Alle slike 

erfaringer bidrar til vår subjektive for-forståelse. Sammenlagt omtaler vi dette som vår 

forståelseshorisont. Siden vi som mennesker altså aldri gjør de eksakt samme erfaringene 

om verden, innebærer dette også at vi aldri kan fortolke verden helt likt. Dette innebærer 

dermed at en kommunikativ ytring aldri vil kunne forstås på bare én måte. Å slå fast 

Sannheten om en kommunikativ ytrings retoriske effekt, én gang for alle, blir derfor av 

den grunn også umulig å gjøre (jfr. Kjeldsen, 2006: 297-332; Jordheim et al. 2008: 190-

250).  

 

Disse erkjennelsene innebærer at for å kunne uttale seg sikkert om en teksts retoriske 

effekt, er forskeren nødt til å foreta empiriske leserundersøkelser, hvor konkrete leseres 

møte med den konkrete teksten analyseres (Michelsen, 2005: 30-31, 39-40; Engebretsen, 

2010: 103-124). Siden jeg ikke har foretatt slike empiriske leserundersøkelser som del av 

mitt master-prosjekt, kan jeg derfor ikke slå fast den faktiske retoriske effekten av 

www.petterdass.no’s forside én gang for alle. Jeg kan dermed heller ikke gi noe svar på 

hvordan denne forsiden oppleves og fortolkes av de faktiske nettbrukerne som møter 

virksomhetsnettstedet for første gang.  
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Siden jeg som del av masterprosjektet mitt likevel har ønsket å undersøke i hvilken grad 

nett-stedets forside pr. 03.09.12 kan sies å framstå som et retorisk overbevisende prosjekt, 

har jeg valgt å innta en leserposisjon hvor jeg som kvalifisert leser, med utgangspunkt i 

mine egne for-forståelser og forståelseshorisont, samt tekstlige og potensielle 

kontekstuelle forhold, har inntatt posisjonen som en generalisert representant for 

forsidens spesifikke publikum, for å bruke Perelman og Olbrechts-Tytecas begrep igjen 

(Kjeldsen, 2006: 319-322; Klujeff, 2009: 61-65).  

 

Dette innebærer altså at jeg i mine undersøkelser av ethos-, pathos- og logosappellene i 

www.petterdass.no’s forside, har foretatt en kvalifisert lesning av denne forsiden ut fra 

perspektivet til en vilkårlig representant for det publikummet forsiden antas å skulle ha en 

retorisk effekt overfor, som redegjort for i presentasjonen av Petter Dass-museets 

potensielle retoriske situasjon i oppgavens kapittel 4. På bakgrunn av en slik lesning har 

jeg dermed kunnet gjøre noen antakelser om forsidens potensielle retoriske 

overbevisningskraft, slik denne fremstår for nettbrukerne på internettet pr. 03.09.12.  

 

 

2.8 Konklusjoner i undersøkelsene 

Det bør også i en slik metodisk redegjørelse nevnes at hver enkelt delanalyse, altså 

analysen i kapittel 5: Beskrivelse og vurdering av komposisjon og innhold på 

www.petterdass.no, og analysen i kapittel 6: Forsidens overbevisende kraft, vil følges av 

en egen foreløpig konklusjon. Den avsluttende konklusjonen vil oppsummere og samle 

resultatene fra disse del-konklusjonene til en helhetlig og avsluttende vurdering av 

nettstedets som retorisk prosjekt. I tillegg vil denne avsluttende konklusjonen også bestå 

av en samling løsningsorienterte forslag til museets planlagte utbedringer av nettstedet, 

som for øvrig også vil kunne komme andre som arbeider med kommunikasjon på nett til 

gode.  

 

2.9 Semistrukturert intervju 

I tillegg til den deskriptive og normative analysen av nettstedets komposisjon og innhold, 

og den retoriske ethos-pathos-logos-analysen av nettstedets forside, har jeg som del av 

mitt forskningsprosjekt også foretatt et kvalitativt intervju (03.09.13) med den av museets 

ansatte som har jobbet lengst med nettstedet, museets fungerende daglig leder Johanne 
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Markvoll. Dette for å best mulig kontekstualisere virksomhetsnettstedet, og på den måten 

skape større validitet for mine rekonstruksjoner av nettstedet (jfr. Østbye et al., 2013: 

101-109). Av den grunn var det også viktig å få intervjuet nettopp den av museets ansatte 

som har mest og lengst erfaring med nettstedet.  

 

Jeg valgte i den sammenheng å utføre et semistrukturert intervju. Ved denne typen 

intervju tar forskeren utgangspunkt i en intervjuguide, som gir oversikt over temaene som 

forskeren ønsker å ta opp i intervjuet, men guiden kan også inneholde konkrete spørsmål 

som forskeren ønsker svar på. Fordelen med denne typen intervju er nettopp den at man 

her har muligheten til å la informanten få snakke relativt fritt rundt de aktuelle temaene, 

mens den som intervjuer samtidig kan styre intervjuet i ønsket retning ved hjelp av den på 

forhånd utarbeidede intervjuguiden (Østbye et al., 2013: 101-109). Formålet med dette 

intervjuet var å få informanten til å kontekstualisere nettstedet gjennom å reflektere rundt 

temaer som hensikten med nettstedet, budskapet museet ønsker å formidle, inntrykket 

som museet ønsker å gi av seg selv gjennom nettstedet, målgruppene de ønsker å nå, 

bakgrunnen for opprettelsen av nettstedet, samt rundt valg som er foretatt med tanke på 

nettstedet utforming og innhold.  

 

I intervjuet var praten rundt de ulike temaene til stor del styrt av de på forhånd 

utarbeidede spørsmålene. Likevel ga dette rom for informanten å reflektere fritt i sine 

besvarelser. I enkelte tilfeller var det likevel behov for å stille noen oppklarende 

oppfølgingsspørsmål for å få konkretisert hva informanten mente. Et aspekt ved 

intervjusituasjonen som muligens kan forringe kvaliteten på intervjuet noe, er det at 

intervjuet på grunn av mangel på et mer egnet sted, ble foretatt i et lokale med tidvise 

lydforstyrrelser og persontrafikk, noe som naturlig nok brøt konsentrasjon og tankerekker 

hos både informant og intervjuer. Til tross for dette fikk vi likevel snakket godt rundt alle 

planlagte temaer for intervjuet. I etterkant ser jeg også at det kunne vært interessant for 

forskningsprosjektet å ha intervjuet flere av museets ansatte om nettstedet. Spesielt kunne 

det vært interessant å hørt hva museets markedsansvarlige tenker om nettstedet og dets 

hensikter og funksjoner. Dette ville sannsynligvis bidratt til ytterligere verdifull 

kontekstualisering av mine rekonstruksjoner her. Både opptak av intervjuet i sin helhet 

(på CD-ROM), samt intervjuguiden som ble benyttet under intervjuet, finnes for øvrig 

vedlagt denne masteroppgaven. 
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2.10 Oppgavens avgrensning 

En av forskerens viktigste arbeidsoppgaver, er å avgrense forskningsobjektet sitt (jfr. 

Tjora, 2012). Her vil jeg derfor kort redegjøre for avgrensninger som jeg har tatt for mitt 

master-prosjekt. 

 

Internettet er et medium hvis innhold er i stadig forandring, som allerede nevnt. Dette 

gjelder som nevnt også Petter Dass-museets virksomhetsnettsted, som altså har vært 

gjennom endringer siden jeg begynte å forske på nettstedet. Jeg vil derfor her presisere at 

det kun er virksom-hetsnettstedet www.petterdass.no slik det framsto høsten 2012, som er 

blitt analysert og vurdert i dette prosjektet. Endringer gjort i etterkant på dette nettstedet 

etter 15.10.12, er derfor ikke blitt underlagt mine undersøkelser her.  

 

Jeg har heller ikke forholdt meg til rent web-tekniske aspekter ved nettsiden som 

programmering, koding o.l. Dette fordi dette ville vært å bevege seg for langt vekk fra et 

retorisk og språklig kommunikasjonsperspektiv som ligger til grunn for denne 

mastergraden som helhet, og som jeg anser som mitt fagfelt. Begreper som numerisk 

representasjon, automatisering og transkoding vil i denne framstillingen altså glimre med 

sitt fravær, i så måte. Jeg har heller ikke fordypet meg i særlig grad i hvordan nettstedet er 

strukturert som hypertekst eller hvordan nettstedets lenkebruk er organisert. Mitt fokus 

har vært på virksomhetsnettstedet som multimodal retorisk tekstytring, snarere enn 

virksomhetsnettstedet som hypertekst, som sådan.  

 

Selv om jeg i dette masterprosjektet har jeg altså ønsket å ta i bruk en bred og tydelig 

retorisk tilnærming, er det likevel mye i den retoriske verktøykassen som jeg har vært 

nødt til å velge bort. For eksempel kunne det vært interessant å undersøkt 

virksomhetsnettstedet ut fra en argumentasjons- eller toposanalyse. På lignende vis kunne 

det også vært interessant å ta i bruk de fire klassiske kravene til godt språk og aptumlæren 

som verktøy i denne sammenhengen. Men for avgrensningens del, måtte dette velges 

bort.  

 

I dette masterprosjektet har jeg foretatt kun ett forskningsintervju, dette med en 

representant fra virksomheten bak nettstedet www.petterdass.no. Dette innebærer dermed 

at jeg ikke har foretatt noen intervjuer, ei heller noen brukerundersøkelser, av faktiske 
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mottakere og lesere av virksomhetsnettstedet www.petterdass.no. Dette kunne det dog 

vært interessant å ha gjort, spesielt for å få innsyn i de faktiske nettbrukernes opplevelse 

av virksomhetsnettstedet www.petterdass.no, først og fremst som retorisk prosjekt. Jeg 

har i dette masterprosjektet likevel valgt bort dette, i og med at jeg her har ønsket å foreta 

en undersøkelse av virksom-hetsnettstedet som retorisk ytring, snarere enn en 

resepsjonsanalyse av det.  

 

Jeg har nå presentert verktøyene i min metodiske verktøykasse som er blitt benyttet i 

dette masterprosjektet. Sammenlagt har disse metodiske verktøyene gitt meg muligheten 

til å tilnærme meg det komplekse fenomenet virksomhetsnettsteder, og kvalitetene ved 

dette på et bredt kvalitativt, men likevel hovedsakelig retorisk grunnlag.  
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3 Det teoretiske grunnlaget 
 
I dette kapitlet vil jeg presentere det grunnleggende og overordnede teoretiske bakteppet 

for dette masterprosjektet. Teorien som presenteres her, får dermed fungere som en 

overbygning for oppgavens analyser og videre teoripresentasjon. I det følgende vil jeg 

derfor redegjøre for disse overordnede teoretiske temaene: retorikk, multimodalitetsteori, 

samt virksomhetskommunikasjon.  

 

3.1 Retorikk 

Retorikk er et moderne kommunikasjonsfag med utgangspunkt i 2300 år gammel 

vitenskapelig disiplin, som tar for seg retorisk overbevisende kommunikasjon. Dette både 

som teoretisk lære (rhetorica docens), verktøy for kommunikasjonskritikk og -analyse 

(rhetorica studens), og anvendt kommunikasjon i praksis (rhetorica utens). Aristoteles 

definerte i sin tid retorikken som ”evnen til i enhver sak å se hvilke muligheter vi har til å 

overtale”, mens vi i nyere tid gjerne definerer retorikken som ”konsten att välja språk 

konstruktivt”, eller som ”hensiktsbestemt og virkningsfull kommunikasjon” (Aristoteles, 

2006: 27; Sigrell, 2011: 48; Kjeldsen, 2006: 25). Retorikken omtales gjerne også som en 

praktisk-pragmatisk lære om kommunikativ kvalitet (jfr. Kjeldsen, 1997). 

 

Retorikken har nemlig et funksjonelt og samfunnsmessig pragmatisk utgangspunkt. I 

antikken var nemlig retorikkens oppgave å lære folk til å begrunne og redegjøre for 

meningene sine, slik at de gjennom sin evne til å uttrykke seg og kommunisere, kunne 

delta aktivt i samfunnet, og derigjennom også påvirke det. Det å tale overbevisende, altså 

retorikk, var således ment å fungere som et demokratisk middel og grunnlag, i så måte. 

Retorikkens rolle i dette ble dermed å lære folk til å gjøre sin stemme hørt på best mulige 

måte (Kjeldsen, 1997; Kjeldsen 2006).  

 

Siden den gang har en av retorikkens hovedoppgaver vært å undersøke hvordan 

mennesker overbeviser hverandre, og hva som ligger til grunn for at enkelte er dyktigere 

til dette enn andre. Aristoteles mente nemlig at man ved å studere dem som lyktes med å 

overbevise tilhørerne sine, kunne komme opp med en metode for effektiv og 

hensiktsmessig kommunikasjon, som andre igjen kunne ta utgangspunkt i for å forbedre 

sin kommunikasjonsevne. Dette innebar da med andre ord å identifisere hva som var et 
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godt retorisk produkt, og ikke minst hvordan man kunne oppnå det (Aristoteles, 2006: 21; 

Kjeldsen, 1997: 83-84).  

 

Også i moderne retorikk tenker vi oss at den retoriske læren (rhetorica docens) skal gi 

veiledning til praktisk retorisk kommunikasjonsutøvelse (rhetorica utens) ved å skaffe til 

veie noen praktiske retningslinjer for effektiv og hensiktsmessig kommunikasjon. På 

samme vis studerer (rhetorica studens) vi også i dag retorisk praksis for å videreutvikle de 

praktiske retningslinjene, for derigjennom å forbedre den retoriske 

kommunikasjonspraksisen (Kjeldsen, 2006: 15-16). Men i motsetning til de klassiske 

retorikerne, tenker man seg i dag at man kan lære mye om god retorikk også av å studere 

hvorfor noen ikke lyktes med kommunikasjonen sin (Kjeldsen, 2006: 22). Vi tenker oss 

også at retorikken må favne mer enn bare rent muntlige fremstillinger i form av offentlige 

taler, dette altså også i motsetning til den klassiske tradisjonen. I moderne retorikk anser 

vi derfor at retorikken også kan omhandle ytterligere former for kommunikasjon, som for 

eksempel skriftlig, visuell og musisk kommunikasjon, dette gjerne også i mer jordnære 

former som hverdagens samtaler, ungdommens klesstil eller prateprogrammer på tv 

(Kjeldsen, 2006: 17, 56). 

 

Siden antikkens dager har altså retorikkfaget utviklet seg betraktelig. Dette som en 

konsekvens av at retorikken som en situasjonell og funksjonell lære, også er nødt til å 

utvikle seg i takt med situasjonen som denne til enhver tid er en del av. Når 

samfunnsmessige og kulturelle omgivelser med tiden stadig endrer seg, tilsier nemlig 

dette at også forutsetningene for hensiktsmessig kommunikasjon blir endret. Av den 

grunn er dermed ikke alt fra den antikke delen av den retoriske læren like overførbart til 

vår tids kommunikasjonssituasjoner og vår tids retorikk (Kjeldsen, 2006: 53-68). Likevel 

er det ingen grunn til å kaste ut barnet med badevannet; det er fremdeles mye lærdom for 

oss å hente i den klassiske retoriske tradisjonen. Jens Kjeldsen mener i den sammenheng 

at vi bør ”huske på at noen ting aldri endrer seg. […] Så lenge vi er oppmerksomme på 

vår tids retoriske situasjon, kan vi med fordel anvende innsikter fra den retoriske 

tradisjonen” (2006: 67, 68). Blant disse innsiktene som er verdt å ta med seg videre, er da 

blant annet ”tanken om at forskjellige appellformer og stiltyper passer best til forskjellige 

situasjoner”, og ikke minst ”regelen om å si rette ord til rett tid” (Kjeldsen, 2006: 67-68).    

 



23 
 

Den retoriske læren er altså med tiden etter hvert blitt både mangfoldig og omfangsrik, 

både hva gjelder definisjoner, teoretiske innfallsvinkler og praktiske verktøy. Jeg vil 

derfor nå gjøre rede for de verktøyene som jeg har valgt ut fra den retoriske 

verktøykassen til mitt analysearbeid med Petter Dass-museets nettsted.  

 

3.1.1 Den retoriske situasjon 

Innen retorikken har situasjonen en helt grunnleggende posisjon. Her tenker man seg 

nemlig at overbevisningen, som er hensikten med retorisk kommunikasjon, alltid utgår fra 

den konkrete situasjonen som taleren, ytringen og publikummet befinner seg i. Både for 

den som vil produsere en retorisk ytring, men også for den som vil studere den, er det 

dermed nødvendig å ta utgangspunkt i konteksten som omgir ytringen. Innen retorikken 

tar man da gjerne utgangspunkt i begrepet den retoriske situasjon. Dette begrepet er 

hentet fra Lloyd F. Bitzers artikkel fra 1968, ”The Rhetorical Situation”. Bitzer bygger i 

denne artikkelen videre på forståelsen av det klassisk-retoriske begrepet kairos, som kort 

fortalt dreier seg om forståelsen av å gripe det riktige øyeblikket til å ytre seg (Kjeldsen, 

2006: 69-93). Med andre ord handler kairos om evnen til situasjonsfornemmelse, eller 

evnen til å si rette ord til rett tid; ”en situasjonell anledning som gir talere mulighet til å 

fremme en sak” (Kjeldsen, 2006: 70). Bitzer definerer den retoriske situasjon på følgende 

måte: 

 

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

og relationer som udgør et faktisk eller potentielt påtrængende problem (exigence) som helt eller 

delvist kan afhjælpes hvis den diskurs som indføres i situationen kan fremtvinge menneskelig 

beslutning eller handling i en sådan grad at det påtrængende problem afhjælpes væsentligt” 

(Bitzer, 1997:12).  

 

En retorisk situasjon er altså en situasjon som har noen mangler, utfordringer eller 

problemer som inviterer til forandring; forandringer som kan endres eller igangsettes 

gjennom kommunikasjon i form av skrift eller tale. En retorisk situasjon krever at noen 

reagerer og tar ordet, og at kommunikasjonen som dette utleder fører til handlinger som 

skaper de nødvendige forandringene (Kjeldsen, 2006: 79-80). Dermed ”oppstår retorisk 

kommunikasjon på samme måte som et svar oppstår som respons på et spørsmål”, 

forklarer Kjeldsen (2006: 80). Men der hvor klassisk-retoriske kairos så å si inviterer 

taleren til å ytre seg og vise fram sine retoriske ferdigheter, bærer altså den retoriske 
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situasjonen snarere i seg et krav om en bestemt type ytring, i så måte (Kjeldsen, 2006: 

80).  

Ifølge Bitzer (1997) består den retoriske situasjonen videre av tre delkomponenter, 

nemlig et påtrengende problem, et publikum og noen tvingende omstendigheter. Disse tre 

delkomponentene anses alltid å være tilstede i en retorisk situasjon.  

 

3.1.1.1 Det påtrengende problemet 

Det påtrengende problem (exigence) definerer Bitzer som et problem, ”en 

ufuldkommenhed” ved et faktisk forhold, altså ved ”ting, hendelser, relasjoner, ideer, 

betydninger – hva som helst fysisk eller mentalt – hvis eksistens er (eller oppfattes som) 

uavhengig av ens personlige subjektivitet”, som noen har interesse av å få løst eller 

modifisert, men som samtidig bare kan løses eller modifiseres ved hjelp av 

kommunikasjon (Bitzer, 1997: 12; Kjeldsen, 2006: 82). Et påtrengende problem er med 

andre ord et problem som krever at noen utfører en språklig handling for å kunne løses 

(Bitzer, 1997: 12). På motsatt vis regnes et påtrengende problem som kan løses med 

andre midler enn kommunikasjon, ikke som et problem i retorisk forstand. Et påtrengende 

problem som i det hele tatt ikke kan løses eller modifiseres, er heller ikke retorisk. Her er 

det verdt å merke seg at det påtrengende problemet riktig nok ikke behøver å være 

problematisk i negativ forstand. Kravet om ytring kan også borge i et positiv 

utgangspunkt, som for eksempel i tilfellet brudgommens tale i et bryllup (Kjeldsen, 2006: 

81-83). Siden kjernen i det det påtrengende problemet er at det krever kommunikasjon for 

å kunne løses, representerer det også selve forutsetningen for den retoriske situasjonen. 

For at den retoriske situasjonen skal kunne opphøre, må nemlig det påtrengende 

problemet først løses eller modifiseres. Det påtrengende problemet regnes derfor som den 

retoriske situasjonens mest sentrale element (Kjeldsen, 2006: 80). 

 

3.1.1.2 Publikummet   

Retorisk kommunikasjon handler om å skape ”forandring ved å påvirke tanker, 

beslutninger og handlinger hos personer som kan bidra til å skape forandring” (Kjeldsen, 

2006: 83). Derfor ”kræver retorik altid et publikum”, sier Bitzer (1997: 13). Dette er 

dermed også årsaken til at publikummet anses som en helt grunnleggende del av en 

retorisk situasjon. Et retorisk publikum (audience) forstås i den sammenheng altså som de 

personer, lesere eller tilhørere, som kan la seg påvirke og overbevises til beslutning og 
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handling, og som derigjennom kan løse eller modifisere det påtrengende problemet i den 

retoriske situasjonen. ”Siden det er publikum som skal skape forandringen, må retoren 

omhyggelig velge det publikummet som på best mulig måte kan motiveres til å skape 

nødvendig forandring”, forklarer Kjeldsen videre (2006: 84). Bitzer anser i den 

sammenheng at tilfeldige lesere eller tilhørere ikke kan regnes som et retorisk publikum 

(Bitzer, 1997: 13).   

 

Chaïm Perelman og Lucie Olbrechts-Tyteca ser annerledes på dette, og opererer derfor 

med en annen forståelse av begrepet retorisk publikum, i så måte (Kjeldsen, 2006; 

Klujeff, 2009). De inkluderer nemlig også den tilfeldige delen av publikummet i dette 

begrepet. Utgangspunktet hos Perelman og Olbrechts-Tytecas er at hensikten med en 

retorisk tekst eller ytring, er å fremkalle eller øke tilslutningen hos et publikum. 

Forutsetningen for at dette skal skje, er at det oppstår et ”møte mellom talerens og 

tilhørernes sinn” (Kjeldsen, 2006: 320). I den sammenheng skiller de mellom to typer 

publikum, nemlig mellom det universelle publikummet og det spesifikke publikummet 

(Kjeldsen, 2006; Klujeff, 2009). Hos Perelman og Olbrechts-Tyteca er dermed det 

spesifikke publikummet å forstå som det konkrete og partikulære publikummet som 

avsenderen spesifikt ønsker å overtale i den konkrete situasjonen (altså det Bitzer kaller 

retorisk publikum). Det universelle publikummet er derimot alle fornuftige, rasjonelle og 

kompetente mennesker som potensielt sett kan la seg overbevise av 

kommunikasjonsytringen, til tross for at den ikke i utgangspunktet er myntet direkte på 

dem, med andre ord; de som Bitzer anser som tilfeldige lesere eller tilhørere (Kjeldsen, 

2006: 319-322; Klujeff, 2009: 61-65; Bitzer, 1997: 13). Selv om disse begrepene for 

Perelman og Olbrechts-Tytecas del til stor grad handler om mentale konstruksjoner, kan 

de likevel være fruktbare å ta i bruk for å definere publikummet i en retorisk situasjon 

basert på Bitzers teori, slik jeg ser det, dette fordi Bitzers forståelse av det retoriske 

publikummet i enkelte situasjoner kan anses som uhensiktsmessig predestinert og strengt 

definert, i så måte.  

 

3.1.1.3 De tvingende omstendighetene 

Innen retorikken, og ut fra Bitzers teori, tenker vi oss at den retoriske situasjonen ikke 

bare krever at noen responderer på kommunikasjonsutfordringen i det påtrengende 

problemet, men også at den langt på vei foreskriver hvordan denne responsen skal arte 
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seg (Kjeldsen, 2006 86-89). Den siste delkomponenten i den retoriske situasjon, er 

dermed det vi gjerne omtaler som de tvingende omstendigheter (constraints). Bitzer 

forklarer:  

 

”Ud over det påtrængende problem og publikum indeholder enhver retorisk situation nogle 

tvingende omstændigheder som udgøres af de personer, hændelser, genstande og relationer som er 

dele af situationen fordi de har magt til at afgrænse og fremtvinge de beslutninger og handlinger 

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

 

De tvingende omstendighetene er dermed å forstå som noen retoriske vilkår som er 

tilstede i den retoriske situasjonen, og som ved å skape muligheter og begrensninger 

legger føringer for hvordan responsen på kommunikasjonsutfordringen kan og bør 

utformes (Kjeldsen, 2006: 86-87). Bitzer skiller med Aristoteles ”hjelp” mellom to 

hovedtyper av slike tvingende omstendigheter, nemlig mellom de ikke-fagtekniske (ikke-

retoriske) og de fagtekniske (retoriske) omstendighetene. De ikke-fagtekniske 

omstendighetene er forhold som avsenderen selv ”i utgangspunktet ikke kan styre, men 

bare forholde seg til. Det kan være personer, hendelser, gjenstander, relasjoner, regler, 

prinsipper, kjensgjerninger, lover, bilder, interesser, følelser, argumenter og 

konvensjoner” (Kjeldsen, 2006: 87). De fagtekniske omstendighetene dreier seg derimot 

om de forhold som avsenderen kan styre selv, dette gjennom den retoriske metoden som 

han eller hun velger å ta i bruk. De fagtekniske omstendighetene handler derfor om 

muligheter og begrensninger som ligger i avsenderens bruk av de retoriske bevismidlene 

ethos (talerens personlige karakter), pathos (emosjonelle appeller) og logos 

(saksfremstilling og stil). Kjeldsen skiller for øvrig også mellom fysiske (tekniske) vilkår 

og psykiske, kulturelle vilkår, hvor da de fysiske, tekniske vilkårene dreier seg om ”de 

muligheter og begrensninger som forskjellige medier gir”, mens de psykisk, kulturelle 

dreier seg om for eksempel mottakerens holdninger til talerens budskap (Kjeldsen, 2006: 

87). De tvingende omstendighetene representerer altså ikke bare begrensninger for 

avsenderen i den retoriske situasjonen. De representerer også muligheter som avsenderen 

må benytte seg av for å kunne skape en passende respons på det påtrengende problemet 

(Kjeldsen, 2006: 87).   
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3.1.1.3.1 Sjanger 

Før jeg redegjør for begrepet passende respons, vil jeg først ta for meg en spesifikk type 

tvingende omstendighet, som også vil være relevant i dette masterprosjektet, nemlig 

sjanger. Innen retorikken tenker vi oss nemlig at sjangeren er en type vilkår som legger 

føringer for responsen i den retoriske situasjonen.  

 

Ordet sjanger har vi hentet fra det franske ordet genre, som stammer fra det latinske 

genus som kan bety kjønn, art, klasse eller type (Kjeldsen, 2006: 92). Som språkbrukere 

har vi i møtet med tekster (både som mottakere og avsendere av dem) en tendens til ”å 

intuitivt plassere dem i ulike grupper på grunnlag av likheter og ulikheter med andre 

tekster [vi] har hatt erfaring med” (Svennevig, Sandvik og Vagle, 2005: 188). Dette betyr 

med andre ord at vi relaterer dem til en type sjanger. Professor i tekstvitenskap Kjell Lars 

Berge definerer nettopp sjangre som sett med relativt stabile tekstnormer. Tekstnormer er 

dermed normer som en kultur utvikler over tid for å avgjøre hvilke ytringer som skal 

kunne gjelde som tekst, og hvordan slike tekster skal ordnes (Berge, 2008: 44).   

 

Innen retorikken er sjangerbegrepet tett knyttet til teorien om den retoriske situasjon. 

Bitzer (1997) tenker seg at sjanger, snarere enn å bare handle om likhet i uttrykk, også i 

tillegg dreier seg om likhet i situasjonen og ytringens funksjon: 

 

”Dag efter dag, år efter år, opstår sammenlignelige situationer, situationer som foranlediger 

sammenlignelige responser; heraf fødes retoriske former, og en særlig terminologi, sprogbrug og 

stil etableres. […] – selve traditionen har en tilbøjelighed til at fungere som en tvingende 

omstændighed for enhver ny respons i genren” (Bitzer, 1997: 17).  

 

Også Kathleen Hall Jamieson og Karlyn Kohrs Campbell tenker seg sjanger som ”mer 

enn bare like former eller formater” (Kjeldsen, 2006: 96). Kjeldsen (2006) redegjør for 

Hall Jamieson og Campbells sjangerforståelse på følgende vis:   

 

”For det første er genre en gruppering av responser eller ytringer som har situasjonelle, 

innholdsmessige og stilistiske karakteristika felles. For det andre er disse karakteristika bundet 

sammen i en særegen konfigurasjon. En retorisk genre blir altså utgjort av 1) situasjonelle krav, 2) 

innholdsmessige og stilistiske karakteristika og 3) en særegen konfigurasjon av disse elementene” 

(Kjeldsen, 2006: 96).  



28 
 

Dette betyr først og fremst at retoriske situasjoner ikke er å forstå som enestående eller 

enkeltstående hendelser, men snarere som hendelser ”innenfor bestemte typer eller 

kategorier, altså genrer” (Kjeldsen, 2006: 95). Dette innebærer videre at ”genrebegrepet 

forutsetter at like situasjoner inneholder de samme forventninger og publikumsbehov, og 

dermed dikterer og fremkaller samme slags retoriske responser” (Kjeldsen, 2006: 95). 

Sjangre oppstår således gjennom at ”historien gjentar seg”, ved at ”faste” typer 

situasjoner over tid får sine ”faste” responser. Dermed krever også spesifikke typer 

situasjoner sine spesifikke innholdsmessige og stilistiske karakteristika (Kjeldsen, 2006: 

94-98). Dette betyr at sjanger blir en grunnleggende tvingende omstendighet som må tas 

med i betraktningen når en retorisk situasjon krever sin respons (Kjeldsen, 2006: 96).  

 

Her bør det til sist nevnes at dette synet på sjanger, for øvrig er en tankegang man også 

kjenner igjen fra antikken og Aristoteles’ inndeling av de tre klassisk-retoriske 

talesjangrene, den politiske (deliberative) talen, den juridiske (forensiske) talen og 

oppvisningstalen (den demonstrative) talen (Aristoteles, 2006: 35-37; Kjeldsen, 2006: 95; 

Andersen, 2007: 28-30). Samtidig bør det også nevnes at Bitzers teori på samme tid har 

utledet en forståelse av sjanger som ulike typer sosial handling (jfr. Carolyn R. Millers 

teori). Dette er dog en del av teorien som ligger utenfor perspektivet i mitt masterprosjekt, 

jeg vil derfor ikke nøste videre i den tråden her. I stedet vil jeg avslutte dette delkapitlet 

om den retoriske situasjon, ved å gjøre rede for begrepet passende respons.  

 

3.1.1.4 Den passende responsen  

Som vi har sett krever en retorisk situasjon at noen reagerer og tar ordet, og ytrer seg 

gjennom det vi kaller en passende respons (Kjeldsen, 2006: 79-80). Hensikten med denne 

retoriske ytringen er, som vi har sett, å skape ”forandring ved å påvirke tanker, 

beslutninger og handlinger hos personer som kan bidra til å skape forandring” (Kjeldsen, 

2006: 83). En passende respons er dermed den ytringen som faktisk makter å overtale det 

retoriske publikummet til å utføre den eller de ønskede endringsskapende handlingen(e), 

som må til for å kunne løse eller modifisere det påtrengende problemet i den retoriske 

situasjonen (Bitzer, 1997: 9-17; Kjeldsen, 2006:79-93; Bakken, 2011:55-59; Gabrielsen 

og Juul Christiansen, 2010: 43-64). En passende respons er dermed den ytringen som 

møter situasjonens krav, som gjør det situasjonen krever:  
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”En person som skaper retorikk, gjør det fordi hun oppfatter situasjonen som en invitasjon til å 

skape og fremføre den retorikk som er påkrevd og nødvendig. Hvis hun skal skape vellykket 

retorikk, kan hun altså ikke svare på en hvilken som helst måte. […] Et budskap er således retorisk 

vellykket hvis det fungerer som et passende svar på den retoriske situasjonen” (Kjeldsen, 2006: 

88). 

 

Som vi har sett i forbindelse med redegjørelsen av begrepet de tvingende omstendigheter 

og der spesielt sjangerbegrepet, foreskriver altså den retoriske situasjonen langt på vei 

den responsen som passer. Sånn sett kan man også si at situasjonen langt på vei legger 

rammer for avsenderens intensjoner i den sammenheng, i så måte (Kjeldsen, 2006: 88). 

Det kan dermed sies at det ligger et element av tvang og determinisme i Bitzers teori, noe 

som har bidratt til at teorien om den retoriske situasjon er blitt møtt med betydelig kritikk, 

blant annet for å ikke anerkjenne retorikeren og språket som skapende krefter i større 

grad.  (Kjeldsen, 2006: 92-93).   

 

3.1.2 De retoriske bevismidlene – ethos, pathos, logos 

Retorikken omtales gjerne som kunsten å overbevise. Men for å kunne overbevise noen, 

må man ha noen midler til hjelp. Innen retorikken anser man alt som kan bidra til 

overbevisningen, som overtalelsesmidler eller bevismidler. Aristoteles skiller i den 

sammenheng mellom to ulike typer bevismidler, nemlig de ikke-fagtekniske (atekhnoi) 

og fagtekniske (entekhnoi) (Aristoteles, 2006: 27; Kjeldsen, 2006: 32).  

 

Med ikke-fagtekniske bevismidler menes de midlene som foreligger uavhengig av teksten, 

men som taleren eller skribenten står fritt i å benytte seg av i sin framstilling for å styrke 

overtalelsen (Kjeldsen, 2006: 32; Bakken, 2011: 33). Noen eksempler på slike ikke-

fagtekniske bevismidler fra våre dager, kan være statistikk, undersøkelser, 

meningsmålinger, samt andre utenforliggende dokumenter. Disse bevismidlene har ingen 

overtalelseseffekt i seg selv, deres retoriske funksjon og verdi avhenger således av 

hvordan taleren eller skribenten benytter seg av dem. Den retoriske effekten av slike ikke-

tekniske bevismidler kan altså bare effektueres ved hjelp av de fagtekniske bevismidlene 

(Kjeldsen, 2006: 32).  

 

De fagtekniske bevismidlene kjenner vi best som ethos, pathos og logos. Disse tre 

bevismidlene, eller appellformene, skapes av taleren eller skribenten selv i selve teksten. 
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Det er gjennom bruken av denne typen bevismidler at ytringer og ikke-fagtekniske 

bevismidler blir retoriske og overbevisende (Kjeldsen, 2006: 32). Innen retorikken tenker 

vi oss samtidig at alle tre appellformene må være tilstede i teksten eller talen for at 

overbevisningen skal kunne finne sted. Vi omtaler dem derfor gjerne som triaden for å 

understreke dette poenget (Sigrell, 2011: 40-41). Den retoriske effekten som disse tre 

appellformene til sammen kan skape i teksten, omtaler vi som tekstens overbevisende 

kraft (Bakken, 2011: 80-86, 98-102). Det er dermed ”denne typen bevismiddel som 

retorikkfaget har til oppgave å studere og lære bort”, derav benevnelsen fagtekniske 

bevismidler (Bakken, 2011: 33).  

 

Overbevisning kan altså forklares på følgende måte: ”Når vi retorisk påvirker og 

overbeviser noen, modifiserer vi ved hjelp av symboler og kommunikasjon disse 

menneskers holdning gjennom appeller til fornuft (logos), følelser (pathos) og vår egen 

troverdighet (ethos)” (Kjeldsen, 2006: 325). Jeg vil derfor i det følgende forklare 

bevismidlene ethos, pathos og logos litt nærmere.  

 

3.1.2.1 Ethos 

Det retoriske bevismidlet ethos handler om avsenderen og dennes troverdighet. Helt siden 

antikken har man nemlig tenkt at dersom tilhørerne skal ha tro på saken som blir 

presentert for dem, så må de først få tiltro til taleren som presenterer saken. Vi lar oss 

nemlig ikke overbevise om en sak, om vi ikke får inntrykk av at avsenderen er til å stole 

på i sammenhengen. For avsenderen som ønsker å overbevise, innebærer dette å måtte 

fremstille seg selv, sin karakter, personlighet og vesen som troverdig, nærmere bestemt til 

å ha karaktertrekkene forstandighet/kompetanse (fronesis), dyd/god karakter (arete) og 

velvillighet/intensjon (evnoia) (Kjeldsen, 2006: 115-121; Andersen, 2007: 35-37). 

 

Dette inntrykket av avsender som troverdig bør oppstå gjennom selve talen eller teksten 

man presenterer, noe som betyr at ethos må skapes gjennom logos. Det er nemlig først da 

vi kan snakke om ethos som et retorikkfaglig bevismiddel (Andersen, 2007: 35). Kjeldsen 

forklarer hvordan ethos dannes gjennom logos videre på følgende måte: ”Taleren 

konstruerer nemlig sin ethos gjennom de retoriske valgene han foretar, gjennom de 

synspunkter og argumenter han velger, måten han disponerer sin tale på, ordene og 

uttrykkene han bruker, og måten han fremfører budskapet sitt på” (Kjeldsen, 2006: 116-
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117). Måten som avsender uttrykker seg overfor mottakeren sin på, får dermed stor 

betydning for hvordan avsender oppfattes, altså for dennes ethos.  

 

Som nevnt er det i den sammenheng tre karaktertrekk vi som oftest vurderer en avsenders 

troverdighet ut fra, nemlig karaktertrekkene forstandighet/kompetanse (fronesis), dyd/god 

karakter (arete) og velvillighet/intensjon (evnoia). 

 

For å kunne fremstå som en troverdig person og avsender, må man altså først overbevise 

om at man er en forstandig person. Karaktertrekket forstandighet (fronesis) kan omsettes 

til evnen til å utvise kompetanse på feltet sitt, til å vise at man vet hva man holder på med 

og hva man uttaler seg om. Avsender må altså kunne gi inntrykk av å være kompetent 

nok sett i forhold til både den aktuelle saken og den aktuelle situasjonen, for at vi skal 

kunne oppleve han eller hun som troverdig og verdt å lytte til. Aller helst bør avsenderen 

her også fremstå som en generelt klok person som kan ta fornuftige avgjørelser (Kjeldsen, 

2006: 118-121; Andersen, 2007: 35-37). 

 

For det andre bør avsenderen kunne overbevise om at han eller hun også har 

karaktertrekket dydighet (arete). Å være dydig i denne sammenheng, handler om å 

fremstå med god moralsk karakter, altså som en avsender som har de egenskaper som 

man til enhver tid innenfor en kultur anser som positive og beundringsverdige. I vår tid 

og kultur kan dette for eksempel dreie seg om egenskaper som ærlighet, pålitelighet, 

flittighet, raushet eller modighet, for å nevne noen (Kjeldsen, 2006: 118-121; Andersen, 

2007: 35-37). En dydig avsender er dermed en som framstår å ikke ville noen noe vondt, 

og som gjerne ”øve[r] mange og store gode gjerninger av alle slag i enhver situasjon”, for 

å bruke Aristoteles ord (Aristoteles i: Andersen, 2007: 36).  

 

For det tredje må avsender også overbevise som velvillig. Karaktertrekket velvillighet 

(evnoia) handler om å fremstå med evnen til å ville hjelpe andre, uten tanke på 

gjenytelser eller belønning. Det handler også om å framstå som vennlig, lydhør,  

interessert og serviceinnstilt overfor mottakeren sin. Inntrykket man som avsender her bør 

søke å fremkalle om seg selv, er at man er en person, virksomhet eller organisasjon som 

rett og slett vil mottakeren sin vel, i så måte (Kjeldsen, 2006: 118-121; Andersen, 2007: 

35-37). 
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I moderne retorikk anser man også at avsender må være autentisk for å overbevise som 

troverdig. Å være autentisk handler om å fremstå som ekte og naturlig, og om å ”være seg 

selv”. Dette i motsetning til å fremstå som iscenesatt eller påfallende forberedt, utstudert 

og planlagt. Å være autentisk handler også om å fremstå som personlig og ekte engasjert, 

og som en som ”byr litt på seg selv”. Det samme gjelder det å kunne fremstå som 

konsistent og ”alltid den samme” uansett situasjon (Kjeldsen, 2006: 121-124; Bakken, 

2011: 35-36). 

 

Ethos handler altså om mottakerens oppfatninger av avsenderen på et bestemt tidspunkt. 

Som også Kjeldsen påpeker, kan en avsender i denne sammenheng være én enkelt person, 

eller en gruppe mennesker, for eksempel en organisasjon, institusjon eller virksomhet 

(2006: 119). Han fortsetter: ”Alle disse har ethos. Og deres ethos er altså den holdning 

(”attitude”) eller oppfatning mottagerne har om dem på et bestemt tidspunkt. Derfor kan 

en avsenders ethos også forandre seg, selv for de samme mottagerne” (Kjeldsen, 2006: 

119). Troverdighet og ethos er derfor ikke en konstant og fast kvalitet som man ”har” for 

alltid. En avsenders troverdighet varierer nemlig fra situasjon til situasjon, og den 

avhenger således av hvordan man fremstår i den enkelte situasjon. Ethos kan derfor 

endres raskt (Kjeldsen, 2006: 125). I den forbindelse skiller vi gjerne mellom innledende, 

avledet og endelig ethos. Innledende ethos er den troverdigheten som avsender sitter med 

i forkant av kommunikasjonen, altså hvilken oppfattelse publikummet har av deg som 

avsender før du ytrer deg. Innledende ethos kan i så måte sies å handle mest om 

publikums forhåndsinnstilling eller forutinntatthet overfor avsenderen som person. Dette 

får dermed utslag for hvordan publikum tolker ytringen din (Kjeldsen, 2006: 125-127). 

Avledet ethos handler om den troverdigheten som publikum tildeler oss idet vi 

kommuniserer med det. Valg av tema, måte å argumentere på, kommunikasjonens 

disposisjon og fremføring, valg av formuleringer, hvilke kilder man siterer, og posisjonen 

man velger å utgå fra, er alle elementer som kan avlede slik ethos under 

kommunikasjonens gang (Kjeldsen, 2006: 127-133). Endelig ethos blir dermed det 

inntrykket som publikum sitter igjen med etter at du har fremført 

kommunikasjonsytringen din. Dette legger dermed grunnlag for ditt innledende ethos ved 

neste kommunikasjonssituasjon (Kjeldsen, 2006: 133-135). Ethos knytter seg for øvrig til 

talerens plikt om å behage (delectare) (Andersen, 2007: 42). 
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Ethos på nett 

Hvordan fremstiller man seg som en troverdig avsender på internettet? Også på nett 

skapes ethos gjennom logos; logos da forstått både som sak og saksframstilling, i så måte. 

Det innebærer at avsenders troverdighet også her skapes gjennom hvordan han eller hun 

evner å fremstille seg selv gjennom den multimodale teksten/nettstedet. Dette bekrefter 

blant annet Elisabeth Hoff-Clausen når hun påpeker at et virksomhetsnettsted i stor grad 

bidrar til å tegne den faktiske virksomhetens ansikt ute i den offentlige, digitale 

bevisstheten (2002: 7-8). John Reed omtaler på lignende vis virksomhetsnettstedet som 

virksomhetens virtuelle butikkvindu, med de assosiasjoner den metaforikken fører med 

seg (2012: 4). Martin Engebretsen påpeker i den sammenheng at om nettbrukerne 

opplever nettstedet som gammeldags, kjedelig, statisk, og rotete, så er også faren stor for 

at også nettstedets avsender kan fremstå som nettopp dét i nettbrukernes øyne 

(Engebretsen, 2010). Hvordan virksomhetsnettstedet presenteres og fungerer for 

brukerne, kan dermed få en stor betydning for hvordan disse brukerne oppfatter den 

faktiske avsenderen bak nettstedet, med andre ord får det også betydning for avsenders 

ethos (Hoff-Clausen, 2002; Brønn og Ihlen, 2009).  

 

Ifølge Barbara Warnick (2007) er det i den sammenheng grunnleggende for en web-

avsenders troverdighet på nettet, at nettstedet som denne presenterer for nettbrukerne 

fremstår som profesjonelt, brukervennlig, velstrukturert, teknologisk oppdatert og 

funksjonelt. Nettbrukerne regnes som utålmodige i sin omgang med internettet, og 

vurderer således et nettsteds (og dermed dets avsenders) troverdighet på sekunder. 

Nettstedets web-estetikk og web-design får i den sammenheng stor betydning for 

vurderingene over avsenders ethos. Det får naturlig nok også nettstedets innhold. Her 

forventer nettbrukerne å finne innhold som møter deres behov som dette nettstedets 

brukere. Nettbrukerne vil i den sammenheng vurdere om det finnes avsenderinformasjon, 

om web-innholdet er nylig oppdatert, og om det er faktisk riktig og relevant i 

sammenhengen. De vil også vurdere hvorvidt nettstedet ser ut til å ha noe på hjertet, eller 

ikke; har det et tydelig budskap og funksjon? Sammenlagt vil altså kvaliteten på 

nettstedets ulike elementer, kunne få stor betydning for nettbrukernes oppfatning av dets  

avsender (Warnick, 2007: 34, 50-51, Engebretsen, 2010: 103-124, Hoff-Claussen, 2002). 
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3.1.2.2 Pathos 

Fra den klassiske retorikken kjenner vi bevismidlet pathos som avsenders evne til å 

påvirke mottakerens følelser gjennom en retorisk ytring. Pathos knytter seg således til 

talerens plikt om å bevege (movere) (Andersen, 2007: 42-43). Der bevismidlet ethos kan 

sies å handle om avsender, handler altså bevismidlet pathos, på motsatt vis, om den 

retoriske ytringens mottaker. Hensikten med en retorisk ytring, er som kjent å fremkalle 

handling eller forandring i verden (Bitzer, 1997: 10-11). Å appellere til mottakerens 

følelser i den sammenheng, handler altså derfor om å fremkalle en reaksjon hos 

mottakeren (Kjeldsen, 2006: 310; Sigrell, 2011: 40-44). Ifølge Aristoteles er det nettopp 

følelsene ”som gjør at folk skifter mening og tar forskjellige avgjørelser” (Aristoteles, 

2006: 104). Han forklarer dette videre slik: ”Overtalelsen skjer ved hjelp av tilhørerne når 

talen vekker følelser i dem. Vi bedømmer jo ikke tingene på samme måte når vi er tverre 

som når vi er glade, og ser ikke saken i samme lys når vi er vennlig stemt som når vi har 

motvilje mot noen” (Aristoteles i: Andersen, 2007: 37). Denne tankegangen bekrefter 

også vår tids kognisjonsforskning, som legger vekt på nettopp den funksjonelle 

sammenhengen mellom sansning, tenkning, følelse og handling. Det å appellere til 

mottakerens følelser i denne sammenheng, anses derfor innen retorikken som både 

relevant og akseptabelt, og som en helt grunnleggende del av kunsten å overbevise 

(Kjeldsen, 2006: 310; Sigrell, 2011: 40-44).   

 

Følelsespåvirkningen har flere roller i overbevisningsprosessen. For det første kan den 

vekke engasjement hos mottakeren, og holde på dennes oppmerksomhet. For det andre 

kan den også påvirke hvordan vi vurderer et saksforhold, en hendelse eller en person 

(eller andre ting). For det tredje kan det å appellere til følelsesreaksjoner fungere som en 

skjult form for argumentasjon, hvor en følelsesmessig reaksjon altså får fungere som et 

usagt premiss for et bestemt argument. For det fjerde kan følelsespåvirkningen også 

fungere som motivasjon, gjerne til handlinger (Bakken, 2011: 39-40). Innen retorikken 

anser man for øvrig følelser samtidig som en vei til erkjennelse og handling, og som en 

nyttig ”orienteringshjelp ved siden av fornuften” (Kjeldsen, 2006: 310; Andersen, 2007: 

41; Bakken, 2011).  

 

For å vekke følelsesreaksjoner, må man videre appellerer til dem. Hvordan gjør man det? 

Det viktigste her er at man kjenner reaksjonene man vil appellere til. Da er det først og 
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fremst tre ting som avsenderen må ha oversikt over før han eller hun kan påvirke 

mottakerens følelsesreaksjoner på en hensiktsmessig måte, nemlig a) hvilken opprinnelig 

sinnsmessig tilstand mennesker er i idet en følelse oppstår, b) hvem som vanligvis 

framkaller en bestemt type følelsesreaksjon, og c) hva som vanligvis fremkaller den, altså 

hva som vanligvis er årsaken bak den (Aristoteles, 2006: 104; Kjeldsen, 2006: 306). 

 

Deretter er det i all hovedsak to strategier som kan brukes for å vekke en bestemt 

følelsesreaksjon hos mottakeren; strategier som vi altså kan takke klassiske retorikere 

som Aristoteles, Cicero og Quintilian for. En mulighet er å selv gi uttrykk for den følelsen 

man ønsker at mottakeren skal fylles med. For eksempel, å selv utstråle humøret man 

ønsker at ens publikum også skal befinne seg i, er en kjent taktikk innen muntlig retorikk. 

En annen mulighet, er det å presentere mottakeren for en type situasjon som vanligvis 

vekker den ønskede følelsesreaksjonen. Dette kan gjøres gjennom å presentere detaljerte 

beskrivelser av en slik situasjon, eller man kan benytte seg av bilder, musikk, film, farger, 

grafikk og andre ting som kan illustrere eller vekke assosiasjoner til den bestemte 

situasjonen eller reaksjonen (Andersen, 2007: 40-41; Engebretsen, 2010; Bakken, 2011: 

41-42).  

 

Pathos på nett 

Hvordan appellerer man til pathos på nett? Generelt sett tenker vi oss at et nettsteds 

visuelle og estetiske utforming gjennom farger, form, bildebruk, samt dets tematikk og 

tekstlige stil og tone, i ulik grad og på ulike måter kan påvirke nettbrukerens følelser 

(Engebretsen, 2010; Bakken, 2011; Thorlacius, 2005). Men som sosiale vesener lar vi oss 

også engasjere på nett gjennom det mellompersonlige og kontaktsøkende aspektet. Martin 

Engebretsen påpeker i den sammenheng at det ”å bli tiltalt, involvert i en dialog, invitert 

til å bidra, til å ytre seg”, er noe som engasjerer mennesker på generelt grunnlag, også på 

nettet (2010: 120). Web 2.0’s ”økende fokus på brukermedvirkning og dialogiske 

kommunikasjonsformer” inngår dermed i nettstedenes pathosappell til sine brukere 

(2010: 120). Også film og bilder som viser oss mennesker eller steder som vi kan 

identifisere oss med, har potensiale til å engasjere og påvirke oss (Engebretsen 2010: 

120). 

I tillegg kan også mer direkte web-relaterte elementer som brukervennlighet og 

funksjonalitet påvirke våre følelsesreaksjoner overfor nettstedet og dets avsender i 
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nettsammenheng – dette kan nok alle som enten har hatt problemer med å forstå hvordan 

et nettsted fungerer, eller som har kranglet med et nettsteds tekniske løsninger skrive 

under på (Thorlacius, 2005; Hoff-Clausen, 2002). Følelsesreaksjonene som på ulike måter 

kan vekkes i oss gjennom nettstedet, er uansett noe som vi bevisst eller ubevisst vil kunne 

legge til grunn for en tydelig eller skjult retorisk argumentasjon på nettstedet 

(Engebretsen 2010: 120).  

3.1.2.3 Logos 

Der hvor altså ethos handler om å overbevise gjennom talerens troverdighet, og pathos 

om å overbevise gjennom mottakerens følelser, handler logos om å overbevise gjennom 

selve saksforholdet og måten dette framstilles på, og argumenteres for (Sigrell, 2011; 

Andersen, 2007; Gabrielsen og Juul Christiansen, 2010; Hellspong, 1992; Bakken, 2011). 

Eller for å bruke retorikkprofessor Anders Sigrells ord: ”Logos syftar alltså på både språk 

och tanke, och hur de hänger i hop” (Sigrell, 2011: 41). Innenfor klassisk retorikk tenker 

man seg at logos er det bevismidlet som skal hjelpe taleren til å utføre sin plikt om å 

belære (docere) tilhøreren. Å ”dosere” gjennom logos handler dermed om å informere og 

argumentere for saken, slik at denne fremstår som sann eller sannsynlig for mottakeren 

(Sigrell, 2011; Andersen, 2007; Gabrielsen og Juul Christiansen, 2010; Hellspong, 1992; 

Bakken, 2011).  

 

Når mottakeren er blitt overbevist gjennom det retoriske bevismidlet logos, har denne 

altså blitt overbevist om at beskrivelsen av, eller argumentasjonen rundt noe eller noen, er 

sann eller sannsynlig (Andersen, 2007: 137; Bakken, 2011: 44). For at mottakeren skal 

oppleve noe som nettopp sant eller sannsynlig, må det stemme med mottakerens doxa, 

altså ”de försanthållanden, trosföreställningar och förgivettaganden som är de rådande 

inom en större eller mindre grupp människor”, for å bruke Mats Rosengrens ord (2008: 

71). Doxaen vår består for øvrig av tre deler, nemlig den universelle (allmenngyldige), 

den kulturelle (sosialfellesskaplige) og den individuelle (subjektive) delen, som altså til 

sammen utgjør ”våre oppfatninger av og kunnskap om tilværelsen” (Bakken, 2011: 44; 

Rosengren, 2008). 

 

Ifølge Cicero er ”det er ingen grenser for hva taleren kan utrette ved å utbygge og 

fremheve eller omvendt neddempe og avsvekke et stoff” (Cicero i: Andersen, 2007:137). 

Logos handler derfor altså om ”talerens turnering av de overbevisende momentene i 
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enhver sak” (Andersen, 2007: 137). En appell til logos kjennetegnes av at avsenderen 

appellerer til et rasjonelt stillingstagende hos mottakeren. Dette gjør man ved å holde seg 

til saken og emnet, og ved å argumentere på et saklig nivå, slik at argumentasjonen 

fremstår logisk, objektiv og faktabasert. Logosargumentasjon kjennetegnes ofte ved å 

være nøytral i ordvalget og anonym i stilen, og oppleves gjerne som behersket og 

nedtonet (Jørgensen og Onsberg, 2008: 71-72). Vi sier gjerne at en logosappell retter seg 

mot mottakerens intellekt, i så måte (Jørgensen og Onsberg, 2008: 71). Ensidige 

logosappeller oppleves som positive ut fra evnen til å fremskape tankemessig klarhet og 

stringens. På den negative siden kan dette til gjengjeld oppleves som langtekkelig og 

pedantisk (Jørgensen og Onsberg, 2008: 71-72). 

 

Logos har videre stor betydning for avsenders ethos, nettopp fordi ethos som nevnt anses 

å skapes gjennom logos, altså ”gjennom de retoriske valgene [m]an foretar, gjennom de 

synspunkter og argumenter [m]an velger, måten [m]an disponerer sin tale på, ordene og 

uttrykkene [m]an bruker, og måten [m]an fremfører budskapet sitt på” (Kjeldsen, 2006: 

116-117).  

 

Logos på nett 

I web-sammenheng dreier logos-appellen om å fremskaffe relevant saksinformasjon 

gjennom legitim og rasjonell argumentasjon, stil og tone. Denne formen for 

argumentasjon kan skje gjennom verbalspråklig skriftlig tekst, eller gjennom andre 

modaliteter som nøytral grafikk, illustrerende og dokumenterende bildebruk, nøytralt 

fargevalg, for å nevne noe. For at logos-argumentasjonen skal lykkes å overbevise, må 

den også i web-sammenheng oppleves som tydelig, forståelig og velfundert. For 

eksempel bør den kunne fremvise med tydelighet hva som er avsenders budskap og 

nettstedets hensikt (Engebretsen, 2010).     

 

 

3.2 Multimodalitetsteori 

I dette masterprosjektet forholder jeg meg til virksomhetsnettstedet som multimodal tekst. 

For å forklare hva multimodalitet dreier seg om, vil jeg ta utgangspunkt i to teoretiske 

retninger som multimodal teori kan sies å bygge på, nemlig semiotikken og 

sosialsemiotikken. 
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3.2.1 Semiotikk 

Semiotikken kan defineres som læren om tegn, eller snarere læren om hvordan vi 

kommuniserer med tegn. Utgangspunktet for denne teorien er Ferdinand de Saussures 

teori om det språklige tegnsystemet. Ifølge Saussure består språket av meningsbærende 

tegn som alle har en uttrykksside (signifikant) og en innholdsside (signifikat) som står i et 

arbitrært og tilfeldig forhold til hverandre. Signifikanten er altså tegnets fysiske uttrykk 

og eksistens, mens signifikatet er det mentalt oppfattede innholdet som gir tegnet felles 

mening for medlemmer av en bestemt kultur innenfor et bestemt språk. Reglene for 

hvordan de ulike tegnene kan og bør brukes innenfor en kultur, kalles innen semiotikken 

for koder (Hellum, 2013: 17-18). Disse tegnene bruker vi altså når vi beskriver og 

forklarer ting i verden. Med andre ord representerer disse tegnene språket vårt som vi 

benytter for å skape mening i tilværelsen (Jordheim et al., 2008).  

 

Innen semiotikken anser vi videre at tegnet kan gi mening til oss på forskjellige måter. 

Først og fremst tenker vi oss at tegnet har en direkte og bokstavelig betydning, altså det vi 

omtaler som tegnets grunnbetydning, eller denotasjon. Samtidig kan tegnet også gi oss 

mening gjennom det vi omtaler som konnotasjon. Konnotasjoner kan forklares som 

tegnets emosjonelle innhold, altså det vi forbinder med tegnet når vi møter det. 

Konnotasjoner blir dermed tegnets ”tilleggsmening”, i så måte. Slike konnotasjoner er 

kulturelt bestemte, altså å regne som relativt felles for deltakerne innenfor en og samme 

kultur. Men et tegn kan også gi oss mening på et individuelt nivå. Vi snakker da gjerne 

om at tegnet gir assosiasjoner. Assosiasjoner handler dermed om de individuelle 

følelsene som kan oppstå i en person i forbindelse med et bestemt tegn. Begrepene 

konnotasjon og denotasjon kjenner vi for øvrig først og fremst gjennom den franske 

semiotikeren Roland Barthes (Hellum, 2013: 17-19; Fagerjord, 2008: 37-47; Øyslebø, 

1991). 

 

Samtidig tenker vi oss at et tegn er noe som henviser til eller representerer noe annet. 

Dette ”annet” omtaler vi innen semiotikken som objektet (Kjeldsen 2009: 291). Når noen 

”mottar” tegnet, skapes så et tilsvarende, men nytt tegn i mottakeren hode. Denne 

effekten omtaler vi som interpretanten, eller rett og slett bare mottakerens forståelse av 

tegnet. Mottakerens forståelse av tegnet vil da være et resultat av dennes opplevde 
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konnotasjoner og assosiasjoner til tegnet som oppstår i samspill med den omgivende 

konteksten (Hellum, 2013: 19-21). 

 

Semiotikken opererer videre med tre hovedtyper tegn, nemlig ikoniske, symbolske og 

indeksikalske tegn. Disse er klassifiserte ut fra hvilken forbindelse de skaper mellom 

tegnet og objektet, med andre ord; ut fra hvordan de skaper mening for oss. Denne 

inndelingen forbinder vi for øvrig gjerne med Charles S. Peirce (Hellum, 2013: 22-26; 

Kjeldsen, 2009: 291-293).  

 

Ikoniske tegn skaper mening gjennom likhet. Et fotografi av kronprinsen som holder tale 

på Rådhusplassen foran en stor menneskemengde som holder i hver sin rose er altså ikke 

hendelsen selv, men et tegn på hendelsen. Hendelsen selv er i stedet å forstå som bildets 

eller representasjonens objekt, som nevnt. Vi oppfatter og forstår hva bildet handler om, 

fordi bildet ligner; bildet av kronprinsen ligner kronprinsen, bildet av Rådhusplassen 

ligner Rådhusplassen og rosene i bildet ligner roser i virkeligheten. På den måten skaper 

altså tegnene i bildet mening for oss gjennom likhet. Forbindelsen mellom tegnet og 

objektet er altså ikke vilkårlig. Av den grunn sier vi gjerne at ikoniske representasjoner er 

motiverte. Ifølge Kjeldsen er denne typen ikonisk og motivert representasjon typisk for 

bilders retorikk, og det som skiller bildenes måte å representere et budskap på, fra 

verbalspråkets (Hellum, 3013: 22-26; Kjeldsen, 2009: 291).  

 

Symbolske tegn er tegn som ikke baserer forholdet mellom tegn og objekt på likhet, men 

hvor dette forholdet snarere er å anse som arbitrært, det vil si vilkårlig. Her er 

forbindelsen i stedet bestemt av regler og konvensjoner, og oppstått ved bruk, vane og 

beslutning. Verbalspråket tilhører typisk denne typen tegn. Ordet ”kronprins” ligner ikke 

objektet, altså mannen det representerer. Heller ikke ordet ”rosetog” ligner objektet som 

dette representerer. Slike tegn kan vi dermed bare forstå om vi har fått betydningen 

forklart på forhånd, på lik linje med trafikksymboler og symboler for fare eller forbud 

(Hellum, 2013: 23-26; Kjeldsen, 2009: 291-292; Kjeldsen, 2006: 265). 

Indeksikalske tegn er den tredje typen tegn som man opererer med innenfor semiotikken. 

Hvis bildet av kronprinsen som taler på rosemarkeringen er et ikonisk tegn, og ordet 

verbalteksten som beskriver hendelsen er et symbolsk tegn, er rosebladene som ligger 

igjen på plassen etter hendelsen et indeksikalsk tegn. Rosebladene er nemlig tegn på at 

rosemarkeringen har funnet sted. Rosebladene som indeksikalsk tegn viser oss dermed at 
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det finnes en direkte årsaksforbindelse mellom rosebladene, hendelsen og personene. 

Oppsummert kan man dermed si at ikoniske tegn har en likhetsrelasjon til objektet det 

representerer, symbolske tegn har en konvensjonell relasjon, mens indeksikalske tegn 

bygger på en årsaks- eller nærhetsrelasjon til objektet (Hellum, 2013: 23-26; Kjeldsen, 

2009: 293; Kjeldsen, 2006: 266). 

 

3.2.2 Sosialsemiotikk 

Sosialsemiotikken er en teoretisk retning som bygger videre på semiotikken. 

Sosialsemiotikken oppsto som en reaksjon på den klassiske semiotikken, som ble ansett å 

i for stor grad isolere språk og tegn fra sine sosiale kontekster. Sosialsemiotikken kan 

derfor forstås som en teoretisk retning som søker å forstå hvordan vi som mennesker 

skaper mening i sosiale situasjoner gjennom bruk av ulike meningsbærende tegn. Navn 

som Robert Hodge, Gunther Kress, Theo van Leeuwen og Michael Halliday forbindes 

gjerne med denne retningen (Hellum, 2013: 27-34; Kress og van Leeuwen, 2006; 

Løvland, 2007:147).  

 

Det sentrale innen sosialsemiotikken er forståelsen av at tegn er produkter av sosiale 

prosesser. Sosialsemiotikerne anser nemlig meningsskaping gjennom språkbruk som en 

grunnleggende sosial aktivitet, hvor språket er å forstå som en semiotisk ressurs med 

funksjonelle egenskaper ment for dette formålet. Her anser man derfor videre at kodene, 

altså reglene for tegnbruk, ikke er fastlagte en gang for alle, men snarere foranderlige 

gjennom ny sosial interaksjon. Dette innebærer at når vi kommuniserer, så velger vi selv 

hvilke semiotiske ressurser vi ønsker å benytte oss av, dog ut fra det systemet av ressurser 

som vi har til rådighet og den sosiale og kulturelle konteksten vi befinner oss i (Hellum, 

2013: 27-29).  

 

3.2.3 Begrepet multimodalitet 

Martin Engebretsen definerer en meningsressurs, altså en semiotisk ressurs, som ”et 

sansbart uttrykk som har potensial til å skape mening i en bestemt brukssituasjon” 

(Engebretsen, 2010: 19). Slike meningsressurser ”kan kombineres og organiseres på 

forskjellige måter, og de er alltid gjenstand for fortolkning. De gir mening ut fra den 

bruken de vanligvis har, og har et ytterligere meningspotensial beroende på mulig bruk”, 

forklarer Hellum (2013: 28).  
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Hvilket meningspotensiale et uttrykk har, avhenger blant annet av hvilke modaliteter det 

er satt sammen av. En modalitet er å forstå som en klasse eller gruppe av semiotiske 

ressurser, altså meningsbærende tegn. Slike modaliteter kan altså opptre i ulike former. 

For eksempel er skrift, tale, lyd, bilder, film, farger, layout, typografi, bevegelse, 

kroppsspråk og påkledning eksempler på noen slike ressurser, som vi altså benytter oss av 

for å uttrykke mening i verden. Vi tenker oss videre at de ulike modalitetene har ulik 

modal affordans, altså at de alle har ulike muligheter og potensial til å uttrykke ulike 

typer mening. Hvilken modalitet man velger seg for å uttrykke en mening, er altså ikke 

helt likegyldig; noen modaliteter vil til enhver tid egne seg bedre enn andre. Dette har 

naturlig nok sammenheng med at slike valg foregår som del av sosiale prosesser og 

dermed ut fra konkrete kontekster, som nevnt (Hellum, 2013: 35-38; Kress og van 

Leeuwen, 2006; Løvland, 2007: 24-26; Løvland, 2011: 16-18).  

 

Multimodalitet handler da om ”bruken av flere semiotiske modaliteter for å forme 

semiotiske produkter og situasjoner, og den spesielle måten disse modalitetene er 

kombinert på” (Kress og van Leeuwen i: Hellum, 2013: 35). Med andre ord handler 

multimodalitet om ”å skape mening ved å kombinere ulike modaliteter” (Hellum, 2013: 

35). Begrepet multimodal tekst omhandler dermed tekster som er satt sammen av flere 

ulike modaliteter i én og samme tekst (derav også den mye brukte betegnelsen 

sammensatt tekst om dette fenomenet). Det viktigste poenget med den multimodale 

teksten er for øvrig at de ulike modalitetene samspiller og samvirker om å skape tekstens 

meningsinnhold, gjennom det vi kaller multimodal kohesjon. Vi betrakter med andre ord 

den multimodale teksten som en helhetlig tekst, hvor alle de ulike modalitetene i den 

bidrar til ”det store bildet” (Hellum, 2013: 35-38; Kress og van Leeuwen, 2006; Løvland, 

2007: 26ff).  

 

3.2.4 Visuell grammatikk 

Videre innen multimodalitetsteorien har Gunther Kress og Theo van Leeuwens 

grammatikk over visuell design en helt sentral rolle. Denne retningen innen multimodal 

teori tar for seg de ”grammatikalske” kohesjonsstrukturene som ligger til grunn for 

(hovedsakelig) vestlig visuell design. Denne visuelle grammatikken er dermed fremskapt 

for å kunne analysere meningsinnholdet i bilder, layout, fargebruk og lignende ut fra dette 

perspektivet (Kress og van Leeuwen, 2006; Bakken, 2011; Løvland, 2007). Som del av 
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mitt masterprosjekt har jeg sett nærmere på et konkret nettsteds komposisjon og innhold. 

Jeg har i den forbindelse valgt å benytte meg av den visuelle grammatikken som verktøy, 

derigjennom først og fremst denne grammatikkens behandling av den multimodale 

kohesjonsmekanismen komposisjon. 

 

Innen denne visuelle grammatikken er romlig komposisjon helt grunnleggende begrep. 

Romlig komposisjon dreier seg om den multimodale tekstens struktur og sammenheng. 

Vi tenker oss i den sammenheng at den multimodale teksten er komponert utover en flate 

eller et rom. Nærmere bestemt handler da begrepet romlig komposisjon om hvordan de 

ulike elementene i den sammensatte teksten er organisert i forhold til hverandre i det 

”tekstlige rommet” som en bokside, et landskap eller en nettside kan sies å representere, 

samt hvilke følger denne organiseringen får for vår tolkning og forståelse av den aktuelle 

teksten (Kress og van Leeuwen, 2006: 175-214; Fagerjord, 2008).  

 

For å forklare meningspotensialet i en tekst komponert etter en slik romlig struktur, 

benytter vi oss gjerne av begreper som informasjonsverdi, fremtredenhet og 

gruppering/innramming. Jeg vil her bare kort gjøre rede for disse begrepene, da disse vil 

bli forklart i en større sammenheng i forbindelse med denne masteroppgavens analyser. 

 

Informasjonsverdi handler om ”at elementene i en multimodal tekst plasseres forskjellig 

og gis forskjellig vekt ut fra hvor viktige de er for meningen eller sammenhengen” 

(Hellum, 2013: 41). Måten de ulike elementene i den multimodale teksten er plassert i 

forhold til hverandre får dermed også betydning for hvordan vi tolker teksten. Fra 

tekstlingvistikken vet vi at informasjonsverdi gjerne kategoriseres og tolkes ut fra 

elementenes plassering i forhold til hverandre på aksene venstre-høyre (eller kjent-nytt), 

øverste-nederst og sentrum-periferi (Kress og van Leeuwen, 2006: 179-200; Hellum, 

2013: 42). Dette innebærer at et innholdselement lagt til venstre side i den multimodale 

komposisjonen, gjerne tolkes som gitt, tradisjonelt eller stabilt, mens det som befinner seg 

på høyre side på motsatt vis vil kunne tolkes som nytt, annerledes eller foranderlig. 

Videre tolkes gjerne øverste element i en romlig komposisjon som ideelt, opphøyet, 

abstrakt eller generelt, mens nederste element da ofte vil tolkes som reelt, trivielt, konkret 

eller spesifikt. Elementer plassert i midten av en komposisjon anses som mer overordnet 

og av viktigere betydning, enn omkringliggende elementer (Kress og van Leeuwen, 2006: 

179-200; Hellum, 2013: 42; Bakken, 2011: 87ff). 
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Fremtredenhet handler om å få mottaker til å lede blikket mot et spesielt element først, for 

å konsentrere seg om dette og oppfatte det som det viktigste innholdselementet i den 

multimodale teksten. Fremtredenhet handler dermed om at enkelte elementer gjennom sin 

plassering og presentasjon i den romlige komposisjonen, fremstår som blikkfang som 

trekker leserens blikk til seg. Eksempler på virkemidler som skaper slik fremtredenhet, er 

for eksempel kontrastering ved bruk av ulik farge, lysstyrke eller form, eller bevisst 

plassering av det viktige elementet i forgrunnen av annet innhold, eller oppjustering av 

dette elementet i størrelse (Kress og van Leeuwen, 2006: 201-203; Bakken, 2011: 87ff).  

 

Gruppering, eller innramming av elementene, ”er en måte å atskille eller binde sammen 

elementer på for å skape mening, altså gi signal om hva som hører sammen eller ikke, og 

hva som er viktig” (Hellum, 2013: 44). Slik gruppering eller innramming kan brukes 

bevisst for å  påvirke mottakerens tolkning og forståelse av innholdet i den multimodale 

teksten. Dette kan gjøres på ulike måter, ved for eksempel å plassere elementene i fysisk 

nærhet av hverandre, eller ved å lage en fysisk ramme rundt dem, eller igjen, ved å gi 

dem et likeartet utseende (Kress og van Leeuwen, 2006: 203-204;  Bakken, 2011: 87ff). 

 

3.2.5 Lesing av den romlige komposisjonen 

En tekst som er organisert etter en romlig komposisjon inviterer gjerne til en ikke 

nødvendigvis på forhånd fastlagt leserute gjennom teksten. Dette i motsetning til det vi 

ofte tenker om ”vanlige” tekster, altså verbalspråklige skriftlige tekster, som normalt 

inviterer til en mer lineær og fastlagt lesning av teksten. I den vestlige verden dreier har et 

slik relativt fastlagt lineært lesemønster om å lese teksten fra sin begynnelse til den slutt 

ved å lese teksten suksessivt fra side til side, fra venstre mot høyre og fra øverst til 

nederst på siden. Som Hellum sier: ”Sekvensen er allerede lagt, det er bare for oss å følge 

med” (Hellum, 2013: 46).  

 

Romlig komponerte tekster, som for eksempel nettsteder, oppfordrer gjerne til en annen 

tilnærmingsmåte. Hellum redegjør for dette på følgende måte:  

 

”Vi kan sammenligne dem med en utstilling eller et museum; vi kommer inn et sted, og derfra 

bestemmer vi hvor vi vil gå, og hva vi vil se. […] det overlates til leseren/brukeren å velge 

rekkefølge og kombinasjonsmåte, oppdage meningspotensialet og skape sin egen mening” 

(Hellum, 2013: 46). 
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I den sammenheng er det likevel viktig å minne om at den multimodale teksten, til tross 

for å ikke invitere til klassisk lineær lesning, likevel kan legge opp til et ønsket 

lesemønster hos leseren. Den intenderte lesemåten av teksten kan nemlig godt være 

fremhevet ved hjelp strategisk plassering og fremtredenhet av de ulike 

innholdsmomentene som finnes i den multimodale teksten (Hellum, 2013: 46; Kress og 

van Leeuwen, 2006; Fagerjord, 2008).  

 

3.2.6 Tekst – et utvidet begrep 

Det er her på sin plass å påpeke og understreke at tekst i denne sammenheng må forstås 

som et utvidet begrep, som ikke bare omhandler den verbalspråklige skriftlige teksten 

som er det vi tradisjonelt tenker på som tekst. Anne Løvland forklarer den 

sosialsemiotiske og multimodalitetsteoretiske tekstforståelsen på følgende vis:  

 

”Innanfor sosialsemiotisk teori, og særleg innan multimodalitetsteori, nyttar ein tekstomgrepet utan 

å knytte det spesielt til verbalspråket. Ifølgje slik teori er tekstar det ein kommuniserer gjennom, 

uavhengig av kva teiknsystem ein tek i bruk. […] Gjennom å ta i bruk ulike semiotiske ressursar 

[ulike tegn og modaliteter] for å representere og kommunisere i en sosial kontekst skaper ein 

tekstar” (Løvland, 2007: 11-12, min tilførsel og utheving).  

 

 

Professor i tekstvitenskap, Kjell Lars Berge utdyper denne tekstforståelsen ytterligere for 

oss, når han konkluderer følgende: 

 

”En slik måte å gi mening til uttrykket ”tekst” innebærer […] at tekster kan utføres med en hvilken 

som helst meningsskapende ressurs (bilder, tegnspråk, hverdagsspråk –tale og skrift, gester og 

mimikk). Samtidig kan tekster settes sammen ved hjelp av mange slike semiotiske ressurser 

samtidig, slik for eksempel avistekster eller mange lærebøker kombinerer både skrift, ulike typer 

grafikk og bilde. Alle tekster er [dermed] det vi kaller multimodale” (Berge, 2008:45, min 

tilførsel).   

 

Ut fra denne tekstforståelsen forstås dermed den multimodale nettsiden i sin helhet som 

tekst. Den verbalspråklige skriftlige teksten blir dermed å forstå som bare én av flere 

menings-skapende ressurser som finnes i den multimodale teksten. I denne 

masteroppgaven er det dermed denne utvidede tekstforståelsen som legges til grunn. 
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3.3 Virksomhetskommunikasjon 

I dette kapitlet vil jeg redegjøre for det kommunikasjonsfaglige bakteppet som kan sies å 

ligge til grunn for sjangeren virksomhetsnettsted, som altså er det fenomenet som jeg i 

dette masterprosjektet har ønsket å se nærmere på fra et retorisk perspektiv. Følgende 

redegjørelse er dermed ment å sette mine undersøkelser i dette prosjektet i et større 

perspektiv. 

 

Virksomhetskommunikasjon dreier seg om den samlede kommunikasjonen som skjer på 

vegne av en organisasjon eller virksomhet (Brønn og Ihlen, 2009). Vi deler gjerne 

fenomenet virksomhetskommunikasjon inn i tre ulike kategorier, nemlig 

markedskommunikasjon, ledelseskommunikasjon og organisasjonskommunikasjon.  

 

Med organisasjonskommunikasjon menes ”alle former for kommunikasjon som benyttes 

av organisasjonen rettet primært mot målgrupper (interessentgrupper) som ikke er 

kunder” (Brønn og Ihlen, 2009: 183). Dette dreier seg da om kommunikasjon som ikke er 

rettet direkte mot salg, men som snarere omhandler for eksempel kontakt med media, 

samfunn og myndigheter (Brønn og Ihlen, 2009: 183).  

 

Ledelseskommunikasjon dreier seg på sin side om ledelsens kommunikative aktiviteter 

rettet mot organisasjonens egne, først og fremst sine ansatte. Ifølge Brønn og Ihlen er 

målet med slik ledelseskommunikasjon ”å utvikle en felles visjon for 

selskapet/organisasjonen, etablere og holde på tilliten til ledelsen, iverksette og styre 

endringsprosesser og myndiggjøre og motivere de ansatte” (2009: 182).  

 

Markedskommunikasjon handler da om organisasjonens kommunikative aktiviteter rettet 

mot salg. Her regnes forbrukeren som hovedinteressenten (Brønn og Ihlen, 2009: 183). 

Markedskommunikasjonen har til hensikt å opprettholde eller øke en virksomhets 

økonomiske lønnsomhet gjennom økt salg av tjenester eller varer. Rent praktisk handler 

dermed markedskommunikasjon i første omgang om å skape tillit til virksomheten og 

dennes tjenester eller varer, ved informere om egenskaper ved varene og tjenestene, gjøre 

disse kjent for potensielle kunder, og å motivere til handel (Pihl & Vikøren, 2012). I dette 

masterprosjektet vil fenomenet virksomhetsnettsted bli forstått som en sjanger innenfor 
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virksomhetskommunikasjon, og derigjennom hovedsakelig som en del av virksomheters 

markedskommunikasjon. 

 

Virksomhetskommunikasjonens overordnede mål er ”å etablere og vedlikeholde et 

fordelaktig omdømme hos interessentgruppene”, ifølge Brønn og Ihlen (2009: 183). 

Omdømme defineres gjerne som omverdenens faktiske oppfatning av en virksomhet, slik 

denne arter seg over tid (Brønn og Ihlen, 2009: 14). Begrepet er tett knyttet til 

virksomhetens selvoppfattede identitet og omverdenens oppfattelse av virksomheten, 

dens image.  

 

Ifølge Brønn og Ihlen (2009), er det er nemlig virksomhetens identitet som danner 

grunnlaget for omverdenens inntrykk og vurderinger av virksomheten. Identiteten er 

således det som virksomheten møter sin omverden med. Hva gjelder oss mennesker, er 

identitet gjerne det som gjør at vi kan skille en person fra en annen, og også det som vi 

definerer oss selv ut fra. En slik forståelse er også overførbart hva gjelder virksomheter 

(Brønn og Ihlen, 2009: 26-27). Her snakker man dog om et tredelt identitetsbegrep, 

nemlig om visuell identitet, organisasjonsidentitet og virksomhetsidentitet.  

 

Visuell identitet handler da om ”alle symbolene og identifikasjonssystemene som 

virksomheten bruker” (Brønn og Ihlen, 209: 27). Den visuelle identiteten er gjerne den 

delen av virksomheten som omverdenen møter først, gjerne gjennom logoer, emballasje, 

uniformer, skilt, firmabiler, markedsføring og salg, for å nevne noe (Brønn og Ihlen, 

2009: 28-29).  

Organisasjonsidentitet kan sies å dreie seg om virksomhetens ”essens” og ”særtrekk”; 

hva og hvem virksomheten er som organisasjon, og hva som skiller den spesifikt fra 

andre organisasjoner. Denne typen identitet forteller dermed noe om ”hva som er 1) 

sentralt, 2) unikt og 3) varig ved en organisasjon” (Brønn og Ihlen, 2006: 29). 

Organisasjonsidentiteten reflekterer blant annet virksomhetens organisasjonskultur, 

derigjennom dens verdier og holdninger, og kan dermed forstås som et internt aspekt ved 

virksomhetens forståelse av seg selv (Brønn og Ihlen, 2006: 29-34).  

 

Den mest interessante delen av dette tredelte begrepet i denne sammenheng, er likevel 

den delen av identiteten som omtales som virksomhetsidentitet. 
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Virksomhetsidentiteten refererer til den identiteten som virksomheten uttrykker overfor 

sine eksterne interessenter; den dreier seg altså om hvem og hva virksomheten sier at den 

er overfor omverdenen. Melewar definerer virksomhetsidentitet som ”det begrepssettet 

selskapet [virksomheten] presenterer seg med, og det som (den) lar folk bruke til å 

beskrive, huske og relatere til selskapet [virksomheten]” (Melawar i: Brønn og Ihlen, 

2009: 36, mine tilføyelser). Virksomhetsidentiteten kommer derfor til uttrykk i alle deler 

av virksomhetens kommunikasjon, design, kultur, adferd, strategier, målsettinger, 

produkter og tjenester (Brønn og Ihlen, 2009: 36-37). Virksomhetsidentitet kan altså sies 

å handle om virksomhetens/ kommunikasjonsavsenders oppfatning av seg selv, og 

hvordan denne ønsker å bli oppfattet av omverdenen gjennom sin kommunikasjon.  

 

Begrepet virksomhetsidentitet kan videre knyttes til imagebegrepet: 

 

”Forfatterne [Brown m.fl. 2009] mener at virksomhetsidentitet er et sett av assosiasjoner som 

organisasjonen ønsker å sende ut til de ulike interessentgruppene. Dette kaller de tilsiktede 

assosiasjoner. Ettersom ledelsen ofte fremhever de trekkene ved organisasjonen som de mener er 

viktigst, blir dette organisasjonens tilsiktede image, eller de assosiasjonene som organisasjonen 

ønsker at interessegruppene skal forbinde med organisasjonen” (Brønn og Ihlen, 2009: 53, min 

tilførsel).  

 

Image dreier seg dermed om hvordan virksomheten blir oppfattet av omverdenen.  

Ifølge van Riel dreier image seg om ”hvordan organisasjonen oppfattes etter at 

organisasjonens identitet er presentert for ulike målgrupper” (Brønn og Ihlen, 2009: 75). 

Dermed er altså ikke en virksomhets image ”det selskapet tror det er, men følelser og 

overbevisninger knyttet til selskapet som eksisterer i målgruppenes hoder” (Hatch og 

Schultz i: Brønn og Ihlen, 2009: 75). Image er altså ikke noe som virksomheten kan 

definerer selv og påtvinge sine interessenter. Et godt image oppstår i stedet rett og slett 

som en konsekvens av at interessentene er fornøyde med virksomheten, ved at deres 

forventninger til virksomhetens adferd og prestasjoner er innfridde. ”Dette betyr blant 

annet at det må være liten eller ingen forskjell på det interessenten faktisk opplever i møte 

med organisasjonen, og det organisasjonen har lovet eller formidlet gjennom sin 

kommunikasjon”, påpeker Brønn og Ihlen (2006: 76). Innfris ikke slike forventninger, 

kan det dermed gi uheldige konsekvenser, i form av negativ omtale og et lite 

hensiktsmessig image. På sikt kan slike ting også skade virksomhetens omdømme, altså 

omgivelsenes oppfatning av virksomheten over tid.  
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Hvorfor er omdømme viktig? Å ha et godt omdømme blant sine interessenter, er av stor 

betydning for en organisasjon eller virksomhet av flere årsaker. For det første anses 

virksomheter som allerede har et godt omdømme å klare seg bedre gjennom kriser, enn 

virksomheter som har et dårlig omdømme. De førstnevnte anses også i den sammenheng 

å ha lettere for å bli tilgitt om de begår mindre feil. Et godt omdømme bidrar også til å gi 

interessentene et inntrykk av virksomhetens varer og tjenester som trygge og til å stole på. 

”I det hele tatt vil et godt omdømme føre til at virksomheten opprettholder sin legitimitet 

eller license to operate” (Brønn og Ihlen, 2009: 17). Mulighetene til ”å prise produktene 

høyt, få lavere innkjøpspriser, rekruttere velkvalifisert personale, opparbeide 

kundelojalitet og oppnå positiv mediedekning”, oppgis også som fordeler med et godt 

omdømme (Brønn og Ihlen, 2009: 17). Brønn og Ihlen omtaler også omdømme som ”en 

snarvei til avgjørelser” (2006: 19). Et godt omdømme anses nemlig å spille en viktig rolle 

i interessentenes beslutningsprosesser, spesielt i de tilfellene hvor det ”må fatte[s] 

beslutninger basert på informasjon som er kompleks, motsetningsfylt eller mangelfull”, 

og ”når publikum ikke er særlig engasjert eller må ta raske avgjørelser” (Brønn og Ihlen, 

2006: 19). Et godt omdømme er dermed viktig for en virksomhet på flere måter. 

 

Kunder Salg, pris som kan forlanges, lojalitet 

Leverandører Økt forretning, lojalitet, pris som kan forlanges 

Investorer Høyere og mer stabil aksjeverdi 

Myndigheter Mindre press på regulering, styrket ”license to operate” 

Ansatte Styrket tillit, lojalitet, bedre rekrutteringsmuligheter 

Medier Mindre kritikk, mer velvilje 
Figur 1: Mulige fordeler med et godt omdømme (jfr. Brønn og Ihlen, 2009: 18) 

 

På motsatt vis, finnes det dermed gode grunner for en virksomhet å unngå et dårlig 

omdømme. Brønn og Ihlen snakker i den sammenheng om begrepet omdømmerisiko, som 

kan defineres som ”risikoen for tap av opplevd tillit og tiltro til organisasjonen som kan 

forringe ressurser eller planer slik at man ikke når de målene man har satt seg” (2009: 

19). Et dårlig omdømme kan altså oppstå som en konsekvens av at folk har fått dårlige 

oppfatninger av en virksomhet, noe som videre kan føre til at omgivelsene får en svekket 

tiltro til den. Dette kan igjen ha sammenheng med negativ publisitet knyttet til 

virksomhetens produkter, drift eller interne prosesser. Et dårlig omdømme kan i alle 

tilfeller få økonomiske konsekvenser for virksomheten, oppsummerer Brønn og Ihlen 

(2009: 20).  
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En virksomhets omdømme er dermed som vi skjønner i stor grad avhengig av hvordan 

virksomheten kommuniserer med interessentene sine; eller mer nøyaktig sagt: 

virksomhetens omdømme er i stor grad avhengig av hvordan virksomheten kommuniserer 

med interessentene om seg selv. ”Det er dermed åpenbart at hva organisasjonen sier om 

seg selv, og hvordan den sier det, er en svært viktig del av enhver diskusjon om 

omdømme”, fremholder Brønn og Ihlen, i så måte (2009: 174, min utheving).  

 

Kim, Bach og Clelland presenterer i den sammenheng to kommunikasjonsrelaterte 

tilnærminger til omdømmebygging, nemlig symbolsk tilnærming og tilnærming med fokus 

på adferd (Brønn og Ihlen, 2009: 174-175). Symbolsk tilnærming handler om ”å prøve å 

generere positive inntrykk hos en bestemt målgruppe” gjennom kommunikasjon alene 

(Brønn og Ihlen, 2009: 175). Atferdsbasert tilnærming handler derimot om å ”tilpasse 

sine handlinger til de budskap som sendes ut gjennom organisasjonens 

kommunikasjonskanaler” (Brønn og Ihlen, 2009: 175). Ifølge Brønn og Ihlen er 

sistnevnte taktikk langt på vei å foretrekke for virksomheter som ønsker å bygge 

omdømme: ”Tillit er et resultat av observert og gjentatt tillitvekkende atferd, ikke gode 

budskap. En vellykket kommunikasjonsstrategi sørger for at virksomhetens identitet 

samsvarer med organisasjonsidentiteten. Med andre ord: Hvem vi sier at vi er, skal 

faktisk være den vi er” (2009: 176). Om virksomhetskommunikasjonen kun bygger falske 

forventninger gjennom tomme ord, eller på andre måter ikke makter å skape kongruens 

mellom det virksomheten ønsker å framstå som og det bildet den faktisk avgir gjennom 

kommunikasjonen, kan dét nemlig bidra til å skade virksomhetens omdømme.  

 

Hvilke trekk ved virksomhetskommunikasjonen er det så som kan anses å bidra til å 

styrke omdømmet? Etter å ha forsket på kommunikasjonen hos et antall selskaper med 

høy omdømmerangering, har van Riel og Fombrun kommet frem til seks 

kommunikasjonsprinsipper som går igjen i den sammenheng, nemlig synlighet, egenart, 

ekthet, åpenhet, konsistens og mottakelighet (Brønn og Ihlen, 2009: 176-180). Disse 

kommunikasjonsprinsippene kan dermed fungere som en ledesnor, i så måte. 

 

Synlighet innebærer å gjøre seg godt synlig, gjerne i det daglige ved å skape seg ”en 

prominent posisjon i offentligheten og i markedet” (Brønn og Ihlen, 2009: 177). Å sørge 

for god kommunikasjon og relasjon med alle relevante interessenter, eventuelt å sørge for 
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synlighet i media gjennom positiv mediedekning eller annonsering, er synlighetsstrategier 

som kan bidra til godt omdømme.  

 

Egenart handler om å skille seg ut fra konkurrentene ved å bygge omdømme og 

troverdighet på virksomhetens karakteristiske trekk, altså ”de attributtene som gjør hver 

enkelt organisasjon unik” (Brønn og Ihlen, 2009: 177). Egenarten kommuniseres ut til 

interessentene gjennom virksomhetsfortellinger, merkevarer, logoer og slagord.  

 

Ekthet er noe av det viktigste en virksomhet som vil bygge godt omdømme må søke å 

fremvise overfor interessentene sine –”og det begynner med organisasjonsidentitet, 

”organisasjonens bankende hjerte”: Det som gjør organisasjonen ekte, genuin, tydelig, 

pålitelig og troverdig”, fremholder Brønn og Ihlen, 2009: 178). Det er på dette området at 

virksomheten virkelig kan få vist at det eksisterer samsvar mellom teori og praksis hva 

gjelder dens identitet og verdier. 

 

Åpenhet er et aspekt ved kommunikasjonen som virksomhetene i stadig større grad 

forventes å forholde seg til etter økende påtrykk fra markedet og samfunnet, i noen 

tilfeller også fra politikere og loven. Her forventes det at virksomheten gir tilgang på 

informasjon som gjør at interessentene kan evaluere og vurdere virksomheten presist. Det 

er fire kriterier som gjør seg gjeldende for åpenhet i dette tilfellet, nemlig a) den må være 

”omfattende nok til at interessenter kan danne seg et bilde av virksomheten”, b) 

informasjon som gis må være ”relevant og gis på rett tid”, c) ”informasjonen må være 

pålitelig” og c) informasjonen må kunne brukes som sammenlikningsgrunnlag (Brønn og 

Ihlen, 2009: 179). Brønn og Ihlen påpeker videre: ”Den som kommuniserer og fremstår 

som åpen, styrker gjerne omdømmet fordi vedkommende virker tillitvekkende” (2009: 

178).  

 

Konsistens handler om å fremstå som enhetlig i både ord og handling, men også om å 

utøve konsistens mellom ord og handling. For virksomheter som ønsker å bygge 

omdømme, blir det ut fra dette prinsippet viktig å unngå kommunikative og 

atferdsmessige motstridigheter, og å holde det man lover (Brønn og Ihlen, 2009: 179). 

Mottakelighet er basert på tanken om dialog og på ”antakelsen om at organisasjonen 

tilpasser holdninger og atferd ut fra tilbakemeldinger fra omgivelsene”, ved å ”forsøke å 

balansere sine egne interesser mot omgivelsenes interesser” (Brønn og Ihlen, 2009: 179, 
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180). Dialog er også viktig for omdømmebyggingen fordi personlig tilnærming bygger 

tillit, som er grunnleggende for relasjonsbyggingen som et omdømme tuftes på (Brønn og 

Ihlen, 2009: 190-193).   

 

Jeg har nå gjort rede for fenomenet virksomhetskommunikasjon sett i lys av begreper som 

identitet, image og omdømme. Dette for å presentere et overordnet 

kommunikasjonsteoretisk perspektiv å forstå mine undersøkelser av 

virksomhetsnettstedet som retorisk prosjekt og arena for effektiv og hensiktsmessig 

kommunikasjon ut fra. Før vi forlater dette teorikapitlet, vil jeg avslutningsvis si litt mer 

om kommunikasjonsforståelsen som ligger til grunn for dette prosjektet.  

 

3.3.1 Kommunikasjonsforståelsen 

Begrepet markedskommunikasjon kan dermed defineres slik: 

 

”Ved markedskommunikasjon forstår vi tiltak som iverksettes av en identifiserbar avsender, som 

regel en bedrift, for å informere og påvirke en gruppe av mottakere i den hensikt å øke bedriftens 

avsetning av varer og tjenester, på kort og lang sikt, og på lønnsom basis” (Helgesen 2004: 13). 

 

Denne forståelsen for kommunikasjon bygger på en kommunikasjonsmodell som gjerne 

omtales som S-O-R-modellen. Her tenker man seg kommunikasjon som stimulus (S) som 

man utsetter en organisme (O) for, slik at denne reagerer (R) som ønsket. I denne 

kommunikasjonsmodellen ligger det samtidig en forståelse av at organismen dog ikke 

reagerer på eget initiativ – uten stimulering utenfra, anses den altså å være passiv. Innen 

språklig kommunikasjonsforskning gjenkjenner vi denne kommunikasjonsmodellen som 

rør-modellen eller gjennomstrømnings-modellen, en kommunikasjonsmodell som altså 

baserer seg på at avsender sender et budskap via en kanal til mottaker, hvor 

kommunikasjonseffekten måles direkte ut fra mottakerens respons. Denne 

kommunikasjonsforståelsen blitt møtt med kritikk innen den språklige 

kommunikasjonsforskningen, blant annet fordi modellen med sin sterke 

avsenderorientering anses å overse mottakers aktive deltakelse i kommunikasjonen, og 

dermed også en essensiell del av samhandlingsperspektivet som er til stede i all 

mellommenneskelig kommunikativ aktivitet (Michelsen, 2005; Helgesen 2004; Vagle, 

Sandvik og Svennevig, 2004).  
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Årsaken til at man likevel lenge har lagt en slik kommunikasjonsforståelse til grunn for 

markedskommunikasjon, knyttes gjerne til at man her naturlig nok ønsker å overtale og 

påvirke mottakeren til å kjøpe en tjeneste eller en vare, hvorpå en vellykket salgshandling 

er blitt forstått som et resultat av vellykket kommunikasjon (Michelsen, 2005; Helgesen 

2004).  

 

Kritikken som S-O-R-modellen og den tradisjonelle rørmodellen er blitt møtt med, ligner 

kritikken som også er blitt rettet mot retorikken. Retorikk kan som allerede nevnt 

defineres som ”kommunikasjon fra en aktør som henvender seg til bestemte mottagere for 

å oppnå en bestemt form for reaksjon eller respons hos dem som tiltales” (Kjeldsen, 2006: 

24). Også her kommuniserer man dermed ut fra en intensjon om å påvirke mottakeren til 

å foreta en ønsket handling eller til å endre et tankemønster. I likhet med 

markedskommunikasjonsforståelsen, kan dermed også retorikken sies å bunne i et ønske 

om å oppnå en bestemt effekt gjennom kommunikasjonen. Av den grunn er også 

retorikken blitt kritisert for å legge for stor vekt på avsenderen og dennes intensjon, og 

for lite vekt på mottakerens rolle som aktiv deltaker og fortolker i 

kommunikasjonssituasjonen (Michelsen, 2005). Denne kritikken mot retorikken oppsto 

allerede i antikken hvor den blant annet gjennom Platons Faidros ble beskyldt for å 

bedrive ”sjeleledelse” og kynisk overtalelse (Kjeldsen, 2006: 306; Bakken, 2011:12). 

Denne forestillingen om retorikken som farlig og uetisk manipulasjonsverktøy, henger til 

en viss grad fremdeles ved den retoriske lære og praksis også i dag. I den forbindelse vil 

jeg minne om det Jens E. Kjeldsen omtaler som retorikkens avmakt (2006: 331). Han 

forklarer dette slik:  

 

”Selv med en systematisk utnyttelse av effektive retoriske teknikker har den gode retoriker ikke 

uendelig makt. For det første finnes det (nesten) alltid andre gode retorikere som argumenterer 

effektivt for det motsatte synspunktet. For det andre er vi mennesker ikke passive, men derimot 

aktive i vår resepsjon og fortolkning av budskaper. Retorisk kommunikasjon er hensiktsbestemt, 

men den kan ikke sammenlignes med en kanyle som man injiserer holdninger inn i motstandsløse 

mottagere med” (Kjeldsen, 2006: 331).   

 

Retorikken kan altså ha stor makt, men ikke ubegrenset. Til syvende og sist er det 

mottakeren selv som å bestemmer om overbevisningen skal skje. Som mottakere lar vi 

oss ikke ukritisk overtale til hva som helst; opplever vi avstanden mellom avsenders 
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budskap og våre egne overbevisninger som for stor, avviser vi i stedet budskapet som 

usannsynlig eller lite troverdig (Kjeldsen 2006). Siden retorikk og virksomhets-

/markedskommunikasjon altså på mange måter kan sies å være relativt nært beslektet, får 

Kjeldsens tanke om avmakt også gjelde for sistnevnte type kommunikasjon, i denne 

sammenheng.  

 

Ordet kommunikasjon stammer fra det latinske verbet communicare som betyr ”å gjøre 

felles”. For å skape mening må vi dermed gjøre det sammen gjennom språket. I denne 

masteroppgaven velger jeg derfor å forholde meg til både retorikk og virksomhets-

/markedskommunikasjon som riktignok intensjonell og hensiktsbestemt kommunikasjon, 

men hvor også mottakeren har en aktiv, nødvendig og selvfølgelig rolle i den 

kommunikative samhandlingen som foregår. Uten en aktiv mottaker kan nemlig verken 

overbevisning, eller kommunikasjon overhodet, finne sted.  
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4 Petter Dass-museets retoriske situasjon - 
en rekonstruksjon 
 

En tekst kan ikke eksistere uten en kontekst. For å forstå teksten, er det derfor helt 

nødvendig å sette seg inn i denne konteksten. I dette kapitlet vil jeg derfor presentere et 

forslag til et kontekstuelt bakteppe å forstå virksomhetsnettstedet www.petterdass.no ut 

fra. 

 

Innen retorikken har konteksten en spesielt viktig betydning. Her er det jo som kjent 

ønskelig at teksten eller ytringen har en overbevisende virkning på mottakeren som vi 

henvender oss til. For at denne virkningen skal oppstå, må vi finne og benytte oss av den 

mest mulig hensiktsmessige og virkningsfulle måten å kommunisere til denne mottakeren 

på. Innen retorikken tenker vi oss dermed at det er situasjonen man befinner seg i, altså 

nettopp konteksten, som avgjør hva som til enhver tid egner seg som beste 

kommunikasjonsmåte. Man snakker i den sammenheng her gjerne om begrepet kairos, og 

evnen til å gripe det riktige øyeblikket. For å kunne utforme en retorisk virkningsfull 

ytring, eller for å forstå hvorfor en ytring har gitt en retorisk virkning på publikum, er det 

derfor helt grunnleggende etter retorisk lære å skaffe seg en oversikt over den aktuelle 

kommunikasjonssituasjonens ulike elementer (Kjeldsen, 1997: 82; Gabrielsen og Juul 

Christiansen, 2010: 43ff.; Andersen, 2007: 22-23; Hellspong, 1992: 61-72; Sigrell, 2011: 

54-57; Bakken, 2011: 57). I denne fremstillingen vil jeg i den sammenheng benytte meg 

av Lloyd F. Bitzers teori om den retoriske situasjon. 

 

En retorisk situasjon er en situasjon som har noen mangler, utfordringer eller problemer 

som inviterer til forandring; forandringer som kan endres eller igangsettes gjennom 

kommunikasjon i form av skrift eller tale. En retorisk situasjon krever at noen reagerer og 

tar ordet, og at kommunikasjonen som dette utleder fører til handlinger som skaper de 

nødvendige forandringene (Kjeldsen, 2006). Ifølge Bitzer består denne situasjonen av tre 

grunnleggende elementer som i denne sammenheng blir nødvendig å ha oversikt over: det 

påtrengende problemet (avsenders utfordring som bare kan løses eller modifiseres 

gjennom kommunikasjon), publikummet (som kommunikasjonen må rettes mot, og som 

dermed kan bidra til løsning på utfordringen) og de tvingende omstendighetene (de ulike 

vilkårene og premissene i situasjonen som er med på å legge føringer for hvordan 
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avsender kan og bør utforme den mest passende og hensiktsmessige 

kommunikasjonsytringen i det aktuelle tilfellet) (Bitzer, 1997; Kjeldsen, 2006; Gabrielsen 

og Juul Christiansen, 2010; Bakken, 2011).  

 

Å skaffe seg en tilstrekkelig god oversikt over kommunikasjonssituasjonen, innebærer å 

undersøke ikke bare den spesifikke og umiddelbare situasjonskonteksten rundt ytringen 

og deltakerne, men også å skape seg et nødvendig overblikk over detaljene i det mer 

overordnede sosiokulturelle og samfunnsmessige bakteppet som teksten og 

situasjonskonteksten hviler på, det vi gjerne omtaler som teksten eller ytringens 

kulturkontekst (Tønnesson, 2008). En slik helhetlig oversikt er nødvendig for å få et mest 

mulig riktig bilde av den totale situasjonen som teksten og ytringen oppstår i, og er en del 

av. Noe som altså er nødvendig for å kunne forstå teksten på en hensiktsmessig måte.  

 

Jeg vil i det følgende derfor presentere et overblikk over Petter Dass-museets potensielle 

retoriske situasjon, slik jeg vurderer at den kan ligge til grunn for museets behov for å 

kommunisere på nett via virksomhetsnettstedet www.petterdass.no. Ved hjelp av intervju 

med museets fungerende daglig leder, museumsplan for Helgeland museum, Petter Dass-

museets strategiplan for 2013-2017, samt en god dose allmennkulturell- og 

samfunnsmessig doxa (skjønn), har jeg altså her forsøkt å skape meg et helhetlig bilde av 

denne potensielle kommunikasjonssituasjonen. Dette altså for å ha et kulturelt og sosialt 

kontekstlig bakteppe å se og forstå nettstedet www.petterdass.no ut fra, når jeg videre 

skal vurdere om nettstedet er å anse som retorisk hensiktsmessig kommunikasjon.  

 

Her bør det altså presiseres at den følgende fremstillingen ikke presenterer en faktisk 

situasjon som museet selv har gitt inntrykk av å befinne seg i. Fra museets side har man 

nemlig ikke gitt inntrykk av å stå overfor et presserende kommunikasjonsbehov, eller 

påtrengende problem, slik dette gjerne ligger til grunn for retoriske situasjoner, og slik 

den følgende fremstillingen også foreslår. Jeg vil derfor presisere at følgende fremstilling 

representerer et forslag på mulig en kontekstuell situasjon rundt virksomhetsnettstedet 

www.petterdass.no, slik jeg fra et utenforstående forskerperspektiv oppfatter at 

virksomhetsnettstedet potensielt sett kan ha oppstått fra. Jeg vil derfor videre i denne 

masteroppgaven, for ordens skyld, omtale denne foreslåtte situasjonen og 

kommunikasjonsutfordringen her, som museets potensielle retoriske situasjon og antatte 

påtrengende problem. 
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La oss derfor gå videre, og se nærmere på det jeg altså anser som Petter Dass-museets 

potensielle retoriske situasjon, som en mulig og antatt basis for www.petterdass.no’s 

eksistens.  

 

4.1 Utgangspunktet 

Petter Dass-museet, som ble åpnet i 2007, er en offentlig nasjonal kulturvirksomhet med 

beliggenhet på Alstahaug i Nordland fylke. Museet er reist over dikterpresten Petter Dass, 

som en lengre periode hadde tilholdssted på dette stedet. Petter Dass anses, som dansk-

norsk poet, å ha en enestående posisjon innen norsk og nordisk historie, religionshistorie, 

språk- og litteratur-historie. Bevaringen av kunnskapen om den historiske personen og 

kulturfenomenet Petter Dass, er derfor både av nasjonal og nordisk interesse. Petter Dass-

museet beskriver i denne sammenheng sitt eget mandat på følgende måte: 

 

“Petter Dass-museet skal være et nasjonalt dokumentasjons- og kompetansesenter for dikterpresten 

Petter Dass og hans plass i den norske og nordiske kulturhistorien. Stedet skal formidle kunnskap 

og opplevelse som inspirerer til undervisning, forskning, kunstnerisk skapende arbeid, fordypning 

og kontemplasjon, og dialog om kultur- og verdispørsmål. Gjennom natur, arkitektur og sin 

historiske forankring og profil skal stedet formidle kirke- og kulturhistorien i et tusenårsperspektiv 

med Alstahaug og Petter Dass i sentrum. Museet skal henvende seg til en bred målgruppe og 

bygge videre på en bred folkelig interesse for Petter Dass og for stedet” (jfr. www.petterdass.no og 

Strategisk plan for Petter Dass-museet 2013-2017). 

 

Hovedoppgaven for Petter Dass-museet kan altså ut fra dette kort oppsummert sies å dreie 

seg om en videreforvaltning av kunnskapen om Petter Dass og arven etter han. Dette ut 

fra både et lokalt og nasjonalt historisk perspektiv, og ved å knytte historisk kunnskap til 

vår samtid gjennom ulike former for formidling og dokumentasjon. 

 

Museet er lokalisert på Alstahaugtunet, nærmere bestemt på Alstahaug på 

Helgelandskysten i Nordland. Museet består rent fysisk der av flere bygninger som til 

sammen representerer et historisk spenn på ca. 800 år, fra middelalderkirken til det nye 

og moderne Snøhetta-bygget. Petter Dass-museet er en del av Helgeland museum, en 

felles driftsorganisasjon mellom museene på Helgeland i Nordland, som i stor grad 

finansieres som et spleiselag mellom vertskommunene, fylkeskommunen og staten (jfr. 

museumsplan for Helgeland museum). I 1999 ble Alstahaug og Petter Dass-museet 
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utvalgt til å være Nordland fylkes tusenårssted, en status som museet fremdeles benytter 

seg av i sin markedsføring.  

 

Museet tilbyr tjenester for et bredt publikum i form av ulike typer omvisninger, 

utstillinger og arrangementer, samt salg av lokal mat gjennom kafédrift, og av varer 

relatert til Petter Dass, Alstahaug/Helgeland og Nord-Norge via egen museumsbutikk. 

(Museets tjenester er i løpet av 2013 blitt ytterligere utvidet gjennom opprettelsen av en 

egen nettbutikk på museets nettsted). Museet er også det fysiske utgangspunktet for en 

egen kulturfestival i Petter Dass’ navn, Petter Dass-dagene, som arrangeres på 

museumsområdet annethvert år.  

 

Museet har en viktig rolle som kulturinstitusjon også på lokalt nivå, i form av å være 

samlingspunkt og kulturdistributør for den lokale befolkningen. I tillegg skaper museet 

naturlig nok også arbeidsplasser i kommunen. Museet bidrar også til turismetrafikken på 

Helgeland ved å tiltrekke seg besøkende til området, noe som igjen sannsynligvis bidrar 

til økt næringsmessige ringvirkninger også for andre virksomheter i distriktet (jfr. 

Wiborg, 2009). Petter Dass-museet er derfor ikke bare av stor betydning for tettstedet 

Alstahaug spesielt, men også for Helgelandsdistriktet generelt.  

 

 

4.2 Museets innledende utfordringer 

 

4.2.1 Ny arkitektur – en økonomisk investering med forventninger om 

avkastning? 

For at Petter Dass-museet skal kunne forvalte den nasjonale arven etter Petter Dass på en 

skikkelig måte, har man sørget for å huse museet i nye og egnede lokaler. Petter Dass-

museet holder derfor hus først og fremst i et relativt nylig oppsatt museumsbygg signert 

det verdenskjente arkitektfirmaet Snøhetta, som også har tegnet signalbygg som Operaen 

i Oslo og biblioteket i Alexandria. Det nye museumsbygget på Alstahaug er et kostbart 

bygg, med en samlet kostnad på ca. 84 millioner kroner, finansiert i fellesskap av 

Alstahaug kommune, Nordland fylkeskommune, staten og private aktører (jfr. museets 

nettsted). Det vil være naturlig å anta at denne investeringen etter all sannsynlighet er blitt 

forsvart gjennom argumentasjon om en framtidig økonomisk inntjening. Det er nemlig 
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ikke urimelig å anta at også en investering som denne (som investeringer flest) forventes 

å skulle gi økonomiske avkastninger tilbake, her for eksempel etter all sannsynlighet i 

form av økt turismetrafikk til Helgeland generelt, og til Alstahaug spesielt.  

 

Driften av Helgeland museum og underavdelingene her, som Petter Dass-museet er en del 

av, var i 2011 likevel i all hovedsak finansiert av ulike driftstilskudd (jfr. Museumsplan 

for Helgeland museum 2012-2016). I museumsplanen for Helgeland museum 2012-2016 

legges det vekt på at museene på Helgeland i stadig større grad selv må sørge for å øke 

sitt egeninntektspotensiale utover det offentlige tilskuddet som de mottar fra 

vertskommuner, fylke og stat. Dette etter anmodninger fra Kulturdepartementet (jfr. 

Museumsplan for Helgeland museum 2012-2016). Petter Dass-museets har i den 

sammenheng satt seg følgende mål for 2017: ”Petter Dass-museet skal ha en solid 

økonomisk plattform der en betydelig del av driftsgrunnlaget skal komme fra egne 

inntekter gjennom billettsalg, salg i museumsbutikk og nettbutikk og kafé” (Strategisk 

plan for Petter Dass-museet 2013-2017, s. 4). En stabil økonomi er et essensielt grunnlag 

for å kunne opprettholde driften av museet, og i ytterste konsekvens også for å holde liv i 

arven etter Petter Dass, som altså er Petter Dass-museets hovedoppgave. 

 

Økonomi er, som vi skjønner av dette, altså et viktig aspekt ved Petter Dass-museets 

potensielle retoriske situasjon.  

 

4.2.2 De geografiske utfordringene og det mangfoldige kulturtilbudet 

Petter Dass-museet er samtidig lokalisert i landlige omgivelser i et lite lokalsamfunn ute i 

Distrikts-Norge. Som allerede nevnt dreier dette seg om tettstedet Alstahaug på 

Helgelands-kysten i Nordland, på stedet der Petter Dass altså bedrev sin velkjente 

prestegjerning for mange, mange år siden. Nå er både Helgelandskysten og Kystriksveien 

kjent for sin vakre natur, og er etter hvert blitt et yndet turistmål i en stadig økende grad, 

blant annet som et mulig resultat av NRKs tv-satsninger som dramaserien Himmelblå, 

Hurtigruten – Minutt for minutt og Sommeråpent, hvor området har evnet å profilere seg 

godt. Likevel, Helgelands-kysten ligger et godt stykke unna hovedfartsårer som E6 og 

Nordlandsbanen og kan nok for mange oppleves å ha en noe avsidesliggende lokalisering, 

noe som gjør området og nærings-virksomhetene der til dels vanskelig tilgjengelig for det 

store publikummet. Å tiltrekke seg flest mulig (og helst betalende) besøkende til 
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virksomheten sin, slik at denne kan blomstre økonomisk til tross for en ikke helt sentral 

beliggenhet, må dermed kunne antas å være en pågående utfordring for Petter Dass-

museet, i likhet med andre turismevirksomheter i distriktet.  

 

Samtidig er tilbudet av museer og andre kulturtilbud i Norge å regne som stort; 

turistnæringen er en viktig næringsvei i det norske samfunnet. Kanskje spesielt utmerker 

dette seg tydeligst rundt om i distrikts-Norge, hvor økt turisme ser ut til å være et yndet 

mål for enhver kommune, og hvor hver kommune har noe kulturelt og historisk særegent 

som den ønsker å markedsføre seg på. For turisten kan det dermed bli et stort utvalg av 

kulturtilbud å måtte velge mellom innenfor et relativt lite geografisk område. For de ulike 

virksomhetene som ønsker å kapre turisten som gjest, gjelder det dermed å skille seg ut 

best mulig i jungelen med kulturtilbud, og det på en tillitvekkende og troverdig måte som 

fanger den potensielle gjestens nysgjerrighet og interesse. Å holde interessen, 

oppmerksomheten og nysgjerrigheten ved like hos det lokale publikummet, kan også 

være en utfordring her, da museet og det daglige tilbudet for denne gruppen nok til stor 

del lett kan oppleves som ”gammelt nytt” og dermed lite engasjerende og 

handlingsframkallende. Petter Dass-museet har i den sammenheng satt seg følgende mål 

for 2017: 

 

 ”Petter Dass-museet skal spille en rolle i det nasjonale museumslandskapet, i 

Nordland og på Helgeland”. 

 

 ”Petter Dass-museet skal være den viktigste turistattraksjonen på 

Helgelandskysten”. 

 

 ”Petter Dass-museet skal opprettholde et stabilt besøkstall i sommersesongen og 

øke besøket av skoleelever og lokalbefolkningen”  

(Alle hentet fra: Strategisk plan for Petter Dass-museet 2013-2017, s. 3).  

 

En utfordring for Petter Dass-museet blir dermed å finne ut hvordan man kan gjøre seg 

synlig, og skille seg ut positivt fra mangfoldet av andre kulturtilbud, for å kunne fange 

publikums oppmerksomhet og interesse på en slik måte at disse velger å ta turen til 

Helgeland og Alstahaug for å besøke museet. På lignende vis blir det også en utfordring 
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her å finne ut hvordan man kontinuerlig kan holde den lokale publikumsgruppen varm og 

interessert i museet og dets ulike tilbud.  

 

Denne typen utfordringer løses gjerne gjennom markedskommunikasjon. Begrepet 

markedskommunikasjon, som vi allerede har vært inne på i teorikapitlet, definerer vi med 

Thorolf Helgesens hjelp slik: 

 

”Ved markedskommunikasjon forstår vi tiltak som iverksettes av en identifiserbar avsender, som 

regel en bedrift, for å informere og påvirke en gruppe av mottakere i den hensikt å øke bedriftens 

avsetning av varer og tjenester, på kort og lang sikt, og på lønnsom basis” (Helgesen, 2004: 13). 

 

Markedskommunikasjon, rettet kanskje først og fremst mot både turismemarkedet og det 

lokal markedet, er dermed det grunnleggende elementet i kommunikasjonsløsningen i 

Petter Dass-museets antatte retoriske situasjon. 

 

4.2.3 Børs og katedral – å befinne seg i gråsonen mellom kultur og 

næring 

Petter Dass-museet kan altså betraktes som en virksomhet innenfor kulturfeltet, som kan 

klassifiseres både som kulturnæring (fordi museet framstiller kulturelle produkter, som 

helgelandsk mat), kulturbasert næring (fordi museet baserer tjenestene sine på kulturelle 

produkter, blant annet og først og fremst kulturarven etter Petter Dass) og 

opplevelsesnæring (fordi museet tilbyr opplevelser basert på kulturelle uttrykk eller 

kulturaktiviteter, som for eksempel skrivekurs for unge) (jfr. Wiborg, 2009: 6). Petter 

Dass-museet står altså godt plantet innenfor det man på Bourdieusk vis kan kalle 

kulturfeltet, dette på samme tid som museet også er å regne som en næringsvirksomhet, 

og således også som del av et næringsfelt (Wiborg, 2009: 10-15). 

 

Som følgende tabell viser oss, eksisterer det en rekke ulikheter og motsetninger mellom 

disse to feltene (her presentert som idealtyper) (Wiborg, 2009:11): 
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 Næringsfeltet Kulturfeltet 

Kommersialisering Positivt ladet Negativt ladet 

Målsetting Økonomisk vekst og utvikling, 

lønnsomhet og overskudd, gode 

produkter 

Kvalitativ forbedring og 

robusthet 

Verdimål Penger / økonomisk sterke 

virksomheter 

Kulturelle / kunstneriske 

ferdigheter og opplevelser 

Organisatoriske 

koblinger 

Næringsorganisasjoner 

 

 

Privat sektor 

Kunstnerorganisasjoner 

Kulturorganisasjoner 

Offentlig sektor 

Frivillig sektor 

Opplevelser Salgsargument / Produkt Målsetting 

Virksomhetsstørrelse Personellmessig vekst som mål En-personsforetak/små 

virksomheter 

Informasjon Markedsføring Formidling 

Produkt Masseproduksjon Det unike / kvalitet 
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Figur 2: Oversikt over likheter og ulikheter mellom næringsfeltet og kulturfeltet 

 

Som vi skjønner kan det å befinne seg i denne gråsonen mellom kultur og næring, by på 

en rekke utfordringer for de kulturbaserte næringsvirksomhetene, noe forsker Agnete 

Wiborg også peker på. Slike utfordringer oppstår fordi ”det nærmest har vært et 

grunnprinsipp i det moderne samfunnet at kunsten og næringslivet opererer i to adskilte 

verdener og på mange måter utgjør motpoler når det gjelder hvilke rasjonaliteter og 

verdier som styrer deres virksomhet” (Wiborg, 2009: 10). Å skulle kombinere det beste 

fra disse to verdener; å ta i bruk virkemidler fra næringsfeltet for å skape økonomisk 

vekst, uten å miste sin identitet som kvalitativ bærer av kulturelle verdier, kan dermed 

oppleves som vanskelig og noe uforenelig for mange kulturbaserte virksomheter (Wiborg, 

2009:14). 

 

Ifølge Wiborg, er det gjerne også en skjevhet i virksomhetenes kompetanse hva gjelder de 

to feltene som virksomhetene på samme tid befinner seg innenfor. Som regel har de 

kulturbaserte virksomhetene gjerne en større kompetanse på kultursiden enn på den 

bedriftsøkonomiske siden. ”De fleste kulturentreprenører har […] solid fagkunnskap 

innen sine områder, men mangler kompetanse innen forretningsutvikling, prosjektstyring 

og markedsforståelse”, forklarer Wiborg (2009: 27). Kulturbaserte aktiviteter har gjerne 

en høy grad av personlig eller symbolsk innhold. Dette blir gjerne det som 

kulturvirksomhetene da identifiserer seg sterkest med og noe som derfor ofte prioriteres 
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foran fokus på markedsføring, distribusjon og salg. Denne skjevfordelingen kan dermed 

bidra til utfordringer for kulturvirksomheten som næringsvirksomhet (Wiborg, 2009: 27).  

 

For Petter Dass-museet, som for kulturbaserte næringer flest, innebærer dette en 

utfordring av det grenseoverskridende slaget: for å nå ut til publikum og sikre seg 

økonomisk stabilitet, må nemlig museet tørre å markedsføre seg, tørre å selge seg 

kommersielt som den kulturbaserte næringsvirksomheten den er. På samme tid må denne 

markedsføringen også oppleves som velbalansert, dette med tanke på museets 

troverdighet som seriøs næringsaktør og på museets troverdighet overfor kulturfeltet. 

Dette spesielt ut fra kjensgjerningen om at næringsfeltet og kulturfeltet gjerne betraktes 

som verdimessige motpoler, som vi har sett.  

 

Ut fra dette, kan man derfor si at det i Petter Dass-museets potensielle retoriske situasjon, 

også står om bevaring av museets troverdighet, både som kulturell verdileverandør og 

som seriøs næringsvirksomhet.  

 

4.2.4 Petter Dass-museet som nasjonalt dokumentasjons- og 

kompetansesenter 

Petter Dass-museet ønsker å profilere seg selv som et nasjonalt dokumentasjons- og 

kompetansesenter for Petter Dass og kulturhistorien etter ham, med et spesielt fokus 

rettet mot den litterære arven (jfr. Strategiplan for Petter Dass-museet 2013-2017, s. 11; 

www.petterdass.no/om museet). Et av formålene med museet i den forbindelse, er blant 

annet at det skal ”formidle kunnskap og opplevelse som inspirerer til undervisning og 

forskning” (jfr. Strategiplan for Petter Dass-museet 2013-2017, s. 2). I sin strategiske plan 

har museet i den sammenheng formulert følgende målsetting for 2017: ”Petter Dass-

museet skal utvikle og styrke sin faglige profil når det gjelder kunnskap om Petter Dass 

og hans samtid” (s. 3). Denne målsettingen oppleves som helt i tråd med det også 

Kulturdepartementet legger vekt på, hva gjelder oppgavene for Framtidas museum:  

 

”Forskning og kunnskapsutvikling anses som en av de sentrale oppgavene ved norske museer på 

linje med innsamling, bevaring, dokumentasjon og formidling. I abm-meldingen løftes forskningen 

fram og det understrekes at «kunnskapsoppbygging og forskning er grunn-leggjande vilkår for at 

musea skal kunne driva meiningfull innsamlings-, dokumentasjons- og formidlingsverksemd» (s. 

86–87). Dette ble fulgt opp i kulturmeldingen: «Dersom musea skal fungera som gode 
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samfunnsinstitusjonar, må formidlinga vera tufta på eit fagleg grunnlag som er etablert gjennom 

eiga forsking.» (s. 183)” (St.meld. nr. 49 (2008-2009): 4.2). 

 

For å styrke profilen som nasjonalt dokumentasjons- og kompetansesenter, og som ”god 

samfunnsinstitusjon”, vil det derfor være hensiktsmessig for museet å skaffe seg en 

tydelig og sterk tilknytning til akademiske fagmiljøer rundt om i landet. Dette vil bidra til 

å styrke museets faglige troverdighet og relevans, og bidra til å bygge opp under museets 

nasjonale betydning. I sin strategi for framtiden, ser museet i den sammenheng for seg å 

ha oppnådd følgende resultat i 2017: ”Museet har et nært faglig samarbeid med 

Universitetene i Oslo, Tromsø og Bodø, Høgskolen i Nesna og Vitenskapsmuseet i 

Trondheim” (Strategiplan for Petter Dass-museet 2013-2017, s.6). Men for å kunne oppnå 

slikt samarbeid på dette nivået, må museet først fremstå som faglig attraktivt for disse 

akademiske miljøene.  

 

En utfordring for museet blir i denne sammenheng dermed å skulle fremstå som et 

troverdig dokumentasjons- og kompetansesenter til bruk for også akademia og akademisk 

viten-skapelige arbeid, og som dermed kan tiltrekke seg det faglige samarbeidet som 

museet ønsker. På samme tid må museet også fremdeles fremstå som et sted som ”har noe 

for alle” og som dermed også appellerer til, og er tilgjengelig for folk flest. Utfordringen 

her vil nok kommunikasjonsmessig først og fremst dreie seg om evnen til å kombinere 

faglig, vitenskapelig troverdighet med markedskommunikasjon av en mer folkelig 

tilnærming, på en vellykket måte.  

 

4.3 Det påtrengende problemet 

I sin teori om den retoriske situasjon, definerer Bitzer det påtrengende problem som ”en 

ufuldkommenhed” som krever språklig handling for å kunne løses (Bitzer, 1997: 12). 

Hvilken eller hvilke ufullkommenheter kan man så si at Petter Dass-museet står overfor i 

sin retoriske situasjon, og er de av en slik art at de bare kan løses eller modifiseres ved 

hjelp av kommunikasjon?   

 

Så langt har vi sett litt nærmere på virksomheten Petter Dass-museet, og noen 

utfordringer som det er sannsynlig at kan ligge til grunn for denne virksomhetens 

kommunikasjon, og dermed også for beslutningen om å opprette et eget nettsted, dette 
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altså slik jeg vurderer det. Petter Dass-museets påtrengende problem i denne situasjonen, 

anser jeg dermed som følgende: 

 

1. Petter Dass-museet har en kulturell forpliktelse i form av å være satt til å skulle 

forvalte, og holde liv i, den lokale, nasjonale og nordiske kulturarven etter Petter 

Dass. 

2. For å kunne overholde denne kulturelle forpliktelsen, må museet sørge for å 

overleve blant annet gjennom å skape seg en stabil økonomisk plattform. Dermed 

inngår det også en økonomisk forpliktelse i dette bildet. 

3. For å overleve økonomisk, må museet derfor interessere og tiltrekke seg et 

publikum som på ulike måter kan bidra til museets økonomi, slik at museet kan 

fortsette sin forvaltning av Petter Dass-arven.  

4. Men for at dette publikummet skal vise sin interesse, møte opp på museet, og 

kjøpe og bruke museets tjenester og produkter, eventuelt støtte museet 

økonomisk på andre måter, må det først vite at Petter Dass-museet faktisk 

eksisterer. Museet må dermed opprette en kommunikasjon med dette 

publikummet, og informere om sin eksistens. 

5. I tillegg må dette publikummet også overbevises om at dette er en virksomhet 

som det er verdt å legge igjen sine penger på og sin tid hos. Museet må med 

andre ord overbevise som interessant, relevant og av verdi for dette publikummet 

gjennom sin kommunikasjon, på en slik måte at dette publikummet overbevises 

til å foreta de nødvendige handlingene her. 

 

Etter min oppfatning, ligger altså kjernen til Petter Dass-museets potensielle påtrengende 

problem her, i en kulturell forpliktelse som det kreves et visst økonomisk grunnlag for å 

overholde; altså et økonomisk grunnlag som publikums interesse for museet blir en viktig 

forutsetning for. Samtidig kan det påtrengende problemet sies å grunne i en fare for at 

publikummet enten ikke vet at museet eksisterer, eller at det ”har noe å tilby for alle”, 

eller eventuelt at museet fremstår som så lite troverdig for omverdenen, at publikum og 

grunnlaget for en solid økonomisk plattform av den grunn uteblir (jfr. strategisk plan for 

Petter Dass-museet s. 4). Formålet med museets kommunikasjon i denne sammenheng må 

dermed være å vekke dette publikummets engasjement og interesse ved å overbevise som 

en relevant, attraktiv og troverdig kulturvirksomhet, slik at publikummet møter opp på 

museet og benytter seg av dets tilbud og tjenester, eller støtter museet økonomisk på 



66 
 

andre måter. Med andre ord: formålet med kommunikasjonen må altså være å overbevise 

publikum til å utføre disse nødvendige handlingene. Dermed må museet synliggjøre seg 

og posisjonere seg overfor dette publikummet på en hensiktsmessig, fengende og 

engasjerende måte. Dette blir dermed også en hovedoppgave for museets 

virksomhetsnettsted, www.petterdass.no. 

 

Petter Dass-museet befinner seg altså i en situasjon med en problemstilling som bare kan 

løses eller modifiseres ved at museet kommuniserer på en hensiktsmessig måte. Vi kan 

derfor si at museet befinner seg i en retorisk situasjon, med et påtrengende problem 

grunnlagt i både økonomisk og kulturell forpliktelse, hvor følgelig museets økonomiske 

og kulturelle troverdighet står på spill. Det er for øvrig her verdt å merke seg at dette er en 

retorisk situasjon som museet konstant befinner seg i, slik jeg ser det. Behovet for å 

opprettholde stabile besøkstall, en stabil økonomi og en stabil troverdighet, vil alltid være 

tilstede for museet, noe som også tilsier et behov for en konstant troverdig og 

overbevisende kommunikasjon fra museets side. 

 

4.4 Publikummet 

Publikummet i en retorisk situasjon er de personer som kan la seg påvirke og overbevise 

av avsenders språklige ytringer, til å utføre de nødvendige handlinger som kan løse eller 

modifisere det påtrengende problemet i situasjonen (Bitzer, 2007; Kjeldsen, 2006; 

Bakken, 2011). For ordens skyld, dreier dette seg dermed om det som Perelman og 

Olbrechts-Tyteca omtaler som situasjonens spesifikke publikum (jfr. Kjeldsen, 2006; 

Klujeff, 2009). I Petter Dass-museets tilfelle innebærer dette altså personer som er villige 

til å la seg overbevise til å, på en eller annen måte, bidra til museets økonomi, slik at 

museet kan fortsette sin forvaltning av Petter Dass-arven. Jeg vil nå presentere en liten 

oversikt over de ulike gruppene som jeg anser som det primære publikummet som kan 

hjelpe Petter Dass-museet i denne situasjonen: 

 

 Turister (norske og utenlandske): Denne publikumsgruppen kan hjelpe museet 

økonomisk med å besøke museet personlig, for der å betale inngangsbillett, 

benytte seg av utstillings- og formidlingstilbud (som de anbefaler videre til venner 

og bekjente), kjøpe mat i kafeen og handle med seg postkort og bøker i 

museumsbutikken før videre reise på Helgeland. Sammenlagt kan også et stort 
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turistbesøkstall bidra til å bygge opp museets kulturelle troverdighet. Dette er en 

målgruppe som også museet selv henviser til i sin strategiske plan for 2013-2017, 

både i form av enkeltpersoner og større grupper (s. 40). 

 Lokale venner av museet: Denne delen av publikummet kan hjelpe museet 

økonomisk ved å besøke museet jevnlig også utenfor turistsesongen. Dette ved å 

betale inngangsbillett, ta lørdagskaffen på museet, møte opp på annonserte 

utstillinger og arrangementer, foreta julegavehandelen i museumsbutikken, og leie 

museets lokaler og bestille cateringmat fra museets kafé til private arrangementer. 

Dette er handlinger som også kan bidra til å styrke museets kulturelle 

troverdighet, først og fremst på et lokalt nivå. Dette er en målgruppe som også 

museet selv henviser til i sin strategiske plan for 2013-2017, både i form av 

enkeltpersoner, og større lag og foreninger (s. 40). 

 Bedrifter (sannsynligvis i all hovedsak lokale): Denne gruppen kan støtte 

museet økonomisk med å bestille lokaler, mat og formidlingspakke hos Petter 

Dass-museet i forbindelse med bedriftssamlinger, kundeeventer eller lignende. De 

kan også hjelpe på Petter Dass-museets påtrengende problem ved å la seg overtale 

til å bidra som sponsorer, eller med annen form for økonomisk samarbeid og 

støtte. Dette er en målgruppe som også museet selv henviser til i sin strategiske 

plan for 2013-2017 (s. 40). 

 Akademiske fagfolk: Dette er en publikumsgruppe kan hjelpe museet økonomisk 

på et mer indirekte vis. Ved å ta i bruk museet og den kompetansen som allerede 

ligger der til videre forskning på Petter Dass og arven etter ham, kan slike fagfolk 

fra akademia bidra til å bygge opp museets faglige og kulturelle troverdighet, noe 

som i neste instans kan generere forskningsmidler og økt oppmerksomhet til 

museet. Dette vil dermed kunne hjelpe museets økonomi på sikt. Dette er en 

målgruppe som også museet bare delvis selv henviser til i sin strategiske plan for 

2013-2017 (s. 40). 

 Skoler og barnehager: Denne publikumsgruppen kan også hjelpe på museets 

påtrengende problem ved å benytte seg av museets formidlingstilbud. Museet får 

for eksempel støtte for å kunne tilby formidlingsopplegg i sammenheng med 

nasjonale satsninger som Den kulturelle skolesekken (jfr. intervju med fungerende 

daglig leder, del 2). Da blir det også viktig at skoler og barnehager tar i bruk slike 

tilbud. Skoler og barnehager er derfor også en del av det retoriske publikummet 
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her. Styrket kulturell troverdighet, er også en ringvirkning som denne 

publikumsgruppen kan bidra til. Dette er en målgruppe som også museet selv 

henviser til i sin strategiske plan for 2013-2017 (s. 40). 

 Staten, Nordland fylkeskommune og Alstahaug kommune: Denne gruppen 

representerer de viktigste aktørene i spleiselaget som først og fremst finansierer 

Petter Dass-museet. Disse kan vi også regne som en del av det retoriske 

publikummet i denne situasjonen, siden disse også må overbevises for å fortsatt gi 

støtte i form av økonomiske bevilgninger og driftstilskudd. For disse vil det kunne 

være av relevans å registrere at Petter Dass-museet framstår i offentligheten som 

en aktiv og relevant aktør på kulturfeltet, som offensivt jobber for å opprettholde 

sin egen eksistens også gjennom sin markedsføring. Dermed vil museets 

kommunikasjon med omverdenen også muligens kunne påvirke denne 

publikumsgruppens handlinger overfor museet. For museet er ikke dette en 

målgruppe som virksomheten selv retter seg mot. Dette sannsynligvis fordi 

museets egne målgrupper ser ut til å være utarbeidet fra et markedsperspektiv 

hovedsakelig basert på salg (jfr. Strategiplan for Petter Dass-museet 2013-2017). 

 

Disse seks gruppene anser jeg som det primære publikummet i Petter Dass-museets 

retoriske situasjon. Gruppene representerer alle personer og grupperinger som på ulike 

måter kan la seg overtale til den nødvendige handlingen i denne situasjonen; til å støtte 

museet økonomisk, enten direkte gjennom museumsbesøk eller driftsstøtte, eller indirekte 

gjennom å styrke museets faglige og/eller kulturelle troverdighet (noe som i neste instans 

altså kan støtte opp under museets økonomi) (jfr. Brønn og Ihlen, 2009: 18). Likevel er 

det nok rimelig å anta at det lokale publikummet, samt trioen stat/fylke/kommune, 

antageligvis lar seg informere og overtale om museet og dets anliggender via andre 

kanaler, enn først og fremst museets virksomhetsnettsted. Denne delen av publikum har 

sannsynligvis også en allerede god kjennskap og relasjon til virksomheten, noe som 

innebærer at museet antageligvis ikke er avhengig av å fremstå som først og fremst en 

troverdig virksomhetsnettstedsavsender for å engasjere og overbevise disse (selv om også 

disse vil kunne påvirke og påvirkes av museets image og omdømme). Til sammenligning 

blir det desto viktigere at virksomhetsnettstedet fungerer som et hensiktsmessig og 

overbevisende retorisk prosjekt overfor det resterende publikummet, altså den delen av 

publikummet som først og fremst orienterer seg via internettet og som starter sitt 

bekjentskap med museet der. For disse vil møtet med www.petterdass.no og inntrykket 
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som dette gir, kunne spille en stor rolle også for inntrykket som disse får av det faktiske 

Petter Dass-museet og dets tilbud og tjenester, altså for det faktiske museets image (jfr. 

Brønn og Ihlen, 2009). Dette skal vi se nærmere på etter hvert, foreløpig kan vi likevel slå 

fast at det nok er viktigst i forhold til denne delen av publikummet, at museets 

virksomhetsnettsted framstår som en passende respons i denne situasjonen. Ut fra dette 

kan vi derfor slå fast at det virkelig spesifikke publikummet for Petter Dass-museet i 

denne situasjonen, som det er viktigst at virksomhetsnettstedet evner å fungere 

overbevisende overfor, er den delen av museets retoriske publikum som først og fremst 

og i all hovedsak orienterer seg via internettet, og som sannsynligvis også møter Petter 

Dass-museet for første gang der.       

 

4.5 De tvingende omstendighetene 

Det vi innen retorikken og Bitzers teori om den retoriske situasjon omtaler som tvingende 

omstendigheter, dreier seg altså om ”alle de personer, hendelser, gjenstander og 

relasjoner som finnes i situasjonen, og som regulerer hva det er mulig å gjøre for å løse 

problemet”, for å bruke Bakkens ord (2011: 56). De tvingende omstendighetene legger 

dermed altså noen føringer for hvordan den passende responsen, altså den mest egnede 

kommunikasjonsytringen her, kan og bør utformes. Hvilke slike omstendigheter, 

muligheter og begrensninger kan man så si at finnes i Petter Dass-museets retoriske 

situasjon?  

 

Vi vet allerede at Petter Dass-museet har valgt å skaffe seg et virksomhetsnettsted på 

internett, www.petterdass.no, som en del av sin strategi for å nå sitt publikum. I denne 

framstillingen blir dermed dette nettstedet å betrakte som museets forsøk på å skape en 

passende respons i den potensielle retoriske situasjonen som her altså lanseres. I den 

sammenheng vil jeg nå peke på noen elementer av kulturkontekstlig art ved denne 

situasjonen, som jeg anser vil bidra til å regulere hvordan museet nettopp kan løse eller 

modifisere sitt potensielle problem ved hjelp av et slikt virksomhetsnettsted. Disse er som 

følger: mediet, sjangeren, nettbrukernes forventninger til kvalitet på nett, samt digitale 

kommunikative kompetanser. 
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4.5.1 Mediet 

Museet her har altså valgt å benytte seg av mediet internett som en del av sitt forsøk på å 

be-møte sitt påtrengende problem. I valget av dette mediet, ligger det dermed både 

muligheter og begrensninger som museet må ta høyde for, når bruken av internettet skal 

inngå som en del av den passende responsen.  

 

Det kanskje viktigste med mediet internett, som avsender her må ta høyde for, er at dette 

er å regne som et høyst ustabilt medium. Dette betyr at internettet er flytende og 

foranderlig av natur, ved at raske og umiddelbare oppdateringer og endringer av det skjer 

på en konstant basis (Jacobsen, 2012). Dermed endrer også ”moten” seg raskt på 

internettet hva gjelder teknologi og design. Dette legger store føringer for den som vil 

fremstå som troverdig på nett gjennom nettstedet sitt. 

 

For det andre har internett som medium et enormt omfang og utstrekningspotensiale. Via 

internettet kan man sitte på Svalbard og kommunisere i realtid med en person i Kongo. 

Dette innebærer altså at man potensielt sett kan nå svært mange mennesker, over hele 

verden samtidig, med én og samme ytring. Internettet som medium for 

markedskommunikasjon anses derfor som et godt økonomisk valg, nettopp fordi man 

potensielt sett når svært mange individer, for en relativt liten penge til sammenligning 

(Bonvik og Brønn, 2010). Men for at man skal nå flest mulig med internettytringen sin, så 

krever dette nødvendig kunnskap og kompetanse av avsender, blant annet om hvordan 

man gjør ytringen sin synlig og troverdig i dette nærmest uendelige landskapet av 

ytringer. Mer om dette etter hvert. 

 

For det tredje krever det å benytte internettet som medium spesialisert kompetanse av 

avsenderen. Blant annet har internettet som medium sin egen måte å presentere innholdet 

sitt på. Her produseres og presenteres nemlig innholdet i koder via såkalte skjulte 

programmeringsspråk, som for eksempel HTML og CSS (Jacobsen, 2012). For å håndtere 

denne delen av internett-mediet kreves det dermed spesielle tekniske ferdigheter, noe som 

altså kan legge svært store føringer for kommunikasjonsmulighetene i dette mediet. Men 

internettmediet krever også teknologisk kompetanse av avsenderen som ikke koder 

nettstedet sitt selv. For eksempel kreves det at enhver web-ansvarlig kan å lagre, kopiere, 

flytte og slette informasjon, lage hyperkoblinger, installere programmer og mestre 
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fotoredigering, for å nevne noe (Michelsen, 2008). Dette vil jeg for øvrig også komme 

tilbake til etter hvert. 

 

For det fjerde har internett som medium også et enormt multimodalt potensiale, som 

åpner for at man her kan kommunisere gjennom ytringer sammensatt av ulike modaliteter 

som verbal-språklig skriftlig tekst, bilder, video, lyd og grafikk, for å nevne noen. De 

multimodale kombinasjonsmulighetene her er altså mangfoldige og tallrike, nærmest 

uendelige. Dette gir store muligheter til å forme det retoriske budskapet på en slik måte at 

det nettopp skiller seg ut fra andre og lignende ytringer, slik at det kan vekke ønsket 

oppmerksomhet, interesse og nysgjerrighet hos publikum (Jacobsen, 2012). Men igjen 

krever dette at avsender har nødvendig kunnskap om mediet, og også dets brukere.  

 

For eksempel bør avsenderen i denne sammenheng vite at internettet er å regne som et 

”pull-medium”. Dette innebærer at det er nettbrukerne selv som aktivt må lete seg fram til 

nett-stedene de ønsker å besøke, dette altså ut fra nettbrukerens egne interesse og 

motivasjon. Bak tanken om internettmediet som pull-medium ligger det derfor en innsikt 

om at brukerne ønsker å ta sine egne avgjørelser og bestemme over seg selv når de 

befinner seg på nettet. Dette innebærer igjen at avsender må ha kunnskap om hva som 

interesserer og motiverer det ønskede publikummet, for å kunne trekke dette til sitt eget 

nettsted, gjennom et multimodalt utformet budskap (Dalen og Rønjum, 2012; Furu, 

2011). Avsenderen bør også vite at dette multimodale potensialet skaper til dels store 

forventninger hos nettbrukerne om at nettstedet til enhver tid fremstår som multimedialt, 

interaktivt, dynamisk og fremfor alt teknologisk oppdatert (jfr. Warnick, 2007). 

 

Jeg vil straks komme tilbake til dette med forventninger om nødvendig kunnskap hos 

avsender i denne sammenheng. La oss likevel her først konkludere med at mediet 

internett, som vi ser, kan skape både muligheter og begrensninger for Petter Dass-museets 

passende respons i denne antatte retoriske situasjonen.  

 

4.5.2 Sjangeren 

Det finnes mange måter en virksomhet kan kommunisere med markedet på. Én måte å 

gjøre dette på, er altså gjennom internettet og dets digitale kommunikasjonsformer. 

Sjangeren som Petter Dass-museet har valgt å benytte seg av i sin kommunikasjon med 
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publikum på internett, er i dette tilfellet sjangeren virksomhetsnettsted. Også valget av 

sjanger gir muligheter og begrensninger for Petter Dass-museets kommunikasjon med 

publikum.  

 

De fleste bedrifter, organisasjoner og virksomheter i dag har et eget nettsted på internett 

som del av sin helhetlige virksomhetskommunikasjon. Slike nettsteder omtales gjerne 

som corporate sites, mens vi på norsk helst kaller dem virksomhetsnettsteder. Elisabeth 

Hoff-Clausen definerer virksomhetsnettstedet som: ”En hjemmeside, der søger at 

synliggøre og positionere en virksomhed på markedet over for de mange interessenter, 

der i dag orienterer sig via internettet” (2002: 10). Hensikten med et slikt 

virksomhetsnettsted er for virksomheten å nå ut til ulike interessentgrupper som kunder, 

brukere eller medlemmer (nye og gamle), investorer, politikere, journalister, studenter og 

forskere, eller andre som kan ha interesse av virksomheten og dens anliggender (Bonvik 

og Brønn, 2010). Slike virksomhetsnettsteder benyttes i den sammenheng gjerne til det vi 

kan kalle ”klassiske” markedsførings- og merkevarebyggingsoppgaver, som å skaffe nye 

kunder, effektivisere kundebehandlingen, markedsføre virksomhetens varer og tjenester, 

bygge merkevare, forbedre kundeservicen og formidle virksomhetens verdier (Furu, 

2010:15; Reed, 2012: 37-38). Et slikt virksomhetsnettsted inngår dermed i en virksomhets 

helhetlige og overordnede virksomhetskommunikasjon, som har som overordnede mål ”å 

etablere og vedlikeholde et fordelaktig omdømme hos interessentgruppene”, (Brønn og 

Ihlen, 2009: 183). 

 

Årsaken til at de fleste virksomheter i dag har valgt å skaffe seg et slikt nettsted, er at 

disse nettstedene også er blitt en naturlig del av publikums generelle forventninger til 

dagens virksomheter. Som Jon Reed sier det: ”Kundene forventer å finne deg på nettet. 

[…] Er du ikke på nettet, eksisterer du ikke. Da går de heller til konkurrentene, som de 

finner på nettet” (Reed, 2012: 37-38). I dagens informasjonssamfunn blir dermed 

virksomhetsnettstedet en viktig del av virksomhetenes omdømmebygging, i så måte 

(Brønn og Ihlen, 2009). 

 

I den sammenheng blir det viktig for virksomhetene å huske at virksomhetsnettstedet 

nettopp blir oppfattet som en direkte forlengelse av den faktiske virksomheten. Ifølge 

Hoff-Clausen bidrar nemlig virksomhetsnettstedet i stor grad til å tegne den faktiske 

virksomhetens ansikt ute i den offentlige, digitale bevisstheten (2002: 7-8). Publikum vil 



73 
 

nemlig danne seg en oppfatning av virksomhetens identitet, gjennom måten virksomheten 

fremstiller seg selv gjennom sin kommunikasjon; det er slik en virksomhets image 

oppstår (Brønn og Ihlen, 2009). Hvordan virksomhetsnettstedet presenteres og fungerer 

for brukerne, kan dermed få en stor betydning for hvordan disse brukerne oppfatter den 

faktiske virksomheten bak nettstedet (Hoff-Clausen, 2002; Brønn og Ihlen, 2009). Reed 

omtaler på lignende vis virksomhetsnettstedet som ”et virtuelt butikkvindu” (2012: 4). Et 

slikt butikkvindu synliggjør dermed virksomheten og det den har å tilby på det digitale 

markedet, på både godt og vondt. Dette innebærer at virksomheten som ønsker å framstå 

som en troverdig bedrift eller organisasjon i virkelighetens verden, også må være bevisst 

på hvordan virksomhetens ansikt utad (image) i den digitale offentligheten fremstår (jfr. 

Brønn og Ihlen, 2009).  

Med andre ord må virksomhetsnettstedet altså evne å synliggjøre og posisjonere den 

faktiske virksomheten på en slik måte at det bidrar til å gjøre mottakerne positivt innstilte 

overfor virksomheten og dens varer og tjenester. Et positivt image blir som vi skjønner 

nemlig en viktig del av enhver virksomhets muligheter til å overbevise sitt publikum om 

sin troverdighet. Framstår virksomheten med et dårlig image over tid, vil dette i tillegg 

kunne skape et dårlig omdømme med potensielt påfølgende økonomiske konsekvenser 

for virksomheten (Brønn og Ihlen, 2009). 

 

Ut fra dette kan det altså se ut til at et virksomhetsnettsted kan være en passende sjanger 

for en passende respons i denne sammenheng, dette først og fremst fordi situasjonen og 

publikum ser ut til å kreve det. Dette innebærer samtidig også at sjangeren legger noen 

føringer for hvordan det potensielle problemet i Petter Dass-museets antatte retoriske 

situasjonen kan løses. Blant annet kreves det kunnskap om hvilke innholdsmessige og 

stilistiske krav situasjonen stiller for denne typen sjanger. Sjangeren blir dermed et viktig 

retorisk vilkår som museet må være seg bevisst, om virksomhetsnettstedet skal kunne 

fungere som en passende respons (jfr. Bitzer, 1997; Campbell og Hall Jamieson i: 

Kjeldsen, 2006: 96).  

 

4.5.3 Nettbrukernes forventninger til kvalitet på nett 

Nettbrukernes generelle forventninger til kvalitet på nett, vil også ligge som et retorisk 

vilkår i denne retoriske situasjonen. Dette fordi internettet på mange måter er et medium 

som fungerer best på nettopp brukernes premisser (jfr. diskusjonen om internettet som 
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pullmedium). Dagens nettbrukere har høye og strenge krav og forventninger til dagens 

nettløsninger. De anser gjerne et nettsted som troverdig først når det er å betrakte som et 

brukervennlig, funksjonelt, velstrukturert, estetisk, teknologisk oppdatert og profesjonelt 

nettsted. Samtidig er de også å anse som utålmodige og raske i sin bedømming. Dette blir 

dermed et viktig premiss i ”løsningen” av Petter Dass-museets retoriske situasjon. 

 

Som også Warnick (2007) påpeker, bedømmer nemlig nettbrukerne et nettsteds 

troverdighet og relevans bare på noen innledende sekunder etter ankomst på det aktuelle 

nettstedet. Her er det gjerne nettstedets layout og estetikk som bedømmes først. Oppleves 

ikke dette som tilfredsstillende, kan nettbrukeren raskt miste tilliten og interessen for 

nettstedet, for deretter å dra videre i sin ferd på nettet. Det neste som bedømmes, er 

nettstedet innhold. Også dette må tilfredsstille nettbrukeren, først og fremst med tanke på 

opplevd kvalitet, nytte, relevans og verdi. Det må også evne å fremstille avsenderens 

budskap og hensikt på en tydelig og god måte. Tilfredsstiller ikke innholdet nettbrukeren, 

kan også dette bidra til et inntrykk hos denne av nettstedet som lite troverdig, noe som 

igjen kan få nettbrukeren til å forlate nettstedet tidligere enn avsender sannsynligvis 

ønsker (Warnick, 2007). Samtidig vet vi at inntrykket som et nettsted avgir, også 

oppleves som avsenders signatur. Som Engebretsen sier det: ”en gammeldags, rotete eller 

kjedelig nettside signaliserer en avsender med samme kjennetegn” (2010: 116-117). Dette 

er dermed kjensgjerninger som legger veldig sterke føringer for hvordan et 

virksomhetsnettsted, som jo skal engasjere og overbevise om avsenders troverdighet, kan 

og bør utformes for å fungere som et retorisk hensiktsmessig prosjekt.  

 

Først bedømmer altså nettbrukerne nettstedets layout og estetikk. Samtidig bedømmes 

gjerne også nettstedets tekniske konstruksjon, bruksmessige funksjonalitet, dets form og 

komposisjon, og dets estetikk, herunder farge- og bildebruk (Engholm, 2004: 60-63). 

Ifølge Thorlacius er det derfor viktig å være bevisst følgende:  

 

”The only thing we cannot avoid is that there is always visual communication on a Web site, 

whether the use of visual effects is deliberate or not. We need to know about graphic effects and 

visual symbols, so that our communication can be intentional” (Thorlacius, 2007: 63). 
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Denne kjensgjerningen tilsier dermed at avsender blir nødt til å innta et bevisst forhold til 

nettstedets design, for å kunne lykkes med sin internettkommunikasjon overfor de kresne 

nett-brukerne.  

 

Det neste nettbrukerne bedømmer et nettsteds troverdighet ut fra, er dets innhold. Dette 

innebærer at også kunnskap om hva nettbrukerne anser som ”godt” innhold, blir en 

tvingende omstendighet her om www.petterdass.no skal kunne lykkes som passende 

respons på museets antatte påtrengende problem. Begrepet ”godt innhold på nett” 

forklares av innholdsrådgiverne Ove Dalen og Eirik H. Rønjum (2012), som det innholdet 

som gjør at brukerne vil oppsøke og være på nettstedet ditt, innholdet som brukerne selv 

opplever som nyttig og relevant ved at det svarer til deres behov. Dette ved for eksempel 

at innholdet løser et problem, svarer på spørs-mål eller på andre måter dekker et 

kunnskapsbehov. Dette samtidig som innholdet også har verdi og løser en oppgave for 

avsenderen. Når innholdet i tillegg oppleves som kvalitativt godt ved å være 

brukervennlig, lett tilgjengelig, funksjonelt, og også estetisk pent å se på, kan det altså 

kvalifiseres som godt innhold. Vi snakker da gjerne om at innholdet har stor 

innholdsverdi. Dette kan altså dreie seg om innhold i form av tekster, bilder, film, lyd, 

animasjoner, illustrasjoner, grafikk og funksjoner som kalkulatorer og skjemaer, for å 

nevne noen eksempler (Dalen og Rønjum, 2012: 51; Furu, 2011). Nettbrukerne kan altså 

sies å ha høye krav og forventninger til et nettsteds innhold, noe som dermed også vil 

legge føringer for hvordan www.petterdass.no vil kunne fungere som en passende 

respons.  

 

Siden skriftlig tekst gjerne blir ansett som web-innholdet med størst verdi, blir det også et 

viktig premiss i denne situasjonen at Petter Dass-museet som avsender har kunnskap om 

hva som anses blant nettbrukerne generelt som ”god nett-tekst” (jfr. Dalen, 2010). En god 

og lesbar nett-tekst kjennetegnes ved en lang rekke egenskaper. Først og fremst ved at 

den er skrevet i et enkelt, klart og tydelig, og korrekt språk. Den er på ulike måter gjerne 

tilrettelagt for skanning, eller letelesing, gjennom for eksempel bruk av korte avsnitt, 

markering av tekstens verdiord (såkalte triggerord), bruk av punktlister, og ved at det 

viktigste i teksten presenteres først. Men den er også skrevet ”godt” nok til å fange og 

beholde leserens interesse for grundig gjennomlesning. Samtidig kjennetegnes den også 

ved å være utformet etter et gjennomtenkt forhold til generell lesbarhet på nett, gjennom 

hensiktsmessig bruk av lenker, fonter og fontstørrelser, fargekontraster og luftighet i 
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teksten. I tillegg er det ønskbart at spesielt tekster på nettstedenes forsider, framstår som 

korte, men likevel informative og interessevekkende. Det viktigste med den gode nett-

teksten er likevel det at den henvender seg til leseren og leserens behov (Dalen, 2010; 

Calvert, 2010b; Caroll, 2010a; Furu, 2011). 

 

Nettbrukerne har også forventninger til et nettsteds bildebruk. I web-sammenheng tenker 

vi oss at det er tre hovedmåter som bilder brukes på, nemlig som illustrasjon, som 

blikkfang og som konnotasjon (Fagerjord, 2008: 37-47). Som illustrasjon viser bildet 

frem det som teksten handler om, det understreker eller klargjør poenget med den 

skriftlige teksten. Særlig fotografiet er godt egnet til dette, men også tegninger kan 

fungere godt som beskrivende illustrasjoner, spesielt i tilfeller hvor fotografiet ville blitt 

ansett som for detaljert. Annet som kan regnes som beskrivende illustrasjoner, er for 

eksempel kart og forklarende figurer. Når bilder benyttes til blikkfang, beskriver eller 

illustrerer de ikke det teksten handler om. De brukes da kun for sin dekorative effekt. 

Bilder kan også benyttes til å vekke konnotasjoner, som enkelt kan forklares som at de 

benyttes for å vekke ”tilleggsbetydninger medlemmer i en kultur vanskelig kan la være å 

knytte til tekster og bilder” (Fagerjord, 2008: 37). Bilder på nett kan altså benyttes på 

ulike måter. 

Som nettbrukere liker vi bilder av mennesker, helst de som ”snakker” til oss i form av 

direkte og inviterende blikk-kontakt, gjerne plassert i forgrunnen av bildet. Men bildene 

må oppleves troverdig. Som gode bilder på nett anses derfor først og fremst de bildene vi 

opplever som ekte bilder av ekte mennesker som viser ekte følelser. Opplever vi bildene 

som kunstige og konstruerte, og som stjålet fra en amerikansk reklame, risikerer avsender 

at bildene vekker ufordelaktige assosiasjoner i oss, hevder Dalen (2010). Som nettbrukere 

ønsker vi oss videre bilder med informasjonsverdi, altså det vi gjerne omtaler som 

illustrasjoner (Fagerjord, 2008). Vi ønsker at bildet skal understreke poenget i teksten, og 

ikke fremskape unødig ”støy” i leseopplevelsen. Rene dekorbilder uten sammenheng med 

den øvrige teksten, oppleves altså ikke som positivt og hensiktsmessig her. Samtidig 

foretrekker vi som nettbrukere også gjenre store bilder fremfor små, men ikke av en slik 

størrelse at nedlastingshastigheten på nettsiden påvirkes (Dalen, 2010: 215-227). 

Nettbrukernes forventninger til bildebruk på nett, vil dermed også kunne legge føringer 

for hvorvidt www.petterdass.no kan fremstå som passende respons. 
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Her er en liten oppsummering av noen elementer som vi som nettbrukere typisk forventer 

oss av dagens nettløsninger. Et godt nettsted, er altså det nettstedet som vi opplever som: 

 

 brukervennlig – at nettstedet er lett å bruke og enkelt å forstå  

 relevant og nyttig – i forhold til det vi søkte etter, og i forhold til nettstedets 

sjanger  

 estetisk – at det oppleves som moderne og pent å se på, både hva gjelder bruk av 

farger, bilder og overordnet teknologisk design 

 interaktivt og dialogbasert – at nettstedet innbyr til samhandling med avsender og 

med andre brukere gjennom bruk av ulike teknologier i uttrykket sitt (for 

eksempel gjennom integrasjon mot sosiale medier) 

 dynamisk – at nettstedet inneholder bevegelige elementer som gjør at nettstedet 

oppleves som ”levende”, oppmerksomhetsfangende og estetisk tiltrekkende 

 responsivt – at nettstedet fungerer og ser like fint ut på smarttelefonen som på den 

bærbare pc’en vår 

 troverdig – at nettstedet oppleves å gi oss informasjon vi kan stole på, og som 

viser frem en tydelig og redelig avsender med like tydelige og redelige hensikter, 

dette gjennom en språkbruk, stil og tone som passer til sammenhengen som 

nettstedet inngår i, og er en del av (Dalen og Rønjum, 2012; Furu, 2011; Dalen, 

2010; Halvorson, 2010; McGovern, 2006; Reed, 2012).    

 

Som vi nå skjønner, blir det å kjenne til forventningene som dagens nettbrukere har til 

nett-steder generelt, et grunnleggende premiss for at Petter Dass-museet skal kunne løse 

eller modifisere sitt antatt påtrengende problem. Tar man ikke hensyn til nettbrukernes 

generelle preferanser i slike sammenhenger, kan det nemlig bli vanskelig å overbevise 

publikummet i positiv retning, både når det gjelder å fange deres interesse for selve 

nettstedet, men også hva gjelder å skape engasjement for virksomheten bak det. Dette 

representerer dermed en tvingende omstendighet for Petter Dass-museet å ta høyde for, 

når det skal løse eller modifisere problemet i den antatte retoriske situasjonen.  

 

4.5.4 Digital kommunikativ kompetanse 

Sammenlagt innebærer disse tvingende omstendighetene som vi nå har vært innom, altså 

et krav om en betydelig digital kommunikativ kompetanse hos avsender. For, som vi her 
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har sett, kreves det en stor del nødvendig kunnskap å kunne skape et nettsted som 

oppleves som funksjonelt, meningsfullt og troverdig for mottakerne. Denne kunnskapen 

omtaler vi gjerne altså som digitale kommunikative kompetanser (Michelsen, 2008: 264-

284). Digital kommunikativ kompetanse, blir dermed på mange måter den overordnede 

tvingende omstendigheten som Petter Dass-museet her må forholde seg til, for at 

www.petterdass.no skal kunne fungere som en passende respons på museets potensielle 

retoriske situasjon.  

 

Digital kommunikativ kompetanse består av tre delkompetanser. Dette innebærer at man 

først og fremst altså må ha de nødvendige datatekniske ferdigheter som må til for å 

kunne konstruere et nettsted som fremstår som hensiktsmessig, funksjonelt og 

velfungerende for dets nåværende og fremtidige brukere. Dette kjenner vi igjen også fra 

gjennomgangen av internett-mediet som tvingende omstendighet. 

 

Slik digital kommunikativ kompetanse innebærer også at man innehar en hensiktsmessig 

tekstnormkompetanse, altså at man har kunnskap og kompetanse nok til ”å utforme det 

språklige budskapet slik at selve teksten fremstår som relevant og forståelig, både 

layoutmessig og innholdsmessig, i møte med brukerne” (Michelsen, 2008: 270). Igjen 

minnes vi altså om at også sjangerkunnskap og kunnskap om nettbrukernes forventninger 

til dagens nettløsninger er helt grunnleggende kompetanser for å kunne kommunisere 

hensiktsmessig med publikum på nettet.   

 

Til sist innebærer denne den digitale kommunikative kompetansen også å ha kontekst-

kompetanse. Det betyr at man må ha kunnskap om sammenhengene og omgivelsene som 

nettstedet er en del av og skal fungere i. Dette innebærer dermed kunnskap som kan svare 

på kontekstrelaterte spørsmål, som: Hvem er brukerne? Når, og i hvilke situasjoner og 

sammenhenger oppsøker de nettstedet? Hva leter de etter, hva trenger de av informasjon 

og tjenester? Samtidig innebærer dette også kunnskap og bevissthet om hvilken jobb 

nettstedet skal utføre for virksomheten; Hvorfor har vi nettstedet? Hva vil vi med det? 

Hva skal det gjøre for virksomheten? Med andre ord kreves en inngående oversikt over 

den helhetlige kommunikasjonssituasjonen som nettstedet inngår i, og utgår fra. 

Kjennskap til nettbrukerne og deres forventninger til nettsteder generelt, er dermed 

kunnskap som inngår i slik kontekstkompetanse i Petter Dass-museets antatte situasjon. 
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Slike digitale kommunikative kompetanser er altså å anse som en overordnet tvingende 

omstendighet i Petter Dass-museets potensielle retoriske situasjon, slik denne her er 

presentert. For, for at Petter Dass-museet skal kunne løse eller modifisere sitt påtrengende 

problem gjennom å presentere et velfungerende, troverdig og interessevekkende 

virksomhetsnettsted på internett for publikum, er det nødvendig at den eller de som 

jobber med nettstedet innehar alle disse tre kompetansene. Mangel på slik kompetanse vil 

på motsatt vis kunne føre til et virksomhetsnettsted av opplevd dårlig kvalitet, som faktisk 

kan gi omverdenen et uheldig, lite hensiktsmessig og lite flatterende inntrykk av den 

faktiske virksomheten bak nettstedet, noe som altså ikke tjener virksomhetens omdømme 

og posisjon i markedet.  

 

4.6 En passende respons 

Den kommunikasjonsytringen som evner å overbevise publikum til å foreta de 

nødvendige handlinger som kan løse eller modifisere avsenders påtrengende problem i 

den retoriske situasjonen, kaller vi innen retorikken altså for en passende respons. Med 

andre ord dreier dette seg om ”en språklig ytring som har til hensikt å frambringe 

handling eller forandring i verden. Man produserer ytringer som tar sikte på å endre 

mottakernes tankemønstre, slik at de tenker og handler på en bestemt måte og bidrar til å 

forandre verden” (Bakken, 2011: 55). Innen retorikken er det, som også tidligere nevnt, 

vanlig å tenke seg at det nettopp er den retoriske situasjonen selv som inviterer til, og 

langt på vei foreskriver hvilken respons som til enhver tid passer best (Kjeldsen, 2006: 

88). En passende respons på det påtrengende problemet i en retorisk situasjon, vil dermed 

være sammensatt av mange ulike hensyn som alle utgår fra den aktuelle 

kommunikasjonssituasjonen som helhet.  

 

I denne retoriske situasjonen, som jeg i dette kapitlet her har malt fram, omhandler altså 

det påtrengende problemet for Petter Dass-museet en nødvendighet av å måtte 

kommunisere med omverdenen for å kunne interessere og tiltrekke seg et publikum som 

på ulike måter kan bidra til og støtte opp under museets økonomi. Dette for å kunne 

fortsette å forvalte Petter Dass-arven, som er av stor betydning både på et nasjonalt og 

lokalt plan, som allerede nevnt. For å kunne overbevise publikummet til å foreta de 

nødvendige handlinger (møte opp, og støtte museet økonomisk), må altså Petter Dass-
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museet først presentere dette publikummet for en, i denne situasjonen, hensiktsmessig og 

overbevisende kommunikasjonsytring, det vi med andre ord kaller en passende respons.  

 

Vi har allerede definert dette til å handle om virksomhetskommunikasjon, nærmere 

bestemt i form av markedskommunikasjon (jfr. Brønn og Ihlen, 2009). Som tidligere 

nevnt, vet vi at Petter Dass-museet allerede har valgt å skaffe seg et virksomhetsnettsted 

på internett, www.petterdass.no, som en del av sin markedsføringsstrategi for å nå ut til 

publikum. Dette nettstedet blir i denne masteroppgaven betraktet som museets forsøk på å 

skape en passende respons i den potensielle retoriske situasjonen som museet anses å 

befinne seg i, slik denne er presentert i dette kapitlet. Som vi skjønner av dette, blir en 

hovedoppgave for Petter Dass-museets nettsted, om dette skal kunne fungere som en 

passende respons, altså å synliggjøre og posisjonere museet overfor det aktuelle 

publikummet på en hensiktsmessig, fengende og engasjerende måte. 

  

Denne forståelsen ser også ut til å samsvare med museets egen forklaring på behovet av å 

kommunisere gjennom www.petterdasss.no, slik dette kommer fram i intervjuet med 

fungerende daglig leder, 03.09.13. Her gis det et tydelig inntrykk av at Petter Dass-

museet har til hensikt å benytte nettstedet sitt til å nettopp synliggjøre seg (jfr. intervju 

med fungerende daglig leder, 03.09.13, del 1): 

 

– Hva er viktigst for dere at folk får med seg? 

– At vi er her! (ler) 

– At dere eksisterer? 

– Ja, at vi eksisterer. At vi er et helårsåpent museum på Alstadhaug som tar i mot enkeltpersoner 

og mindre og større grupper. Vi har et skoletilbud. At vi tilbyr omvisninger. At folk kan komme hit 

og få en kulturell opplevelse. Ja. (Intervju del 1: Starter etter ca. 9 min.) 

 

Hva gjelder posisjoneringen av museet via nettstedet, så har museet følgende tanker rundt 

dette: 

– Hvordan ønsker dere som museum å fremstå på nettsidene deres? 

– […] ”attraktivt, annerledes og aktivt”. […] Vi skal være attraktiv, og det skal være litt 

annerledes. Vi har jo mye særegent her […]. Vi fokuserer på det at du kan oppleve natur, arkitektur 

og kultur i samspill på et historisk sted (intervju del 1: starter etter ca. 16 min). 
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Men det er ikke bare Petter Dass-museet man ønsker å posisjonere her. Også stedet 

Alstahaug i sin helhet, som har en kjent historie helt tilbake til 1000-tallet, er noe man 

ønsker å fremstille som attraktivt på museets nettsted: 

 

– Alt dette er det jo viktig og ta med seg. Og at folk skjønner at plassen Alstahaug ikke er bare 

Petter Dass. At plassen Alstahaug er et sted som er verdt et besøk i seg selv. At […]  her kan du 

bare gå rundt og suge inn atmosfæren. At liksom stedet har en egenverdi. Og det prøver vi jo å 

formidle. Hvor vellykket det er, det kan man jo diskutere. 

– Men dette er noe som dere har lyst til å ha fram gjennom hjemmesidene deres også? 

–Ja, at dette er en plass du har lyst til å besøke. At det ser spennende ut. At ”Oi! De har dét, og dét, 

og de har dét museumsbygget”, og ”Oi sann! Den utstillingen neste sommer, den skulle jeg ha 

sett”. At det er noe som er unikt. For det er jo unikt her på Helgeland, i alle fall. […] Det er jo det 

vi prøver å få fram, i alt av papirbrosjyrer og på nettet, at det er noe helt utenom det vanlige 

(Intervju del 1: starter etter ca. 17 min 30 sek.) 

 

Som man skjønner av dette, har man ved museet reflektert en del over hvilket budskap 

man ønsker at publikum skal fange opp av nettstedet og over hva man selv ønsker å få 

frem der. For å få et bedre og mer konkret grep om Petter Dass-museets intensjon bak 

nettstedet som kommunikasjonsytring, altså få en bedre oversikt over hva det er Petter 

Dass-museet ønsker å formidle gjennom nettstedet sitt, har jeg derfor rekonstruert 

informasjonen fra disse intervjuutdragene og kommet fram til følgende ”hovedtanke”: 

 

Petter Dass-museet er en attraktiv, annerledes og aktiv kulturvirksomhet, som 

befinner seg i et historisk interessant område omgitt av spennende arkitektur, 

vakker natur og særegen atmosfære, som er verdt å besøke!  

 

Slik jeg ser det, ut fra opplysningene som museet gir meg, kan dermed denne 

hovedtanken betraktes som museets overordnede budskap i nettstedet som 

kommunikasjonsytring. I den videre undersøkelsen av www.petterdass.no som mulig 

passende respons, blir dermed denne hovedtanken altså å forstå som budskapet som 

museet her forsøker å overbevise publikummet sitt om, for å få disse til å utføre de 

nødvendige handlingene som må til for å avhjelpe museet med dets antatte påtrengende 

problem. Samtidig kan den også sies å avspeile museets virksomhetsidentitet, altså det 

inntrykket som museet sannsynligvis ønsker å gi av seg selv gjennom nettstedet. Denne 
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forståelsen av avsenders intensjon får dermed ligge som et bakteppe for mine videre 

undersøkelser i denne masteroppgaven.  

 

Her vil jeg straks erkjenne faren for at en slik rekonstruksjon kan forårsake en mulig 

intensjonell feilslutning, hvor jeg altså gjennom denne kan komme i fare for å tillegge 

Petter Dass-museet intensjoner for nettstedet det muligens ikke har (Tønnesson, 2008: 

104-105). Men med tanke på de rike refleksjonene som intervjuinformanten i disse 

intervjuutdragene tilbyr oss omkring denne tematikken, og det faktum at vi her har å gjøre 

med sjangeren virksomhetsnettsted som er å betrakte som en form for 

markedskommunikasjon, anser jeg det her likevel som forsvarlig å trekke en slik slutning 

om avsenders budskap. 

 

Petter Dass-museet har allerede altså valgt å skaffe seg et virksomhetsnettsted på 

internett, www.petterdass.no, som en del av sin markedsføringsstrategi for å nå ut til sitt 

publikum. Som vi nå skjønner, har dette virksomhetsnettstedet som potensiell passende 

respons et viktig oppdrag med å fremstille museets virksomhetsidentitet på en slik måte at 

det skaper et positivt image for museet (jfr. Brønn og Ihlen, 2009). Det interessante for 

oss nå, blir dermed å finne ut om dette nettstedet, slik dette fremstår på internett pr. 

03.09.12, i så måte kan sies å representere en ”passende” passende respons på det 

påtrengende problemet i Petter Dass-museets potensielle retoriske situasjon. Med andre 

ord: i hvilken grad kan vi si at www.petterdass.no pr. 03.09.12 fremstår som et retorisk 

hensiktsmessig prosjekt?  

 

I min besvarelse av dette spørsmålet vil jeg først se nærmere på hvordan 

www.petterdass.no’s komposisjon og innhold fremsto for nettbrukerne høsten 2012. 
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5 Beskrivelse og vurdering av komposisjon og innhold 
på www.petterdass.no 
 

For å kunne vurdere om www.petterdass.no pr. 03.09.12 kan sies å representere en 

passende respons i Petter Dass-museets potensielle retoriske situasjon, må vi først få et 

overblikk over hvordan nettstedet ser ut, både kompositorisk og innholdsmessig. 

Samtidig må vi også få en viss forståelse for hvordan nettstedet fremstår som komplekst 

fenomen ut fra aktuell og etablert forskning på feltet. I det følgende vil jeg derfor 

presentere en beskrivelse og vurdering av www.petterdass.no’s komposisjon og innhold, 

med utgangspunkt i følgende spørsmål:  

 

 Hva møter nettbrukeren som går inn på www.petterdass.no pr. 03.09.12, sett i lys 

av nettstedets komposisjon og innhold? Hvordan ser nettstedet ut til å være 

komponert, hva slags innhold finnes der, og hvordan presenteres innholdet 

gjennom komposisjonen? 

 Hvordan fremstår komposisjon og innhold på www.petterdass.no pr. 03.09.12, sett 

fra et multimodalt, web-teoretisk, web-retorisk, samt bilde- og fargeteoretisk 

perspektiv, i lys av relevante kvaliteter som funksjonalitet, brukervennlighet, 

estetikk og innholdsverdi, og Petter Dass-museets potensielle retoriske situasjon? 

 

La oss begynne med å ta en nærmere titt på nettstedets layout. 

 

5.1 Layout på www.petterdass.no 

I likhet med sidene på de fleste andre nettsteder på internett, er også sidene på nettstedet 

www.petterdass.no strukturert etter noen felles prinsipper som er bestemt for, og som 

gjelder for det enkelte nettstedet. Det betyr at alle nettsidene, eller mer korrekt: alle 

nodene, som tilhører dette nettstedet, er bygd opp og organisert på et enhetlig vis når det 

gjelder plassering av ulike typer innhold, noe som altså bidrar til en relativ fast plassering 

på nettsiden av for eksempel den skriftlige teksten, illustrasjoner og bilder, menyer, og 

lignende. Vi kaller denne visuelle utformingen av nettsiden nettopp for layout (Øyslebø, 

1991:102ff). Innen sosialsemiotikken omtales dette struktureringsprinsippet på 

tilsvarende vis for romlig komposisjon (jfr. Kress og van Leeuwen, 2006; Løvland, 2007). 
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La oss nå se litt nærmere på utformingen av www.petterdass.no’s layout, eller altså 

romlige komposisjon, om du vil.  

Det første man legger merke til ved layouten her, er kanskje først og fremst dens 

markante inndeling av nettsiden i ulike seksjoner, eller ”rammer”. Denne inndelingen 

sørger for at samtlige av nettstedets noder på et likeartet vis er delt inn i det som kan 

forstås som til sammen 11 slike rammer, tydelig avgrensede fra hverandre ved hjelp av 

ulike farger eller ulike nyanser innenfor samme farge (jfr. Kress og van Leeuwen, 2006). 

Disse rammene kan dermed sies å utgjøre hovedstruktureringsprinsippet i 

www.petterdass.no’s komposisjon og layout. Noen av disse rammene har en praktisk 

funksjon ved at de presenterer nettstedets web-innhold, mens andre rammer tilsynelatende 

kun har en dekorativ og estetisk funksjon. I denne oppgaven har jeg valgt å kun forholde 

meg til de praktiske rammene her, dette fordi jeg anser disse å være av størst interesse for 

den videre undersøkelsen som også skal se nærmere på nettstedets innhold. Med 

utgangspunkt i disse rammene med praktisk funksjon, har jeg derfor avgrenset denne 

layouten til seks hovedområder, som altså vil være utgangspunktet for den videre 

undersøkelsen av www.petterdass.no’s komposisjon og innhold. La oss først se litt 

nærmere på hvordan disse hovedområdene er fordelt utover nettsiden. 

 

Som vi ser av figur 1, finner vi altså øverst i komposisjonen en horisontal toppmarg (rød 

ramme). Denne dekker nesten hele nettsidens bredde, minus øverste venstre hjørne hvor 

vi altså finner en ramme uten praktisk funksjon. På lignende vis finner vi nederst i 

komposisjonen en bunnmarg (grønn ramme). Denne har samme horisontale bredde som 

toppmargen, men er i motsetning til toppmargen variabel i størrelse, alt etter hvor mye 

innhold det finnes på den enkelte noden. I komposisjonens venstre side finner vi en lang, 

smal, vertikal ramme som ender opp like under venstre hjørnes dekorative og 

funksjonsløse ramme. Denne lange rammen vil jeg fra nå av omtale som venstre marg 

(blå ramme). I komposisjonens høyre side finner vi på lignende vis en tilsvarende vertikal 

ramme. I sin høyderetning når denne rammen ikke helt opp i toppmargen, da det mellom 

disse befinner seg to små dekorative og funksjonsløse rammer. Den lange rammen her, vil 

i det følgende bli omtalt som høyre marg (oransje ramme). I midten av disse fire margene 

finner vi en ramme som jeg har valgt å kalle for komposisjonens hoveddel. Denne 

rammen representerer nettsidens største bestanddel. Denne hoveddelen er igjen delt i to 

vertikalt. Disse to delene, vil jeg i det følgende omtale som hoveddelens venstredel (rosa 

ramme) og hoveddelens høyredel (svart ramme). For øvrig ser vi også av bildet som viser 
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layoutens inndeling, at to små rammer, plassert horisontalt i forhold til hverandre, skiller 

henholdsvis høyre og venstre hoveddel fra bunnmargen, mens en tykk hvit linje skiller 

hoveddelen fra venstre marg og toppmargen. Denne linjen sørger også for at venstre 

hjørnes dekorative og funksjonsløse boks avgrenses fra venstre marg og toppmargen, som 

allerede nevnt. Ut fra dette kan vi dermed allerede nå si at layouten på www.petterdass.no 

ser ut til å være organisert ut fra det Kress og van Leeuwen i sin visuelle grammatikk 

kaller sentrert struktur (2006: 194ff). Mer om dette etter hvert. 

 

Figur 3: Inndelingen www.petterdass.no’s layout  

Bildet viser www.petterdass.no’s layout og de ulike rammene som den er satt sammen av. De markerte 

områdene viser de seks hovedområdene, som den videre fremstillingen vil basere seg på. 
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Jeg vil nå gå over til å se nærmere på innholdet som presenteres i disse ulike 

hovedområdene av nettstedets layout. Forhåpentligvis vil denne gjennomgangen kunne gi 

oss et oversiktsbilde over hva Petter Dass-museet har valgt å tilby sine interessenter på 

nett av web-innhold, samtidig som dette også vil kunne fortelle oss litt mer om 

funksjonaliteten til den valgte layoutstrukturen her. Dette vil dermed kunne gi oss nyttig 

informasjon å legge til grunn for vår vurdering av www.petterdass.no som potensiell 

passende respons, eller ei. La oss starte øverst i nettsidens komposisjon, i nettstedets 

toppmarg.  

 

5.1.1 Toppmargen 

I nettsidens øverste del, det vi nå har definert som komposisjonens toppmarg, finner vi 

først og fremst navnet og logoen til virksomheten bak nettstedet, Petter Dass-museet. I 

tillegg finner vi også navigasjonsverktøy i form av navigasjonssti her.  

 

 

Figur 4: Toppmargen i www.petterdass.no’s layout  

 

5.1.1.1 Presentasjon av virksomhetens navn og logo 

Når vi som nettbrukere møter et nytt nettsted, forventer vi raskt å få vite hvem vi står 

”ansikt til ansikt” med. Ut fra denne konkrete informasjonen kan vi som nemlig 

umiddelbart gjøre oss opp noen vurderinger om hvor vidt nettstedet er av relevans, 

kvalitet og interesse for oss. Den kan selvfølgelig også fortelle oss om vi har kommet til 

riktig nettsted, ut fra hva vi opprinnelig var på søken etter. Som utålmodige 

internettbrukere forventer vi å derfor å finne navnet på nettstedet og dets eier ganske 

umiddelbart etter å ha ankommet et nettsted (jfr. Warnick, 2007; Engebretsen, 2010; 

Fogg, 2002). Å presentere navn og logo på virksomheten bak nettstedet, og det allerede i 
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øverste del av nettsiden, kan derfor sies å være en meget vanlig og meget konvensjonell 

norm ved utforming av nettsteder generelt. For virksomhetsnettsteder blir naturlig nok en 

slik tydelig ”branding” spesielt viktig (jfr. Caroll, 2010; Martinec og van Leeuwen, 2009; 

Schwebs og Otnes, 2007; Fogg, 2002; Engebretsen, 2010; Hoff-Claussen, 2002; Brønn og 

Ihlen, 2009). La oss se litt nærmere på hvordan Petter Dass-museet presenterer navn og 

logo på sitt nettsted.  

 

På www.petterdass.no får vi presentert virksomheten Petter Dass-museet som nettstedets 

avsender gjennom logoen som altså er plassert øverst på nettsiden. Selve navnet er 

skrevet i svart skrift, i såkalte versaler (det vi til daglig kaller ”store bokstaver”), og i 

fonten Avenir. Logoen er for øvrig utformet av kommunikasjonsbyrået Kvorning Design 

og kommunikation, som har hatt det helhetlige ansvaret for utarbeidelsen av museets 

retningslinjer for design og estetisk utforming hva gjelder museets skriftlige og visuelle 

kommunikasjon (jfr. intervju med fungerende daglig leder ved Petter Dass-museet, 

03.09.13). Denne skriftlige utformingen av virksomhetsnavnet er sannsynligvis derfor 

gjennomtenkt for å kunne fungere hensiktsmessig også i internettsammenheng (jfr. 

Calvert, 2010b). Logoen består i tillegg til nevnte skrifttegn også av syv hvite kvadratiske 

og rektangulære rammer. Logoen kan videre klassifiseres som moderne og minimalistisk 

(jfr. Øyslebø, 1991).  

 

På Petter Dass-museets nettsted er virksomhetens navnelogo plassert i øverste kant av 

nettsidens toppmarg. Logoen fyller altså ikke opp toppmargen i størrelse. I tillegg er den 

plassert et lite stykke til venstre for det vi kan kalle nettsidens midtmeridian (den usynlige 

senterlinjen som vi tenker oss går gjennom noden vertikalt), og samtidig også et lite 

stykke unna det man vanligvis vil regne som nettsidens øverste venstre hjørne. Venstre 

hjørne er her som nevnt avgrenset fra toppmargen, og framstår derfor som en egen 

layoutramme, dog uten noen funksjon.  

 

Dette er et kompositorisk interessant valg, slik jeg ser det, fordi øverste venstre hjørne i 

en romlig komposisjon er det stedet som normalt blir ansett som det mest optimale stedet 

for innholdsplassering, et prinsipp som også gjelder for nettsider (Kress og van Leeuwen, 

2006: 175-204; Martinec og van Leeuwen, 2009: 22-24). Dette kan begrunnes med flere 

årsaker. For det første, er det nettopp her vi starter lesingen av en tekst (i alle fall i den 

vestlige verden). Det er derfor naturlig for oss å oppsøke denne delen av teksten og 
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nettsiden først. En annen årsak til at en plassering her anses som særlig vellykket, er at vi 

som lesere av romlige komposisjoner har en tendens til å tolke objekter plassert øverst i 

komposisjonen som ideelle og opphøyde, samtidig som vi også gjerne tolker objekter 

plassert til venstre i komposisjonen som stabile og kjente (og dermed trygge). Øverste 

venstre hjørne i en romlig komposisjon betrakter vi dermed intuitivt som det ”tyngste”, 

mest fremtredende og mest fordelaktige området på siden, dette altså også ut fra måten vi 

fortolker visuelle inntrykk på (Kress og van Leeuwen, 2006: 175-204; Martinec og van 

Leeuwen, 2009: 22-24).  

 

Ut fra slike tolkningsmønstre, og sterke sjangerforventninger hos nettbrukerne, vil 

dermed en plassering av virksomhetens logo i øverste venstre hjørne på denne måten, 

også umiddelbart kunne bidra til at vi tolker virksomheten bak logoen i et positivt lys 

(Kress og van Leeuwen, 2006; Martinec og van Leeuwen, 2009; Caroll, 2010; Schwebs 

og Otnes, 2007; Fogg, 2002; Engebretsen, 2010). En slik optimal plassering oppleves 

ikke Petter Dass-museets logo her å til fulle ha. Slik jeg ser det, fremstår nemlig denne 

mest optimale plassen for innholdsplassering på www.petterdass.no pr. 03.09.12 nemlig 

så godt som ubenyttet, noe som altså oppleves som lite retorisk hensiktsmessig. 

 

På www.petterdass.no ser samtidig museets logo også litt ”beklemt” ut der den ligger 

plassert oppe i øverste kant av toppmargen. Virksomhetslogoen fremstår der som litt 

liten, beskjeden og anonym i inntrykket, noe som ikke nødvendigvis gir noen gode 

konnotasjoner videre. Det er før øvrig flere årsaker til at et slikt inntrykk kan oppstå. For 

det første oppleves ikke logoen å være hensiktsmessig plassert i forhold til den beste 

mulige plasseringen på nettsiden, som nevnt. For det andre, oppleves det å være et 

misforhold mellom navnelogoens størrelse og toppmargens størrelse. Navnelogoen ser 

rett og slett litt for liten ut for ”rammen” sin, slik jeg ser det. Ut fra Kress og van 

Leeuwens visuelle grammatikk vet vi at små elementer gjerne blir fortolket som mindre 

viktige enn store elementer, og at det samtidig er naturlig for oss å tolke objekter som er 

plassert ute i periferien, som mindre viktige enn objekter plassert nærmere sentrum av en 

komposisjon (Kress og van Leeuwen, 2006: 194-204). Dette er dermed et tankemønster 

som også kan få konsekvenser for hvordan Petter Dass-museets logo og dens plassering 

kan bli fortolket i dette tilfellet. For å bruke et begrep fra visuell grammatikk, kan man 

altså igjen forklare problemet her med at logoen i dette tilfellet ikke har fått god nok 

fremtredenhet (Kress og van Leeuwen, 2006: 175-214). 
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I tillegg bør det nevnes at kontrasten i fargebruken og skarpheten i skrifttegnene her også 

bidrar til at logoen oppleves som delvis lite synlig og lite lesbar. De hvite rammene i 

logoen blir lite tydelige på spesielt den gulgrønne bakgrunnsfargen, noe som igjen bidrar 

til at virksomhetslogoen ser enda mindre ut enn den faktisk er. Også dette bidrar til 

logoens anonyme og beskjedne inntrykk, og til at den blir lite fremtredende på nettsiden 

(jfr. Kress og van Leeuwen, 2006). Dette fremstår som lite hensiktsmessig, da 

nettbrukernes vurdering av nettstedet som troverdig, er avhengig av at slik 

avsenderinformasjon umiddelbart oppleves tilgjengelig og godt synlig (jfr. Warnick, 

2007; Fogg, 2002; Engebretsen, 2010). 

 

Når dette er sagt taler det uansett til nettstedets og virksomhetens fordel at museets logo 

har fått sin plassering i nettsidens toppmarg. Det er ingen tvil for nettbrukeren hvem som 

står bak nettstedet, da museets logo som umiddelbart møter oss i toppmargen i det vi 

kommer inn på nettstedet, alltid ligger på samme plass på alle nettstedets sider (jfr. Fogg, 

2002). Plasseringen i toppmargen svarer på denne måten til publikums forventninger, og 

kan derfor sies å følge et typisk normtrekk ved sjangeren virksomhetsnettsted (jfr. Caroll, 

2010; Martinec og van Leeuwen, 2009; Schwebs og Otnes, 2007; Fogg, 2002; 

Engebretsen, 2010). Likevel oppleves det som lite fordelaktig for både selve nettstedet og 

virksomheten bak, at logoen ikke har fått en mer fremtredende, synlig og lesbar 

presentasjon gjennom en mer optimal plassering og størrelse, enn det den oppleves å ha 

fått her. Dette kan som nevnt gi uheldige konnotasjoner som også kan farge over på 

nettbrukernes inntrykk av den faktiske virksomheten bak nettstedet (jfr. Hoff-Claussen, 

2002; Engebretsen, 2010; Brønn og Ihlen, 2009).  

 

5.1.1.2 Navigasjonsstien 

Det som vi også finner i toppmargen på Petter Dass-museets nettsted, er 

navigasjonslenker. Disse navigasjonslenkene finner vi plassert i toppmargens nederste 

del, like under virksomhetens logo. Navigasjonslenker er ”lenker som hjelper leseren til å 

forstå hvordan siden man leser, er plassert i forhold til andre sider, og til å finne frem til 

førstesiden og oversiktssider”, for å bruke medieviter Anders Fagerjords formulering 

(Fagerjord, 2008: 80-83). I www.petterdass.no’s tilfelle dreier dette seg her om 

navigasjonslenketypen sti, som er en forkortelse for benevnelsen navigasjonssti. En slik 
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navigasjonssti viser oss hvor i nettstedets hyperteksthierarki den aktuelle nettsiden hører 

hjemme. I dette tilfellet fungerer stien samtidig også som ”navn” på den enkelte nettsiden. 

 

Navigasjonsstien fungerer på følgende vis: for hvert undernivå i hyperteksten som vi må 

innom for å komme til den aktuelle siden, legges navigasjonslenken til de sidene man 

måtte ”innom” på veien til i navigasjonsstien. For hver nye side vi må innom i 

hyperteksthierarkiet, legges det altså til et nytt ”sidenavn” i stien av lenker øverst på den 

aktuelle nettsiden. Dette fører til at enkelte navigasjonsstier etter hvert kan bli relativt 

lange på www.petterdass.no, noe som dermed også etter hvert krever relativt stor plass 

bortover i toppmargens horisontale lengderetning. Dette ser vi et eksempel på i figur 3, 

hvor navigasjonsstien begynner å kreve en god del av toppmargens kapasitet: 

 

 

 Figur 5: Navigasjonsstien 

 

Slike navigasjonsverktøy anses å bidra til oversikt, finnbarhet og dermed 

brukervennlighet (Dalen og Rønjum, 2012: 139). Bruken av slike navigasjonsstier 

oppleves nok derfor i all hovedsak som noe positivt for brukerne, selv om de web-lærde i 

stadig større grad ser ut til å anse denne formen for navigasjon som unødvendig (jfr. 

Fagerjord, 2008; Dalen og Rønjum, 2012). Når dette er sagt, bør det likevel påpekes at 

slike navigasjonsstier plassert øverst på nettsiden er svært vanlig å finne, og at det derfor 

sannsynligvis også fremdeles representerer en forventning hos nettbrukerne. En slik 

praksis kan derfor sies å stemme godt overens med normer for denne typen 

navigasjonslenking på nettsteder, i alle fall enn så lenge (Fagerjord, 2008: 80). Men når 

navigasjonsstiene i enkelte tilfeller opptar påfallende stor plass i toppmargen, kan dette 

likevel representere andre aspekter ved nettstedet som kanskje ikke oppleves like positivt 

for nettbrukerne.  
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Først og fremst kan disse lange og omfangsrike navigasjonsstiene nemlig fortelle oss noe 

om antallet undernivåer som finnes i hyperteksthierarkiet. Et stort antall undernivåer kan 

nemlig potensielt sett være et resultat av at en stadig økende mengde innhold på 

nettstedet. Det trenger nødvendigvis ikke representere noe positivt for nettstedet eller 

nettbrukerne. Informasjonsoverlast kan dermed muligens bli et relevant stikkord i 

kjølvannet av de omfangsrike navigasjonsstiene her. Jeg vil komme tilbake til dette 

begrepet om litt (jfr. Dalen og Rønjum, 2012: 30-32; Calvert, 2010a; 18, 30).  

 

Alt i alt ser altså toppmargen på www.petterdass.no ut til å være utformet etter noen svært 

klassiske og forventede grep, sett i forhold til sjangeren virksomhetsnettsted og dens 

tekstnormer. Likevel oppleves det, som nevnt, som problematisk at logoen ikke har større 

fremtredenhet her. Det samme kan også sies om innholdsmengden, om inntrykket av en 

stadig økende vekst av denne stemmer. Umiddelbar og tydelig avsendersynlighet, og et 

innhold som bærer større preg av kvalitet, enn kvantitet, er nemlig kvaliteter ved et 

nettsted som dets troverdighet blant nettbrukerne vil bli bedømt ut fra (jfr. Warnick, 2007; 

Engebretsen, 2010; Dalen og Rønjum, 2012). Siden dette er blant elementene ved et 

nettsted som kresne nettbrukere bedømmer aller først, vil et opplevd dårlig inntrykk her 

kunne gi konsekvenser for Petter Dass-museet i dets potensielle retoriske situasjon. La 

oss gå videre til venstremargen i www.petterdass.no’s layout. 

 

5.1.2. Venstremargen  

I komposisjonens venstre marg finner vi nettstedets hovedmeny, og et 

Facebook-ikon som viser at Petter Dass-museet også er å finne i 

sosiale medier. I figur 4, som viser et utsnitt av layoutens venstre 

marg, ser vi hvordan disse elementene er plassert i forhold til 

hverandre. La oss først begynne med å se litt nærmere på 

hovedmenyen. 

 

5.1.2.1 Hovedmenyen 

Hovedmenyen som gir nettbrukeren en oversikt over hovedtemaene 

på nettstedet, presenteres for oss her i en vertikal listeform. Menyen 

består av 15 punkter, som leder oss til følgende seksjoner på 

nettstedet: Hovedside, Aktuelt, Arrangementer, Petter Dass, Om  
Figur 5: Hovedmeny 

 



92 
 

museet, Utstillinger, Formidling, Margrethes kafé, Museumsbutikken, Nyttige lenker, 

Besøk oss, Petter Dass-dagene, Helgeland Museum, In English og Auf Deutsch. De 

enkelte sidene som disse menyvalgene leder til, fungerer dermed som en form for 

”hovedside” for sin temaseksjon.  

 

Under disse ”tema-hovedsidene” finnes det videre stadig nye menyvalg, som nivå for 

nivå leder brukeren stadig lenger inn i nettstedets hyperteksthierarki (takket være 

navigasjonsstien som vi allerede har nevnt, mister ikke brukeren oversikten, eller veien 

tilbake). Eventuelt leder hovedmenyvalgene her oss til eksterne nettsteder, som for 

eksempel menypunktet Helgeland Museum som fører brukeren til Helgeland Museums 

egne nettsted. 

 

En hovedmeny som denne, er egentlig et navigasjonsverktøy som skal hjelpe brukeren til 

å finne fram til den delen av nettstedet som han eller hun søker etter, uten å måtte lete seg 

gjennom hele nettstedet på egen hånd først. Hovedmenyen skal altså rett og slett hjelpe 

brukeren til å navigere seg rundt i nettstedet på en enkel, intuitiv og funksjonell måte. 

Hovedmenyen omtales derfor gjerne også som navigasjonsmenyen (Schwebs og Otnes, 

2007: 79; Dalen og Rønjum, 2012: 37-43).  

 

Siden slike navigasjonsmenyer altså skal bistå brukeren til å finne fram på nettstedet, er 

det derfor viktig at slike menyer også er synlige til enhver tid for brukeren. Å plassere 

hovedmenyen i layoutens marg, slik dette også er gjort på www.petterdass.no, 

representerer derfor et forventet og konvensjonelt sjangertrekk ved nettsteder, noe som på 

den måten også klassifiserer til god brukervennlighet (Schwebs og Otnes, 2007: 79; 

Parker, 2012: 173).  

 

Måten man har forholdt seg til hovedmenyen på Petter Dass-museets nettsted på, kan 

altså ut fra dette se ut til å være organisert på et ganske sjangertypisk og hensiktsmessig 

vis. Likevel kan det se ut til at denne måten å plassere hovedmenyen på, er i ferd med å 

bli utdatert. Det er i den sammenheng interessant å merke seg at trenden innen webdesign 

og informasjonsarkitektur nå ser ut til å ville legge hovedmenyen i horisontal retning, 

gjerne plassert i underkant av layoutens toppmarg. Hovedargumentet mot den klassiske 

vertikale venstremargsmenyen, er at denne opptar for mye verdifull plass i nettsidens 

bredde, som man anser kunne vært anvendt til annet og viktigere innhold (Parker, 2012: 
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52; Dalen og Rønjum, 2012: 37-43; Dalen, 2010: 28-29). Dette argumentet er også 

relevant i forbindelse med Petter Dass-museets nettsted, hvor bruken av marger ser ut til å 

gå på bekostning av potensialet i nettsidens hoveddel. Dermed kan det også ut fra dette se 

ut til at også layouten på Petter Dass-museets nettsted kan klassifiseres som utdatert. 

Dette kan dermed gi et uheldig inntrykk av virksomhetsnettstedet, som også kan avspeile 

seg i nettbrukernes inntrykk av den faktiske virksomheten her (jfr. Hoff-Claussen, 2002; 

Engebretsen, 2010). Fra kapitlet som tar for seg museets potensielle retoriske situasjon, 

vet vi at dette ikke er å anse som hensiktsmessig i den sammenheng. 

 

5.1.2.2 Nettstedets tematiske innhold 

Hovedmenyen skal også, som nevnt, bidra til å gi brukeren en oversikt over det tematiske 

innholdet som finnes på nettstedet (jfr. Fagerjord, 2008: 80-84). Denne funksjonen kan 

også hovedmenyen på www.petterdass.no langt på vei sies å ha. Dette til tross for at 

hovedmenypunktene Hovedside, Nyttige lenker, In English og Auf Deutsch, snarere enn 

tematikk, må kunne sies å representere funksjon i form av navigasjon og språkvalg, i så 

måte. La oss nå benytte anledningen til se litt nærmere på hvilke temaer som finnes på 

Petter Dass-museets nettsted, slik disse er presentert gjennom valgmulighetene i 

nettstedets hovedmeny.  

 

Aktuelt 

Aktuelt får her representere temaet som omhandler typisk nyhetsstoff og aktualitetssaker, 

et tema som er svært vanlig å finne på svært mange virksomhetsnettsteder i større eller 

mindre grad (jfr. Dalen og Rønjum, 2012; Bonvik og Brønn, 2010). Også på 

www.petterdass.no må dette temaet kunne sies å være hyppig brukt. Under denne 

tematikken inngår tekster som kunngjøringer, nyhetsoppslag og pressemeldinger relaterte 

til aktuelle hendelser og arrangementer med direkte eller indirekte tilknytning til Petter 

Dass-museet. Temaet har et eget hovedmenypunkt og en egen rikholdig nettside (som 

riktignok pr. 03.09.12 inneholder mer utdatert nyhetsstoff, enn aktuelle saker). En ekstern 

søkemotorside, med søkefeltet ferdig innstilt på nyheter og søkeordene ”Petter Dass” og 

”Petter Dass-museet”, finnes også i tilslutning til hovedmenyen. Verbalspråklige 

skriftlige tekster som inngår under dette temaet er ofte fulgt av illustrerende fotografier, 

og interne eller eksterne lenker til utdypende informasjon. Også nettstedets forside og 
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hovedmenypunktene Arrangementer og Utstillinger er i stor grad preget av denne typen 

innhold og tematikk.  

 

Arrangementer 

Dette er et rikholdig tema som omhandler kommende, aktuelle og tidligere arrangementer 

og aktiviteter tilknyttet Petter Dass-museet. Denne tematikken presenteres gjerne i form 

av kalenderpregede oppslag, nyhetssaker eller sesongprogram. Opplysninger som gjerne 

finnes med her, er av praktisk art – som dato, klokkeslett, relevante deltakere og 

inngangspris. Til dette punktet i hovedmenyen, er det også i tillegg tilknyttet en egen 

node med arkivfunksjon, som hovedsakelig består av gamle aktualitetssaker hvor tidligere 

arrangementer er blitt omtalt. Tematikken illustreres ofte ved bruk av fotografier fra det 

enkelte arrangementet, eller av museets arkitektur. Denne tematikken går igjen gjennom 

hele nettstedet, blant annet under hovedmenypunktene Arrangementer, Aktuelt, 

Formidling, Utstillinger, Petter Dass-dagene, samt på nettstedets forside.  

 

Dette er en tematikk som museet selv anser som svært viktig del av innholdet på 

nettstedet, blant annet og naturlig nok fordi det er viktig for museet å få vist frem hva det 

har å tilby av nettopp aktiviteter og opplevelser for sine interessenter (jfr. intervju med 

fungerende daglig leder ved Petter Dass-museet, 03.09.13, del 1). Samtidig er dette 

innholdet viktig for å få vist frem at det stadig vekk også skjer nye ting ved museet, og at 

museet ikke bare har et statisk og konstant tilbud til sitt publikum. Ifølge museet er det i 

tillegg viktig å kunne dokumentere også på nettstedet at man har gjennomført 

arrangementer man får tilskudd til, som for eksempel Den kulturelle skolesekken. Det kan 

dermed synes å ligge et bevisst ønske bak den store mengden utdatert innhold omkring 

denne tematikken som finnes rundt om på nettstedet. 

  

Petter Dass 

Dette er sannsynligvis, og ikke uventet, det innholdsmessig største temaet på nettstedet. 

Hele 30 av 70 noder på nettstedet ser ut til å omhandle Petter Dass som historisk person 

og kulturfenomen, i større eller mindre grad. Her finner vi historisk-biografiske og 

kunstneriske verbalspråklige skriftlige tekster om og av Petter Dass, og en rekke ulike 

illustrasjoner av dikterpresten, som avbildninger av malerier, byster, tegninger og 

kobberstikk. Herunder inngår også et rikholdig utvalg av eksterne lenker til filmer, 

digitale forelesninger, blogger, radio- og tv-innslag og til lydopptak av musikk, alt direkte 
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relatert til kulturfenomenet Petter Dass. I tillegg finnes også mer 

litteraturforskningsrelaterte lenker, som går for eksempel til de digitaliserte 

originaltekstene til verker og brev som Petter Dass har etterlatt seg for ettertiden. Denne 

tematikken er først og fremst å finne under hovedmenypunktet Petter Dass og dets seks 

underpunkter, samt i tilknytning til ressursmaterialet ment for skoleformidling, og i 

lenkesamlingen underlagt hovedmenypunktet Nyttige lenker. Museet selv refererer til 

dette stoffet som «fagstoff», og anser denne delen av nettstedet som svært viktig. Dette 

fordi det representerer en del av nettstedet som er hyppig brukt av blant annet skolelever, 

og fordi det anses å bidra til å legitimere museet som et «forsknings- og 

dokumentasjonssenter for Petter Dass og arven etter ham» (jfr. intervju med fungerende 

daglig leder, del 1). 

 

Om museet 

Dette temaet omhandler i all hovedsak Petter Dass-museet som virksomhet. Her inngår 

omtale og beskrivelse av det geografiske og historiske stedet Alstahaug, den nye og 

moderne museumsbygningen signert arkitektfirmaet Snøhetta, samt prestegården og 

Alstahaug kirke som også ligger på museumsområdet. Her finner vi informasjonstekster 

om museets etableringshistorie, mandat og visjoner for museets virksomhet, om valget av 

Alstahaug som tusenårssted, og om historien bak ny og gammel arkitektur. Her inngår 

også lenker til eksterne nyhetsoppslag som dokumenterer det nye museumsbyggets 

tilblivelsesfase, samt lister over museets ervervede arkitekturpriser og –omtaler, og navn 

over økonomiske samarbeidspartnere. Denne tematikken fremstilles oftest gjennom 

verbalspråklig skriftlig tekst, fotografier og kobberstikkavbildninger, lenker til eksterne 

tidsskrift- og avisartikler, bildekaruseller, og filmer. Denne tematikken er først og fremst 

å finne i hovedmenypunktet Om museet og Nyttige lenker, men finnes også i tilknytning 

til nettstedets forside og Besøk oss-tematikken. 

  

Utstillinger 

Under denne tematikken inngår nyhetssaker, pressemeldingsskriv, 

utstillingspresentasjoner, nettutstillinger i pdf-form, praktisk informasjon fra museet, samt 

informasjon, CV og biografier over kunstnere som i all hovedsak har vært er, eller 

kanskje helst har vært, aktuelle med utstillinger tilknyttet museet. Svært mye innhold på 

nettstedet kretser rundt denne tematikken. Bare ut fra hovedmenypunktet ved samme 

navn, utgår hele 13 nettsider i varierende lengde. Men også forsiden, samt 
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hovedmenypunktene Aktuelt, Arrangementer og Formidling tar for seg denne tematikken. 

Utstillingstematikken fremstilles hovedsakelig gjennom fotografiske avbildninger av 

kunsten i utstillingene, kunstnerne og interiøret i utstillingslokalene ved museet. Dette 

selvfølgelig i tillegg til verbalspråklig skriftlig tekst, med eksterne og interne lenker til 

utdypende informasjon. Ifølge museet er dette innholdet viktig å kunne vise frem for 

potensielle utstillere, for å vise disse hvordan tidligere utstillinger er blitt satt opp, hvem 

som har valgt å stille ut på museet tidligere osv. (jfr. intervju med fungerende daglig 

leder, del 1). Det er dermed denne tankegangen som ser ut til å ligge til grunn for den 

relativt betydelige mengden av utdatert innhold som finnes rundt denne tematikken på 

nettstedet.  

      

Formidling 

Dette er et viktig og omfattende tema for Petter Dass-museet som virksomhet. Det ser 

man også ut fra mengden innhold som denne tematikken genererer på nettstedet. Hele 17 

nettsider utgår direkte fra hovedmenypunktet Formidling, noe som bør kunne omtales 

som en formidabel mengde innhold i denne sammenheng. Under denne tematikken, som 

også omtales på andre sider på nettstedet, finner vi praktisk informasjon om 

formidlingstilbudet ved museet, informasjon om konkrete utstillinger og 

formidlingsopplegg, ressursmateriale for de ulike formidlingsoppleggene, og 

lenkesamlinger til utdypende informasjon. En stor del av tekstmaterialet under denne 

tematikken kan også regnes som salgs- og markedsføringstekster. Det meste av innholdet 

under dette temaet, ser ut til å være rettet mot i all hovedsak lærere eller andre som ønsker 

å bestille gruppebesøk for barn eller eldre. Tematikken formidles gjennom verbalspråklig 

skriftlig tekst med lenker til utdypende informasjon, illustrert med fotografier av aktuelle 

kunstnere, tidligere formidlingsaktiviteter, museets interiør og eksteriør, av 

barnetegninger og bilder relatert til Petter Dass’ liv og virke.  

 

Margrethes kafé 

Dette temaet opptar ikke stor plass, men omtales likevel mange steder på nettstedet, som 

for eksempel i forbindelse med formidlingstilbud og tilbud om leie av lokaler. I tillegg 

møter vi denne tematikken også på nettstedets forside. Her inngår informasjon om 

åpningstider, varer og meny, kontaktinformasjon, cateringtilbud, tilbud om leie av lokaler 

til arrangering av selskaper, og ikke minst informasjon om den historiske Margrethe. 

Temaet Margrethes kafé formidles gjennom salg- og markedsføringstekster, bilder av 
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mat, lokaler, ansatte og den historiske Margrethe, samt pdf-filer med ytterligere 

salgsinformasjon til nedlasting. Fra museets side tenker man seg at dette innholdet er 

viktig både for den tilreisende turisten (som da kan få vite at det finnes muligheter til å få 

kjøpt seg en matbit på museet) og den lokale gjesten (som dermed får vite at det er mulig 

å leie lokalet eller bestille cateringmat til private arrangementer) (jfr. intervju med 

fungerende daglig leder, del 1). 

 

Museumsbutikken 

Heller ikke dette temaet opptar stor plass på nettstedet. Her inngår salgs- og 

markedsføringstekster med informasjon om tilbud, priser, varer og tjenester, og bilder av 

butikklokalet og vareutvalg. Underlagt hovedmenypunktet finnes også en egen side kalt 

”Julegaver”. I tillegg til i det egne hovedmenypunktet, nevnes butikken også på 

nettstedets forside og under hovedmenypunktet Besøk oss. 

 

Besøk oss 

Dette temaet omhandler kontaktinformasjon over museet og dets ansatte. Først og fremst 

finner vi her en mengde informasjon om de ulike sesongbestemte åpningstidene og de 

ulike sesong- og aldersbestemte inngangsbillettprisene, dette i tillegg til tilbud om 

gruppebesøk og leie av lokaler. Herunder inngår også e-postlenker som leder oss til 

adresserte e-postskjemaer, samt opplysninger om telefonnummer og postadresse. Også 

ulike typer kart over Helgeland og Midt-Norge, informasjon om kollektiv transport og 

overnatting i distriktet er del av denne tematikken. Kart over museumsområdet eller 

veibeskrivelser dit, finnes riktignok ikke. Også navn og stillingstittel på ansatte, samt 

telefonnummer til disse, inngår her, dog ingen personlige e-postadresser. Denne 

tematikken går igjen flere steder på nettstedet, blant annet ved flere anledninger på 

forsiden, under det egne hovedmenypunktet Besøk oss, men også i forbindelse med 

temaene Petter Dass-dagene og Formidling.  

  

Petter Dass-dagene 

Også dette er et viktig tema for Petter Dass-museets virksomhet. Her finner vi i all 

hovedsak informasjon om festivalen som museet arrangerer annet hvert år til ære for 

dikterpresten Petter Dass. Under denne tematikken inngår informasjon om både den 

aktuelle versjonen og tidligere utgaver av Petter Dass-dagene. Også informasjon om 

samarbeidspartnere, festivalprogram, festivalrelaterte ledige jobber, samt informasjon om 
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reise og overnatting inngår her. Tematikken presenteres gjennom verbalspråklige 

skriftlige tekster med interne og eksterne lenker til utdypende informasjon, og 

bildemateriale som fotografier av aktuelle kunstnere og artister, virksomhetslogoer, 

kunstplakater, samt geografiske kart. For museet er det viktig å kunne vise frem 

dokumentasjon også fra tidligere års Petter Dass-dagene (jfr. intervju med fungerende 

daglig leder, del 1). Resultatet er at man finner stoff relatert til denne tematikken på 

nettstedet fra helt tilbake til 2003. 

  

Vi har nå vært innom de mest fremtredende temaene på www.petterdass.no, slik disse kan 

sies å presenteres for oss gjennom valgmulighetene i nettstedets hovedmeny. Hensikten 

med denne gjennomgangen har først og fremst vært å gi en oversikt over og en 

beskrivelse av hvilke tema og innhold som Petter Dass-museet selv legger vekt på å tilby 

sine interessenter på nettstedet.   

 

Det denne gjennomgangen først og fremst gir oss et inntrykk av, er at nettstedet 

www.petterdass.no fremstår å inneholde en relativt stor mengde innhold, dette altså 

fordelt over 70 noder i varierende lengde. Samtidig bærer en betydelig del av dette 

innholdet preg av å være utdatert i tid, noe som kan medføre at det potensielt sett kan 

oppleves som irrelevant for brukerne (jfr. Dalen og Rønjum, 2012). Dette er 

tilsynelatende et resultat av at nettstedet, i tillegg til å fungere som markedsføring, også er 

ment å skulle fungere som en form for dokumentasjon eller logg over museets aktiviteter, 

noe de store samlingene arkiverte arrangements- og aktualitetssaker kan tyde på, og som 

også intervjuet med museets fungerende daglig leder, 03.09.13 del 1, bekrefter.  

 

Dette grepet med å benytte virksomhetsnettstedet som aktivitetslogg og arkiv, er en 

fristelse som også mange andre virksomheter har falt for. Men i følge forskningen ser 

ikke dette ut til å være særlig hensiktsmessig med tanke på nettbrukernes oppfatninger. 

Innholdsekspertene Dalen og Rønjum peker i den sammenheng på at ”gamle nyheter 

løser sjelden brukeroppgaver”, og at det nettopp er brukernes behov og interesser som må 

legges til grunn for et virksomhetsnettsteds innhold (Dalen og Rønjum, 2012: 46). Ved 

Stanford Persuasive Technology Lab påpeker man på lignende vis at oppdatert innhold på 

virksomhetsnettstedet er en faktor som bidrar til å fremstille virksomhetene eller 

organisasjonene bak som troverdige nettaktører (Fogg, 2002). Ut fra dette kan det dermed 

være en mulighet for at heller ikke arkivmaterialet på www.petterdass.no oppleves som 
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interessant og relevant for nettbrukere. Ut fra beskrivelsen av Petter Dass-museets 

potensielle retoriske situasjon i kapittel 4, skjønner vi dermed at dette kan være en lite 

retorisk hensiktsmessig løsning for nettstedet.  

 

Som allerede nevnt, og som også temagjennomgangen sannsynligvis har gitt et inntrykk 

av, framstår den totale innholdsmengden på www.petterdass.no som relativt stor. Denne 

store mengden innhold vitner først og fremst om en stor formidlingsvilje fra museets side, 

noe som i utgangspunktet oppleves som svært positivt. Samtidig kan det også se ut til at 

mengden her kan føre til at nettbrukerne, og muligens også nettstedets avsender, lett kan 

miste oversikten over innholdet. Den store innholdsmengden resulterer gjerne i 

mangfoldige nettsider om ett og samme tema, plassert over mange nivåer i 

hypertekststrukturen, som allerede nevnt. Dette kan føre til en opplevelse av at temaene 

går litt om hverandre, at man mister oversikten over hva som ble sagt hvor, og til en 

følelse av å lese ”gammelt nytt” om igjen, men på nye sider i nettstedet. Opplevelsen av 

nettstedet som svært innholdsrikt blir ekstra påtagelig, når det ikke finnes noen intern 

søkefunksjon her, eller noe oversiktskart over nettstedet (jfr. Reed, 2012; Dalen og 

Rønjum, 2012; Warnick, 2007).  

 

I tillegg fremstår enkelte av nettsidene som relativt tettpakkede av tekst, noe som kan 

gjøre det vanskelig for å nettbrukeren å ta til seg all informasjonen man blir presentert for 

i den sammenheng. Resultatet kan bli at nettbrukeren mister både oversikten over og 

interessen for teksten, og dermed potensielt sett også for resten av nettstedet som helhet. 

Dette som et resultat av det vi gjerne omtaler som information overload, eller 

informasjonsoverlast på norsk. Ifølge Maja Michelsen er det å betrakte som en 

tilsynelatende rådende kulturell ”sannhet”, at ”mye informasjon = god informasjon”. Hun 

sier videre at dette er en strategi som er blitt brukt bevisst innen markedsføring på nettet 

(Michelsen, 2008: 277). Det er sannsynligvis ut fra denne tanken at det mye brukte 

uttrykket i web-sammenheng; ”Content is King”, har oppstått, gjerne forstått i 

betydningen mye ”Content is King” (jfr. McGovern, 2006). Men idéen om at mye innhold 

er godt innhold, ser ut til å være en feilslutning i vårt informasjonssamfunn (jfr. Dalen og 

Rønjum, 2012; Halvorson, 2010; McGovern, 2006; Calvert, 2010a). Blir vi nemlig utsatt 

for for mye informasjon og for mange valg, tenderer vi nemlig til å gi opp, og trekker oss 

ut av situasjonen uten å ha valgt noen ting som helst. For mye informasjon kan altså 

skremme bort brukeren fra nettstedet, noe som oppleves som uheldig, i og med at man 
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Figur 6: Facebook-ikon 

gjerne på motsatt vis vil ha nettbrukerne til å tilbringe mer tid på nettstedet. ”Content” 

regnes derfor etter dagens standarder som ”King” først når det presenteres i en passe 

mengde, og når det oppleves som relevant først og fremst for brukeren (jfr. Dalen og 

Rønjum, 2012; Halvorson, 2010; McGovern, 2006; Calvert, 2010a).  

 

Med tanke på at en passende respons helst bør evne å engasjere og interessere museets 

nett-publikum på en positiv måte, fremstår dermed den store mengden innhold på 

nettstedet, som i stor grad også representerer utdatert innhold, som lite heldig i forhold til 

museets potensielle retoriske situasjon.  

 

5.1.2.3 Integrering mot sosiale medier: Facebook 

I nettstedets venstre marg finnes også et Facebook-ikon, som 

viser brukeren at Petter Dass-museet også befinner seg i sosiale 

medier, her nærmere bestemt på den sosiale nettverkstjenesten 

Facebook.  Facebook-ikonet som her er utvalgt til å representere 

lenken til nettsamfunnet, består av en lyseblå ”liker”-knapp med 

Facebooks F-ikon på. Til høyre for denne knappen befinner det 

seg en rektangulær ”snakkeboble” med tallet 667 i (pr. 03.09.12). 

For den som ikke er så godt kjent med det sosiale nettsamfunnet 

Facebook, er det altså her snakk om en såkalt ”liker”-knapp, som 

man ved å trykke på signaliserer for resten av (nett-) samfunnet 

at man liker, anbefaler og går god for den aktuelle saken, 

virksomheten, varen, hendelsen (eller lignende) som omtales og 

omhandles. Målet er selvfølgelig å få så mange ”Likes” via sin 

side på Facebook som mulig. Dette er noe som gir status i sosiale 

medier, men også noe som representerer en helt grunnleggende tanke innen dagens 

former for markedsføring, hvor nettopp venners anbefalinger (eller Facebook-”likes”) 

anses å fungere langt bedre og langt mer troverdig for markedsføring og 

merkevarebygging, enn tradisjonell reklame gjør. Å være tilstede i, og vise fram sin 

tilknytning til Facebook og andre sosiale medier, er derfor en viktig del av 

markedsføringstenkningen for enhver virksomhet i dag som vil vise at den følger med i 

tiden, og som vil nå folk på de arenaene der de befinner seg (jfr. Staude og Marthinsen, 

2013; Aalen, 2013).  
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Dette gjelder dermed også for Petter Dass-museet, som har valgt å løse dette på nevnte 

måte. Facebook-ikonet her representerer derfor i utgangspunktet noe positivt i denne 

sammenheng. Likevel fremstår den ikke som den mest hensiktsmessige løsningen på 

dette. Løsningen oppleves funksjonell, men samtidig utdatert. Facebook-integrering i dag 

forventes gjerne å presenteres gjennom et ikon som kun viser en F (for Facebook), eller 

gjennom andre løsninger som for eksempel viser et utvalg av Facebook-følgerne i form 

av et lite bildegalleri på nettsiden. Petter Dass-museets Facebook-ikon oppleves dermed 

ikke å møte dagens standard, i så måte, noe som dermed potensielt sett kan bidra til å gi et 

inntrykk av Petter Dass-museet som en lite kompetent web-aktør. Et slikt inntrykk vil 

være uheldig å avgi  overfor internett-interessentene i denne sammenheng. La oss nå gå 

videre til å se hva som befinner seg i høyremargen i www.petterdass.no’s layout. 

  

5.1.3 Høyremargen 

I layoutens høyre marg finner vi det vi kan kalle generell kontaktinformasjon om Petter 

Dass-museet, representert ved de forklarende overskriftene ”Kontakt oss” og 

”Åpningstider”. 

 

5.1.3.1 Kontaktinformasjon 

Øverst i høyremargen finner vi den inviterende overskriften ”Kontakt oss”. Under denne 

får vi presentert Petter Dass-museets kontaktopplysninger, som virksomhetens formelle 

navn, postadresse, telefonnummer og muligheter for e-postkontakt. I og med at denne 

informasjonen er lagt til margen, er den alltid tilgjengelig for nettbrukeren, uansett 

hvilken side på nettstedet denne måtte befinne seg på. Å presentere slik relevant og 

verdifull kontaktinformasjon lett tilgjengelig på nettsiden, er helt i tråd med 

sjangernormene for virksomhetsnettsteder og nettbrukernes forventninger. Som 

nettbrukere forventer vi nemlig at virksomheten skal gjøre det enkelt for oss å ta kontakt 

med den, noe lett tilgjengelig kontaktinformasjon altså kan bidra til (jfr. Bonvik og 

Brønn, 2010: 288-291; Reed, 2012: 47; Fogg, 2002). Måten som Petter Dass-museet her 

har gjort dette på, oppleves dermed i utgangspunktet positivt.  
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Figur 7: Innholdet i 

høyremargen 

Likevel anses nok ikke denne typen informasjon å være av så 

stor viktighetsgrad at den behøver å være plassert såpass 

langt oppe i komposisjonen som den er her. Snarere er det 

nok mer forventet å finne denne typen innhold lenger ned på 

nettsiden, for eksempel i bunnmargen (jfr. Reed, 2012; 

Parker, 2012). Denne tanken kan også sies å være helt i tråd 

med Kress og van Leeuwens visuelle grammatikk (2006).  

 

I følge Kress og van Leeuwen (2006) er det nemlig svært 

vanlig at markedsføringsorienterte nettsteder er komponert 

etter en vertikal akse, basert på typiske fortolkningsmønstre 

hva gjelder forholdet mellom informasjonsverdi og 

informasjonspresentasjon. Fra den visuelle grammatikken 

husker vi at elementer plassert øverst i en komposisjon, 

gjerne tolkes som viktigere og mer ideelle, mens elementer 

plassert lenger ned, snarere tolkes som mer praktiske og 

jordnære, i så måte (Kress og van Leeuwen, 2006: 186-193). 

På grunn av dette fortolkningsmønstret finner vi gjerne i 

øverste del av komposisjonen appellen til brukernes positive 

følelser for virksomheten, produktet eller tjenesten, altså den ideelle og forbilledlige siden 

av virksomheten eller varen, eller ”the promise of the product”, som Kress og van 

Leeuwen kaller det (2006: 186). Dette innebærer videre at vi gjerne finner, og forventer å 

finne, mer praktisk og spesifikk informasjon om virksomhetens varer og tjenester, som 

for eksempel hvor kan vi få tak i produktet eller hvor finner vi mer fakta om det, i 

nederste del av komposisjonen (Kress og van Leeuwen, 2006: 187). 

 

Siden kontaktinformasjon dermed bør kunne regnes som innhold av slik praktisk og 

informativ art, kan det derfor se ut til at dette altså kan ha en mer forventet plassering 

lenger ned i nettsidens komposisjon (Reed, 2012: 47). Ut fra dette fremstår dermed 

innholdet øverst i www.petterdass.no’s høyremarg slik det er presentert for oss pr. 

03.09.12, muligens som litt malplassert i forhold til sin informasjonsverdi. Plasseringen 

av viktig innhold her legitimerer samtidig på nytt behovet for en marg, noe som altså 

representerer et web-komposisjonsprinsipp som anses som både ufunksjonelt og utdatert i 
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forhold til dagens web-standarder (Parker, 2012: 52; Dalen og Rønjum, 2012: 41; Dalen, 

2010: 28). 

 

Hva gjelder de faktiske kontaktopplysningene i denne margen, finner vi ingen direkte e-

postadresse blant disse. Mulighetene for e-postkontakt består seg først og fremst av en e-

postlenke kalt ”Petter-Dass-museet”. Denne lenken leder brukeren til et e-postskjema 

med følgende ferdig utfylte, dog lite informative, emnefelt: ”Henvendelse fra 

hjemmeside”. E-postskjemaet er samtidig også ferdig adressert til e-postadressen 

petter.dass@helgelandmuseum.no. Man må med andre ord trykke på e-postlenken for å få 

oppgitt den faktiske e-postadressen til museet. Dette oppleves som upraktisk og 

ufunksjonelt. Å få lett tilgang til virksomhetens kontaktinformasjon, representerer som 

allerede nevnt en klassisk forventning som nettbrukerne har til virksomhetsnettsteder 

generelt. I den forbindelse gjelder dette også virksomhetens faktiske e-postadresse (jfr. 

Bonvik og Brønn, 2010; Reed, 2012; Fogg, 2002). Å gi nettbrukerne tilgang på et e-

postskjema i den sammenheng, kan i utgangspunktet anses som hensiktsmessig og 

verdifullt, men å navngi lenken til e-postskjemaet med noe annet navn enn den faktiske e-

postadressen, kan samtidig oppleves som et brudd med nettbrukernes forventninger. For 

nettbrukeren som ”bare” vil ha tilgang til museets e-postadresse, vil det å være nødt til å 

trykke seg inn på e-postskjemaet for å få denne opplysningen, nemlig kunne oppleves 

som lite funksjonelt eller praktisk. I den sammenheng bør det også her nevnes at 

virksomheter som uoppfordret tilbyr kontaktinformasjonen sin på en direkte og utilslørt 

måte, gjerne også oppleves som både åpne, troverdige og tillitsskapende organisasjoner, 

noe som naturlig nok kan bidra til å bygge opp under gode publikumsrelasjoner og et godt 

omdømme (jfr. Brønn og Ihlen, 2009; Staude og Marthinsen, 2013; Fogg, 2002).  

 

E-postskjemaet som møter nettbrukeren som ønsker å ta kontakt med museet via e-post, 

fremstår som et relativt nøytralt og formelt skjema, med følgende ferdig utfylte emnefelt: 

”Henvendelse fra hjemmeside”. Dette fremstår som nevnt som lite informativt, men også 

som lite kundeappellerende og -engasjerende. Denne løsningen oppleves som lite 

hensiktsmessig for museet, spesielt med tanke på at inntrykket som e-postskjemaet avgir, 

også kan farge over på nettbrukernes inntrykk av dets faktiske avsender her (jfr. Hoff-

Claussen, 2002; Engebretsen, 2010; Bergslien, 2012). Det litt uheldige inntrykket som e-

postskjemaet kan avgi, har sannsynligvis sammenheng med dets formelle og upersonlige 

stil og tone. I den forbindelse bør det nevnes at nettopp bruk av en personlig stil og tone 
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på virksomhetsnettstedet, gjerne blir ansett som noe som kan løfte nettbrukernes inntrykk 

og oppfattelse av både nettstedet og virksomheten bak. Bjørn Bergslien i webbyrået 

Netlife Research, anser personlig stil og tone på virksomhetsnettstedet som ”det lille 

ekstra” man kan tilby brukerne. Han foreslår derfor følgende i forbindelse med 

virksomhetenes kontaktskjemaer på nett: ”Istedenfor at brukeren får følelsen av å måtte 

fylle ut et superkjipt skjema kan du ved hjelp av stil og tone gi brukeren følelsen av å føre 

en dialog med en hyggelig og imøtekommende ansatt fra kundeservice” (Bergslien, 

2012). Dette skjønner vi vil kunne gi en god opplevelse for nettbrukerne, noe som dermed 

også vil kunne gi disse et umiddelbart godt inntrykk og image av den faktiske 

virksomheten som avsender.  

 

Det å fremstå som åpen, tilgjengelig og personlig i møte med kunder og interessenter på 

denne måten, anses også å ha stor betydning for en virksomhets troverdighet og 

omdømme på nett (jfr. Staude og Marthinsen, 2013; Brønn og Ihlen, 2009; Fogg, 2002). 

Bonvik og Brønn sier i den sammenheng at nettsteder er en type kommunikasjonskanal 

som nettopp åpner for en mer personlig tone, fordi disse oppleves av nettbrukerne som 

”en enkeltpersons treffpunkt med organisasjonen” (2010: 282). Dette innebærer at selv 

om man på slike virksomhetsnettsteder forventer en viss form for saklighet og nøkternhet, 

så åpner det likevel rom for å samtidig være litt ”levende og leken” i sine henvendelser til 

interessentene innenfor høvelighetens grenser (Bonvik og Brønn, 2012: 282; Bergslien, 

2012). Bonvik og Brønn forklarer dette videre med at ”Selve formatet oppfattes som mer 

levende enn trykksaker, og selve treffpunktet som noe som skjer der og da. […] Nettet er 

ikke nødvendigvis mer personlig enn en brosjyre – det bare oppleves slik, og de fleste 

synes det er greit at du i teksten henvender deg til dem direkte” (Bonvik og Brønn, 2010: 

282). Ut fra dette skjønner vi at Petter Dass-museets upersonlige og formelle 

kontaktskjema pr. 03.09.12 ikke fremstår som spesielt heldig i denne situasjonen, dette 

fordi det sannsynligvis ikke oppleves som noe utpreget imøtekommende og engasjerende 

”treffpunkt” med organisasjonen, for å bruke Bonvik og Brønns formulering igjen.   
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Avslutningsvis bør det også nevnes i forbindelse med museets kontaktinformasjon i høyre 

marg, at det ikke opplyses om noen nærmere fysisk besøksadresse her, altså opplysninger 

om museets konkrete beliggenhet på Alstahaug. Det oppleves mangelfullt og lite 

hensiktsmessig i sammenhengen. For turisten som tilfeldigvis befinner seg i området og 

som for et øyeblikk vurderer å besøke Petter Dass-museet, kan nettstedets evne til å 

presentere lett tilgjengelig informasjon om museets geografiske beliggenhet og konkrete 

veibeskrivelser dit, raskt bli en avgjørende faktor om besøket blir en realitet eller ikke. Å 

skaffe til veie også slik fysisk kontaktinformasjon for brukerne av virksomhetsnettstedet, 

er samtidig også å anse som troverdighetsskapende for virksomheten som web-aktør 

(Fogg, 2002). 

 

5.1.3.2 Praktisk informasjon: Åpningstider og priser 

Under neste overskrift, ”Åpningstider”, finner vi praktiske og detaljerte opplysninger om 

museets åpningstider og inngangsbillettpriser. Nærmere bestemt innebærer dette 

informasjon om den aktuelle sesongens åpningstider for både museet og museumskaféen, 

samt informasjon om pris på museets ulike typer inngangsbilletter, inkludert 

årskortpriser.  

 

Dette er å anse som relevant og verdifullt innhold for nettstedets besøkende, og 

sannsynligvis en type informasjon som etterspørres ofte av museets interessenter. Det å 

presentere denne typen innhold lett tilgjengelig på nettstedet, løser derfor antageligvis 

 

Figur 8: E-postskjemaet som 

dukker opp i et nytt vindu på 

skjermen når man trykker på e-

postlenken i layoutens høyre marg. 
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ikke bare en oppgave for brukeren, men også for museets ansatte, som kanskje med dette 

for eksempel får færre telefonhenvendelser å besvare. Det er derfor å anse som strategisk 

smart og meget brukervennlig å plassere denne informasjonen på et lett tilgjengelig sted 

på nettsiden, slik at brukerne på enkelt vis selv kan finne fram til disse opplysningene (jfr. 

Dalen og Rønjum, 2012; Fogg, 2002). Dette har man også forsøkt å gjøre på Petter Dass-

museets nettsted, hvor man altså har valgt å plassere dette innholdet i nettsidens høyre 

marg. 

 

Her får man likevel raskt et inntrykk av at relativt mye informasjon er blitt stuet sammen 

på et litt for lite område. Dette oppleves ikke som hensiktsmessig, verken for selve 

teksten og budskapet som skal formidles i den, eller for den som skal lese teksten. Den 

smale høyremargen skaper nemlig begrensninger for framstillingen av denne praktiske 

informasjonen, slik at teksten får et sammenklemt og ustrukturert preg, og dermed også et  

uryddig og uoversiktlig uttrykk. For eksempel blir informasjon som burde stått på en egen 

fri linje for oversiktens skyld, her fordelt over to linjer. Dette gjør noe med tekstens 

lesbarhet, og vår evne til å effektivt fange opp informasjonen og budskapet i den på en 

lettfattelig måte. Denne måten å presentere dette viktige tekstlige innholdet på oppleves 

derfor ikke som særlig funksjonelt eller brukervennlig. Det oppleves snarere som 

uhensiktsmessig og uheldig, spesielt med tanke på at dette er særs relevant og viktig 

informasjon å formidle ut til museets interessenter, dette igjen med tanke på museets 

potensielle retoriske situasjon, som nevnt i kapittel 4.  

 

En annen sak som ofte forringer lesevennligheten ved en tekst, er dårlig kontrast mellom 

skrifttegn og bakgrunn (jfr. Calvert, 2010b: 29-30, 131-133). Det ser vi også antydninger 

til her. Begge overskriftene i høyremargen, henholdsvis ”Kontakt oss” og ”Åpningstider”, 

er skrevet i fete, hvite versaler, på en relativt skarp grønn bakgrunn (se figur 7). Denne 

fargekombinasjonen skaper en dårlig fremtredenhet av den hvite teksten, noe som dermed 

gjør den lite lesbar (jfr. Kress og van Leeuwen, 2006: 201-203). Dermed blir det også i 

dette tilfellet vanskelig å fange opp den skriftlige tekstens budskap. Spesielt kan dette 

representere et problem for svaksynte, men det påvirker også tekstens tilgjengelighet for 

andre brukere. Dårlig kontrast i teksten, med påfølgende dårlig lesbarhet av den, 

kvalifiserer dermed også til dårlig brukervennlighet på nettstedet.  
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Figur 9: Høyremargen i et større perspektiv. På dette bildet ser man raskt, om man sammenligner med 

teksten i hoveddelen, at teksten i høyre marg ikke helt kommer til sin rett. Samtidig ser man også hva hvit 

tekst på gulgrønn bakgrunn utgjør for lesevennligheten. 

 

Siden overskrifter blant annet har til hensikt å fange leserens oppmerksomhet og 

interesse, er det naturlig nok av stor viktighet at disse er godt synlige for leseren (Caroll, 

2010: 73ff; Calvert, 2010b: 67-69; Bonvik og Brønn, 2010: 296-297). Derfor oppleves 

det som uheldig at overskriftene i www.petterdass.no’s høyre marg er såpass lite lesbare, 

spesielt med tanke på at disse skal introdusere nettbrukerne for innhold som er av stor 

betydning og relevans for en løsning av museets antatte påtrengende problem (som nevnt 

i kapittel 4 om museets potensielle retoriske situasjon). 

 

Informasjonen som vi presenteres for i www.petterdass.no’s høyre marg, må altså kunne 

antas å være av stor verdi for nettstedets brukere og museets interessenter. Selv om 

plasseringen her bidrar til å gjøre innholdet umiddelbart og kontinuerlig tilgjengelig for 
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brukerne, så representerer dette likevel ikke den beste løsningen for dette innholdet, slik 

jeg ser det. Dette av årsaker som vi nettopp har vært innom, men også fordi innholdets 

plassering i den romlige komposisjonens ytterkant oppleves som uheldig i seg selv (jfr. 

Kress og van Leeuwen, 2006: 194-200; Dalen, 2010: 28). Dette fordi vi gjerne tolker 

elementer i slike sentrert strukturerte komposisjoners ytterkant, som mindre viktige og 

relevante, enn elementer plassert i sentrum. Dette innebærer at vi som lesere av sentrerte 

komposisjoner gjerne ikke gir innholdet i ytterkantene like mye oppmerksomhet som 

innholdet i komposisjonens midte. Dette altså fordi vi har en forståelse av at det er 

innholdet i midten som er viktigst å få med seg (jfr. Kress og van Leeuwen, 2006: 194-

200; Dalen, 2010: 28). Dette innebærer at løsningen med å legge viktig innhold i 

nettsidens marg og periferi, slik dette er gjort på www.petterdass.no, oppleves som lite 

hensiktsmessig nettopp fordi en slik plassering bidrar til liten fremtredenhet og synlighet 

av dette innholdet, som igjen altså kan føre til at det blir tillagt liten verdi av nettbrukerne. 

Dette vil igjen være uheldig med tanke på museets potensielle retoriske situasjon, som 

nevnt. 

 

Avslutningsvis kan man her si om innholdet vi får presentert i www.petterdass.no’s høyre 

marg, at dette først og fremst et godt eksempel på hva som menes med verdifullt og 

relevant innhold for et virksomhetsnettsted (jfr. Bonvik og Brønn, 2010; Reed, 2012; 

Fogg, 2002). Dette er nemlig av typen innhold som det vil være sannsynlig at nettstedets 

brukere typisk vil være på leting etter i det de går inn på nettstedet. Samtidig vil også 

dette representere innhold som virksomheten selv, som vi har sett, er tjent med at 

publikummet får lett tilgang på. At slike praktiske opplysninger plasseres lett tilgjengelig 

på virksomhetsnettstedets forside, er derfor også et svært vanlig og forventet grep for 

sjangeren (jfr. Bonvik og Brønn, 2010; Reed, 2012; Fogg, 2002). Petter Dass-museets 

praksis her er derfor isolert sett ut fra dette å regne som i tråd med brukernes 

forventninger og virksomhetsnettsteders tekstnormer. Likevel kan det altså se ut til at 

problematikk rundt tydelighet og fremtredenhet, både i form og innhold, kan ødelegge litt 

for museet her.   

 

5.1.4 Nettsidens hoveddel 

Som vi allerede har vært inne på, kan layouten på www.petterdass.no sies å være 

organisert ut fra det Kress og van Leeuwen i sin visuelle grammatikk kaller sentrert 
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struktur (2006: 194ff). Dette fordi den er organisert i form av fire marger som omkranser 

en midte hvor størsteparten av nettstedets innhold blir presentert i. Dette midtpartiet har 

jeg i denne framstillingen altså valgt å omtale som nettstedets hoveddel.  

 

Fra Kress og van Leeuwens visuelle grammatikk vet vi, som allerede nevnt, at elementer 

plassert i sentrum av en komposisjon på denne måten, gjerne blir oppfattet som viktigere 

enn elementene plassert i utkanten av komposisjonen. Siden komposisjonens midtparti 

gjerne ligger midt i synsfeltet vårt, vil blikket vårt automatisk dras til fremhevede 

elementer her, elementer som vi dermed fortolker som de viktigste og mest sentrale ved 

hele komposisjonen (Kress og van Leeuwen, 2006; van Leeuwen og Jewitt, 2001).  

 

Slik tolker vi dermed også nettsider som er strukturert etter dette prinsippet (jfr. Dalen, 

2010: 28). Dette innebærer at også innholdet i www.petterdass.no’s hoveddel vil bli 

fortolket av nettbrukerne som det viktigste og mest relevante som Petter Dass-museet har 

å formidle til sitt publikum. For Petter Dass-museet, som helst bør benytte 

virksomhetsnettstedet sitt til å vekke interesse og engasjement rundt museet og dets tilbud 

og tjenester (jfr. museets potensielle retoriske situasjon), gjelder det dermed å benytte 

denne hoveddelen og dette fortolkningsprinsippet hensiktsmessig, i så måte. 

 

Som vi allerede vet fra gjennomgangen av nettstedets tematiske innhold, har Petter Dass-

museet benyttet virksomhetsnettstedet sitt, og dermed i all hovedsak dets hoveddel, til å 

presentere informasjon om virksomheten og dens ulike tilbud og tjenester. Men for at 

Petter Dass-museet her skal kunne nå ut med budskapet sitt og fenge interessentene med 

dette innholdet, blir det også viktig at de valgte modalitetene her, nemlig verbalspråklig 

skriftlig tekst og bildebruk, evner å gjøre dette innholdet tilgjengelig for mottakerens 

resepsjon. La oss derfor nå se litt nærmere på hoveddelen på www.petterdass.no’s 

nettsider, og undersøke hvordan de nevnte modalitetene benyttes og fungerer til dette 

formålet. Først en liten generell beskrivelse av denne hoveddelen.  

 

Hoveddelen på www.petterdass.no, slik denne er innrammet av marger på alle kanter, 

representerer altså nodens største bestanddel. Den er relativt bred, men rommer ikke hele 

nodens bredde, nettopp på grunn av venstre og høyre marg. Hoveddelens lengde kan 

varierer stort fra side til side på nettstedet, noe som reguleres ut fra den enkelte nettsidens 
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totale innholdsmengde. Nettsiden kan altså forlenges og bygges på vertikalt via 

hoveddelen ved behov.  

 

Figur 10: Hoveddelen og dens inndeling. Den røde rammen markerer det som i denne oppgaven er definert 

som layoutens hoveddel. Den gule linjen i midten markerer skillet mellom henholdsvis hoveddelens venstre 

og høyre del. 

 

På Petter Dass-museets nettsted er hoveddelen inndelt vertikalt i to seksjoner, som jeg 

altså innledningsvis allerede har omtalt som henholdsvis hoveddelens venstredel og 

hoveddelens høyredel. Innholdsfordelingen i disse seksjonene foregår ut fra relativt klare 

og fastlagte normer; venstre side benyttes gjennomgående til verbalspråklig skriftlig tekst, 

mens bilder og illustrasjoner av ulike slag har sitt faste tilholdssted i hoveddelens høyre 

side. La oss se litt nærmere på hvordan tekst og bilder/illustrasjoner blir presentert og 

benyttet her, som nevnt innledningsvis.  

 

5.1.4.1 Teksten 

I delkapitlet hvor jeg beskrev og vurderte layoutens venstremarg, tok jeg for meg 

www.petterdass.no’s tematiske innhold. Jeg vil derfor ikke kommentere tematikk og 

budskap i særlig grad her, men først og fremst konsentrere meg om hvordan den skriftlige 
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teksten som modalitet evner å gjøre dette innholdet tilgjengelig for mottakerens 

resepsjon, som allerede nevnt.  

 

Tekster som vi blir presentert for i www.petterdass.no’s venstre hoveddel, består 

gjennomgående av lengre eller kortere brødtekster, som oftest fordelt under informative 

overskrifter på hoved- og avsnittsnivå. Tekstmassen består deretter hovedsakelig av en 

ren verbalspråklig skriftlig tekst, ispedd lenker til andre nettsider, interne eller eksterne. 

Lenkene er markerte med henholdsvis grønn eller hvit skrift med understrek, dette som 

fremhevende kontrast til brødtekstens svarte standardskrifttype utformet i fonttypen Arial.  

 

Brødteksten deles videre som regel inn i avsnitt. Hva gjelder lengde og antall på disse 

avsnittene, varieres det mye fra node til node. Lengden på teksten som helhet, avgjør 

nodens lengde, som omtalt over. Avsnitt markeres uansett alltid ved hjelp av en 

blanklinje. 

 

Tekstens hovedoverskrifter, som har til funksjon å presentere brødtekstens, eller den 

helhetlige nodens tema, er gjennomgående utformet i fete, hvite skriftversaler, og i en 

betydelig større fontstørrelse enn den som brukes i selve brødteksten. 

Avsnittsoverskriftene, som har tilsvarende funksjon som hovedoverskriftene, er skrevet i 

samme størrelse og font som brødteksten (Arial), men den skiller seg likevel ut fra annen 

tekst ved å være uthevet i fet font.  

 

Petter Dass-museets nettsted preges av en del utfordringer hva gjelder presentasjonen av 

den verbalspråklige skriftlige teksten, slik jeg ser. Som tidligere nevnt, preges 

overskriftene av utfordringer med lite hensiktsmessig bruk av fargekontraster med 

påfølgende dårlig tekstlesbarhet.  

 

Lite lesevennlig framstår også svært ofte selve brødteksten på nettsidene. Denne 

opplevelsen av tekstmassen har flere årsaker. For det første oppleves ikke hoveddelens 

inndeling i en adskilt høyre og venstre del særlig hensiktsmessig med tanke på 

presentasjon av store mengder tekst. Til dét blir venstre hoveddel for smal, slik at teksten 

blir nødt til å utvide seg i lengen. Dermed skal det ikke store mengder tekst til, før denne 

likevel oppleves som veldig lang. Samtidig er brødteksten konsekvent utformet i en 

ufordelaktig liten skriftstørrelse (sannsynligvis regulert og fastsatt gjennom 
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Figur 11: Eksempel på node med tett og tung 

tekst. Dette bildet av noden Prestegården kan 

illustrere hvor tett og tung tekstmassen på 

www.petterdass.no kan oppleves for 

brukeren. Vi ser at det her er mye tekst, at 

fonten er relativt liten og at det er lite luft 

mellom hver linje i teksten. Selv om man her 

har gjort et forsøk på å skape en luftigere 

tekst ved hjelp av overskrifter og 

avsnittsinndeling, så oppleves denne teksten 

likevel som tunglest og lite tilgjengelig for en 

utålmodig nett-tekstleser.  Dette er synd, for 

tematisk og innholdsmessig er dette en 

relevant tekst av verdi for den Petter Dass-

interesserte.  

 

publiseringsverktøyets mal). Når teksten også konsekvent er presentert på relativt mørk 

bakgrunn, bidrar dette til å gjøre tekstlesningen utfordrende for øyet. Tekstmalen er i 

tillegg utformet slik at ord og setninger i brødteksten ligger tett inntil hverandre; med 

andre ord er det lite ”luft” i tekstmassen. Dette bidrar også til at teksten blir tung å lese 

(jfr. Calvert, 2010b; Dalen, 2010; Caroll, 2010). I tillegg kan denne måten å presentere 

den skriftlige teksten på, gi et uestetisk inntrykk av nettstedet i sin helhet. Dette nettopp 

på grunn av den umiddelbare opplevelsen av ufunksjonalitet og lite lesevennlighet som 

dette gir (jfr. Thorlacius, 2005).  

 

 

Samtidig bærer www.petterdass.no preg av en enorm formidlingsvilje, som allerede 

nevnt; et inntrykk som gjerne oppstår nettopp av de mange lange og informasjonstunge 

tekstene man som nettbruker presenteres for her. Dette er for så vidt også heldig og 

positivt, om man tar i betraktning at publiseringsverktøyet som her er i bruk, i stor grad 

faktisk ser ut til å ville favorisere og være hovedsakelig ment for nettopp tekstlig innhold 

framfor andre modaliteter. Problemet er bare, som vi ser, at publiseringsverktøyet og 

layouten her ikke ser ut til evne å presentere skriftlig tekst på noen lesevennlig eller 

brukervennlig måte. Da hjelper det dessverre lite med stor formidlingsevne og –glede. 

Dette bringer oss raskt til følgende erkjennelse: uten en hensiktsmessig layout og en 
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funksjonell publiseringstjeneste, blir det vanskelig å få tilbudt nettbrukerne et kvalitativt 

godt web-innhold, derigjennom funksjonelle nett-tekster, noe som er en forutsetning for å 

få formidlet budskapet sitt på en forståelig og hensiktsmessig måte. For Petter Dass-

museet oppleves det dermed som svært uheldig at den skriftlige teksten i nettsidens 

hoveddel ikke blir presentert på en formålstjenlig måte. Dette spesielt med tanke på 

museets potensielle retoriske situasjon og det antatt påtrengende problemet der, som 

tilsier at museet må informere og engasjere nett-publikummet sitt om museets tilbud og 

tjenester på en hensiktsmessig måte. Om teksten som denne informasjonen skal 

presenteres gjennom ikke fremstår som særlig lesbar, kan dette bidra til at det 

påtrengende problemet blir ekstra utfordrende å løse.  

 

Om tekstene på www.petterdass.no, kan man likevel avslutningsvis konkludere med 

følgende: Tematisk inneholder nettstedet mye relevant og interessant stoff som absolutt 

bør være av stor verdi for nettstedets besøkende, men også i stor grad for avsenderen selv. 

Likevel oppleves det som svært problematisk at det skriftlige innholdet ikke presenteres 

for nettbrukerne på en tilfredsstillende funksjonell og lesevennlig måte. Denne 

problematikken ser likevel i størst grad ut til å handle om en lite funksjonell og 

hensiktsmessig layout og publiseringstjeneste, slik jeg ser det. 

 

5.1.4.2 Bildene 

La oss nå se litt nærmere på hvordan nettstedets bilder er brukt for å gjøre Petter Dass-

museets budskap tilgjengelig for mottakernes resepsjon. Hoveddelens høyre side benyttes 

som nevnt i all hovedsak til bilder av ulike slag. Dette kan dreie seg om fotografier av 

henholdsvis profesjonell eller mer amatørmessig art, avbildninger av tegninger, malerier 

eller kobberstikk, detaljerte nærbilder eller bilder fra et distansert perspektiv, fargebilder 

og svart-hvit bilder, bilder av mennesker, og av arkitektur, bilder med utendørs- eller 

innendørsmotiv. Med andre ord: bildemangfoldet på www.peterdass.no oppleves i 

utgangspunktet rikt, selv om det i noen tilfeller eksisterer gjenbruk av enkelte bilder.  

 

På www.petterdass.no ser det ut til å finnes både det som kan kvalifiseres som god og 

mindre god billedbruk, dette paradoksalt gjerne presentert gjennom ett og samme bilde. 

Det finnes nemlig bilder på nettstedet som lett kan sies å representere god billedbruk, men 

som samtidig også innehar elementer som tilsier at bildet oppleves som lite 
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hensiktsmessig. På motsatt vis innehar bilder som i utgangspunktet oppleves som 

uheldige, gjerne også noen opplevd fordelaktige trekk. La oss nå se litt nærmere på 

bildebruken på Petter Dass-museets nettsted. 

 

På nettsidene som omhandler Petter Dass, utstillingene, museumsbutikken og Margrethes 

kafé oppleves billedbruken som i utgangspunktet god. Her brukes bildene først og fremst 

til å illustrere og utdype teksten på nettsiden på et relevant vis (jfr. Fagerjord, 2008: 40-

47). Det samme kan sies om bildebruken i de tilfellene hvor teksten handler om museets 

arkitektur og historie, som i tilfellene som dreier seg om Snøhetta-bygget, prestegården 

og kirka. I disse tilfellene får bildene verdi som tilleggsinformasjon, fordi de fremviser 

museet for oss slik dette presenteres i den verbalspråklige skriftlige teksten, og slik det er 

sannsynlig å tro at det framstår i virkelighetens verden. Disse bildene fungerer dermed for 

oss som en form for dokumentasjon av virkeligheten (Dalen, 2010: 220-224; Kjeldsen, 

2009: 295-297; Kjeldsen, 2006: 269). Denne formen for bildebruk kan dermed i 

utgangspunktet betraktes som relevant og verdifullt web-innhold i denne sammenheng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Eksempel på positiv billedbruk. Her ser vi noen eksempler på slik positiv og relevant opplevd 

bildebruk på www.petterdass.no. Selv om bildekvaliteten (sett ut fra faktorer blant annet skarphet og 
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klarhet) ikke oppleves som optimal, tilføyer bildene likevel relevant informasjon til den potensielle 

interessenten av museet som besøker nettstedet.  

Positive oppleves i stor grad også bildene som omhandler Margrethes kafé. Spesielt 

oppleves det som fint å få ”møtt” det faktiske personalet der. Igjen gir dette en følelse av 

realisme, men også av menneskelig nærvær (Kjeldsen, 2009: 293-303; Kjeldsen, 2006: 

281-283). Å få presentert et bilde av en ansatt ved museet på denne måten, oppleves 

dermed som hyggelig, tillitvekkende og kontaktsøkende (jfr. Staude og Marthinsen, 2013; 

Fogg, 2002). Samtidig oppleves ikke dette bildet som entydig positivt. Bildet kan nemlig 

gi inntrykk av å framstå som litt stivt og litt for arrangert. Bildet oppleves i tillegg å være 

tatt fra en litt for lang avstand, og i kalde fargetoner og omgivelser. Sammenlagt kan 

bildet dermed muligens gi uhensiktsmessige assosiasjoner til distanse og kjølighet. Dette 

er et inntrykk som blir forsterket gjennom den ufordelaktige og begrensede størrelsen 

som bildet blir presentert for oss på i hoveddelen høyre side (jfr. Dalen, 2010: 221-226). 

Likevel skal det her gjentas at det er positivt at vi her får inntrykk av at det er en ekte 

person og en reel ansatt som møter oss i bildet (jfr. Dalen, 2010: 215-224). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildene som viser ulike avbildninger av personen Petter Dass oppleves som udelt 

positive. Dette fordi de gir oss muligheten til å knytte navnet til et ansikt, og gir oss 

følelsen at vi blir litt ”kjent” med dikterpresten. Sånn sett fungerer disse avbildningene 

Figur 13: Bilde av ansatt ved Margrethes kafé 
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som en form for dokumentasjon og retorisk realisme. Dette kan skape en følelse av 

nærvær og relevans for oss, noe som er nyttig for museet med tanke på markedsføring av 

museet, og evnen til å tiltrekke seg nye besøkende, som jo ligger i kjernen av museets 

potensielle retoriske situasjon, som vi husker (Kjeldsen, 2009: 293-303; Kjeldsen, 2006: 

281-283).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14:Sammenstilling av bildebruk tilknyttet temaet Petter Dass 
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Det er også positivt at de aller fleste fotografiene oppleves som ekte bilder, og ikke som 

overfladiske reklamebilder. I vår tid der bildemanipulering med Photoshop er vanlig, kan 

nettopp slike profesjonelle fotografier oppleves som ”for arrangerte” og mindre 

troverdige (Dalen, 2010: 220; Kjeldsen, 2009: 295-296; Kjeldsen, 2006: 283). Flere av 

nettstedets bilder av Snøhetta-bygget er dog tatt av nettopp profesjonell fotograf (jfr. 

intervju med fungerende daglig leder ved Petter Dass-museet, 03.09.13, del 2). Disse 

bildene kan konnotere til profesjonalitet og høy kvalitet, og ligner bilder man kan finne i 

velrennomerte arkitekturtidsskrifter. I utgangspunktet kan man tenke seg at avsenders 

troverdighet sannsynligvis styrkes av slike profesjonelle bilder i dette tilfellet. Likevel er 

det her verdt å merke seg at disse bildene samtidig framstår som folketomme og uten 

aktivitet, noe som også potensielt sett kan vekke negative konnotasjoner, som vi skal se. 

Potensielle uheldige konnotasjoner her kan dermed bidra til å svekke det innledningsvis 

positive inntrykket av disse bildene igjen.  

Eksempler på bildebruk som oppleves som mindre heldig, finner vi først og fremst på 

nettsidene som tar for seg formidling og Besøk oss-tematikken. Her er det i 

utgangspunktet lite bilder generelt, noe som gjør at mange av nodene her rett og slett 

oppleves som halvferdige. I de tilfeller hvor det finnes bilder her, er de enten brukt kun til 

dekor, og har dermed lite å gjøre med innholdet i den skriftlige teksten, eller de viser 

bilder fra tidligere arrangementer og formidlingssituasjoner på en måte som gir 

ufordelaktige assosiasjoner (jfr. Fagerjord, 2008: 40-47; Dalen, 2010: 219). 

 

  
 

Figur 15: Eksempler på profesjonelle fotografier av Petter Dass-museet 
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Figur 17: Eksempel på en node hvor det 

ikke eksisterer noen form for bildebruk, 

og som derfor gir inntrykk av å være 

halvferdig. Dette er konnotasjoner som 

potensielt sett kan forplante seg til 

tekstens tematikk; museets 

formidlingstilbud til den videregående 

skolen som ”halvveis” eller ”uferdig” (og 

kanskje også ”uprioritert” og ”uviktig”?). 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Sammenstilling av bildebruk 

på nettstedets som oppleves som lite 

hensiktsmessig. Bildene oppleves som 

mindre bra fordi de er tatt fra en for 

lang avstand til de avbildede 

handlingenes sentrum, i tillegg til at de 

viser ”mye rygg” og har for dårlig 

lyssetting. Det positive med dem er 

likevel det at de viser oss ekte 

mennesker i reelle aktiviteter ved 

museet 
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For å si litt mer om bildene som viser folk i aktivitet ved museet, så er dette en type bilder 

som man i utgangspunktet altså kunne regnet som positiv bildebruk, fordi de 

dokumenterer at det faktisk skjer ting på Petter Dass-museet. Samtidig framstår de som 

ekte bilder av ekte mennesker, noe som i utgangspunktet gir stor troverdighet (Dalen, 

2010: 215-224; Kjeldsen, 2009: 294-297; Kjeldsen, 2006: 281-283). Problemet er bare at 

man, som nevnt over, gjennomgående ”ser mye rygg”. Bildene er i all hovedsak tatt på 

litt for lang avstand, gjerne i utkanten av der aktivitetene skjer og gjerne med litt 

ufordelaktig lyssetting. Dette kan gi konnotasjoner til ”å ikke få være med på leken”, og 

til passiv tilskuervirksomhet, inntrykk som altså ikke nødvendigvis tjener Petter Dass-

museet i denne sammenheng.  

 

 Figur 18: Bilder som viser museets interiør; fint, men folketomt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre bilder som kan fremkalle uheldige konnotasjoner, er spesielt bildene fra museets 

innvendige omgivelser. Her får vi ofte presentert bilder av gammelt og ærverdig, eller 

moderne og stilig interiør. I utgangspunktet er også dette bilder som kan gi oss 

illustrasjoner og tilleggsinformasjon om den skriftlige tekstens innhold, noe som dermed 

kan kvalifisere  disse bildene som nyttig og relevant web-innhold for nettbrukerne i denne 

sammenheng (jfr. Dalen, 2010: 215-227; Dalen og Rønjum, 2012). Problemet er at 

bildene kan gi en uheldig form for ”tilleggsinformasjon” her, fordi de gjennomgående 

viser omtrent folketomme rom. Dette kan få en til å fundere over hvor museets kunder og 

brukere er. På grunn av konnotasjonene som disse bildene gir, og meningsfortetningen 

som dette skaper, kan man nemlig potensielt sett få et inntrykk av at museet ikke får 

særlig mange gjester og at det ikke skjer særlig mye der (jfr. Kjeldsen, 2009: 293-303; 

Kjeldsen, 2006: 281-290). Det oppleves kanskje verken særlig ”attraktivt” eller ”aktivt” 

for den potensielle interessenten (jfr. museets antatte retoriske situasjon og det 
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påtrengende problemet der, som nevnt i kapittel 4). Av den grunn oppleves derfor ikke 

disse interiørbildene som hensiktsmessige i denne sammenheng.  

 

Når dette er sagt, vil jeg påpeke at bildebruken på www.petterdass.no gjennomgående gir 

inntrykk av å være basert på mange gode intensjoner. Samtidig ser det altså ut til at 

gjennomføringen av disse gode intensjonene likevel i mange tilfeller kan bidra til en 

potensiell uheldig effekt for nettstedet og virksomheten bak. En del av årsaken til dette, 

handler igjen om nettstedets layout og komposisjon, slik jeg ser det. I likhet med den 

skriftlige teksten, sliter nemlig opplagt også bildene litt med utgangspunkt i layoutens 

vertikale deling av hoveddelen. Igjen skaper denne formen for inndeling ufortjent liten 

plass til innholdet, denne gang for bildene, å boltre seg på. Dette resulterer i at man må 

benytte seg av mindre bilder, med de følger at de raskt oppleves som sammenklemte der 

borte i høyre hoveddel, samtidig som dette også forringer bildenes muligheter og evne til 

å presentere et fordelaktig budskap for oss. Dette gir oss igjen et godt eksempel på at 

nettstedets layout ikke framstår som helt hensiktsmessig og funksjonelt gjennomtenkt. 

Igjen oppleves dette altså som problematisk for museet og dets potensielle retoriske 

situasjon, som nevnt. La oss nå gå videre og se nærmere på bunnmargen i 

www.petterdass.no’s layout. 

 

5.1.5 Bunnmargen 

Bunnmargen helt nederst i layouten på Petter Dass-museets nettsted, varierer i omfang og 

størrelse, alt etter hvor mye eller lite innhold som finnes på den enkelte node for øvrig. 

Dette innebærer at den på velfylte sider er relativt smal, mens den på mindre innholdsrike 

sider på motsatt vis har større omfang igjen. Innholdet i den er likevel alltid det samme, 

noe som altså er synlig og tilgjengelig på alle nettstedets ulike noder. På 

www.petterdass.no har man uansett valgt å fylle denne delen av layouten med tre små 

lenker, som alle leder til eksterne nettsteder utenfor www.petterdass.no. Disse lenkene har 

fått følgende navn ”web: kvorning”, ”info” og ”helgeland”.  

 

 

Figur 19: Utsnitt av bunnmargen på en av nettstedets blå  noder. 
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Den første lenken går til nettstedet som huser reklame- og kommunikasjonsbyrået 

Kvorning Design og kommunikation, altså byrået som står bak utformingen av Petter 

Dass-museets visuelle signatur. De neste to lenkene i bunnmargen ser ved første øyekast 

ut til å representere én enhetlig lenke, som følgelig av navnet burde gå til nettstedet som 

huser firmaet bak Petter Dass-nettstedets publiseringstjeneste iPublisher, altså firmaet 

Info helgeland. Ved et nærmere øyesyn viser det seg at bare første del av denne 

tilsynelatende enhetlige lenken, ”Info”, leder oss dit. Andre del, ”helgeland”, leder oss 

nemlig til et annet nettsted, til nettstedet www.helgeland.no, som tilsynelatende også 

driftes av firmaet Info helgeland. Denne formen for lenkebruk oppleves som uryddig, 

forvirrende og lite oversiktlig. Dette bidrar også til dårlig reklame og svekket profesjonell 

troverdighet for firmaet Info helgeland, som med dette ser ut til å bedrive en form for 

lyssky ”snik”-lenking til egne nettsteder (jfr. Fogg, 2002; Dalen, 2010: 128-129; Dalen og 

Rønjum, 2012: 145).  

 

Her er det for øvrig verdt å merke seg en lenke til et nettsted (her: www.infohelgeland.no 

og www.helgeland.no), øker dette nettstedets søkemotoroptimalisering, og er derfor 

ønskelig og fordelaktig med tanke på synlighet på for eksempel Google og andre 

søkemotorer (jfr. Dalen, 2010: 117-131; Dalen og Rønjum, 2012: 147; Enger og Blöndal 

[2011]; Grimmert, 2008). Når dette er sagt, er det likevel ikke uvanlig å finne slike lenker 

med web-leverandørnavn i bunnen av et nettsted, slik man også gjør her. Det er i 

utgangspunktet å regne som god skikk, og kan også representere en gjensidig og 

fordelaktig tjeneste, om dette avtales og utføres på redelig vis (jfr. Grimmert, 2008; 

Dalen, 2010: 130-131). Men når to lenker på denne måten framstilles som én, får man en 

oppfatning av at dette er noe som foregår i det skjulte her. Dermed svekker ikke bare 

disse to lenkene Info helgelands troverdighet her, dette kan potensielt sett også svekke 

Petter Dass-museets (jfr. Fogg, 2002). En annen sak som denne formen for lenking 

medfører, er at dette samtidig også sløser bort nettsideplass som kunne vært benyttet til 

langt mer relevant og nyttig innhold for Petter Dass-museet. Web-ekspert Scott Parker har 

mange forslag til hva man kan bruke slike bunnmarger til:  

 

”It’s here that most people will expect to find the copyright details, terms of service, privacy 

statements, and other legal information about the site. It is also common to see full contact details 

including any social media links […]. [A]fter scrolling and scanning the content the footer is often 

the last place your visitors will come to before they leave your site. To rein them back in, you can 

highlight recent blog posts, tweets, or links to new content” (Parker, 2012:70).   
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Det er altså mye annet av mer relevant og funksjonelt innhold enn lenker til 

webutviklernes egne nettsteder, som bunnmargen på www.petterdass.no kunne vært brukt 

til. For eksempel ville man utvist stor velvilje for nettstedets brukere om man her 

presenterte navnet på nettstedets ansvarlige redaktør, noe som er blitt en stadig mer vanlig 

og forventet norm også for virksomhetsnettsteder (jfr. Fogg, 2002; Parker, 2012: 70). I 

stadig større grad forventes det i dag også at relevant kontaktinformasjon (som den vi 

finner i www.petterdass.no’s høyremarg) legges i nettstedets bunnmarg, som tidligere 

nevnt (Reed, 2012: 47; Kress og van Leeuwen, 2006: 186). 

 

Ut fra dette kan man altså si at bunnmargen i Petter Dass-museets nettsted ikke oppleves 

å fungere optimalt for verken nettstedet eller dets avsender. Igjen oppleves dette altså som 

uheldig for museet og dets potensielle retoriske situasjon, slik denne ble fremstilt i 

kapittel 4.   

 

5.2 Fargene 

Som siste del i min beskrivelse og vurdering av www.petterdass.no’s komposisjon og 

innhold, vil jeg nå se nærmere på nettstedets fargebruk. Dette for å finne ut om 

fargebruken her kan sies å bidra til at nettstedet kan fungere som en passende respons i 

museets potensielle retoriske situasjon.  

 

Først litt kort om farger generelt. Det første som er verdt å si om fenomenet farge, er at 

det er å betrakte som et sosialt fenomen. Med dette menes det at betydningene og 

meningspotensialene vi tillegger fargene; kodene og verdiene vi legger i dem, skikkene, 

vanene og tradisjonene vi forbinder med dem; alt dette er samfunnsskapt. Dette betyr at 

farger er noe vi mennesker gir mening til innenfor en viss  kulturell sammenheng, noe 

som igjen betyr at farger har ulik betydning i ulike kontekster og i ulike kulturer. Dermed 

finnes det ikke ett ”fargespråk” eller én ”sannhet” hva gjelder farger og fargers betydning. 

I stedet finnes det snarere et mangfold av ulike koder og konvensjonaliserte måter å bruke 

og assosiere rundt farger på (van Leeuwen, 2011).  

 

Tradisjonelt sett tenker vi oss at farger er blitt, og blir, brukt og forstått på tre ulike måter, 

nemlig symbolsk (som uttrykk for bestemte ideer og verdier), naturalistisk (som 

fremstilling av verden slik den framstår for øyet; som illusjon av ekthet og virkelighet) og 
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emotivt (for å frembringe følelser (affekter) i oss gjennom psykologisk effekt) (Kress og 

van Leeuwen, 2006; van Leeuwen, 2011).  

 

I tillegg har farger en viktig rolle som betydningsbærere for identitet, spesielt i dagens 

samfunn. Som identitetsmarkør har farger vært benyttet lenge, men i dagens samfunn 

utmerker de seg spesielt som markører for både individuell og sosial identitet. For 

eksempel kan en person signalisere mye om sin personlige identitet og livsstil gjennom en 

bevisst fargebruk. På samme måte kan farger signalisere graden av en persons autoritet og 

ekspertise i en bestemt sosial setting (van Leeuwen, 2011). Dette gjelder for øvrig også 

for virksomheter og deres bruk av farger. La oss med dette gå tilbake til 

www.petterdass.no, og se på fargebruken her. 

  

Det første man kan si om fargebruken på dette nettstedet, er at den først og fremst 

oppleves som gjennomført. På nettstedet, eller nærmere bestemt i dets layout, er det 

nemlig kun to hovedfarger som gjennomgående er i bruk. Fargene som man her har 

benyttet seg av, kan enklest beskrives som en relativt skarp gulgrønn farge, og en farge i 

retning mørk blåturkis. Fargene som brukes er solide, og bærer ikke preg av sjatteringer 

eller skiftninger i seg selv. Snarere kan de framstå som noe flate og matte i inntrykket, 

slik de kommer fram gjennom dataskjermen. Fargene varieres riktignok gjennom ulike 

nyanser, i form av tre ulike styrkegrader rundt om på nettstedet. De ulike fargenyansene 

har sine faste plasser i layouten, noe som gjør at fargebruken og layouten altså fremstår 

som konsekvent, i så måte.  

 

Fargebruken på www.petterdass.no er for øvrig utarbeidet av det danske 

kommunikasjonsbyrået Kvorning Design og kommunikation, som altså har hatt det 

helhetlige ansvaret for utformingen av museets skriftlige og visuelle kommunikasjon, 

som også tidligere nevnt (jfr. intervju med fungerende daglig leder ved Petter Dass-

museet, 03.09.13). 
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Figur 20: Fargenyansenes plassering i layouten 

 

Fargenes ulike styrkegrader og nyanser er plassert i nettstedets komposisjon på følgende, 

fastlagte vis:  

 Toppmargen, menyvalgmarkøren i hovedmenyen, samt hoveddelens høyre del 

(altså bildedelen) innehar alle den samme fargetonen, nemlig den mørkeste av de 

tre fargetonene som benyttes i nettstedets layout. Den samme fargetonen finner vi 

igjen i deler av skillelinjen mellom hoveddel og bunnmarg, samt som 

bakgrunnsfarge for ”Kontakt oss”- overskriften i høyre marg.  

 En litt lysere fargetone finnes kun i hoveddelens venstredel (tekstdelen).  

 Den aller lyseste fargetonen i bruk, finnes i både venstre og høyre marg, i den 

øverste av høyre sides to dekorative og funksjonsløse rammer, samt i 

bunnmargen.  

 I tillegg til fargene blåturkis og gulgrønn, benyttes også ”ikke-fargene” hvitt 

(brukt i skillelinjer og hovedoverskrifter, samt i den ene dekorasjonsrammen i 
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komposisjonens høyre side, og for å markere lenker på de blåturkise nodene) og 

svart (brukt som gjennomgående skriftfarge, om man ser bort fra de hvite 

hovedoverskriftene).  

 Hva gjelder den hvite fargen, bør det her også nevnes at nettstedet til en hver tid 

på skjermen fremstår som å ha en ekstra hvit marg på utsiden av høyremargen. 

Dette kan skyldes at publiseringstjenestens mal ikke er tilpasset de nyeste 

standardene hva gjelder skjermformat. Denne hvite ekstramargen avslører dermed 

publiseringstjenesten som noe utdatert, i så måte. 

 

De henholdsvis blåturkise og gulgrønne nodene ser ut til å være fordelt utover på 

nettstedet etter et relativt fastlagt mønster. Ifølge museet er den gulgrønne fargen 

forbeholdt det kommersielle aspektet ved nettstedet, mens den blåturkise er forbeholdt det 

faglige (jfr. intervju med fungerende daglig leder ved Petter Dass-museet, 03.09.13, del 

2). Tar man en titt på www.petterdass.no, så ser man også raskt at den blåturkise fargen er 

brukt på nettopp nettsidene som omhandler Petter Dass historie, utstillingene og 

formidling. Den blåturkise fargen er for øvrig også brukt på noden ”Hvem var 

Margrethe?” som er underlagt hovedmenypunktet tilknyttet museumskaféen. De 

resterende sidene på nettstedet er videre følgelig i gulgrønn fargedrakt, selv om noen av 

dem muligens godt kunne passet i blåturkis versjon, dette ut fra deres historietematikk. 

Dette gjelder for eksempel nettsidene som tar for seg henholdsvis kirkens og 

prestegårdens historie. Selv om det altså ikke er et helt entydig mønster i fargebruken 

tematisk på nettstedet, så oppleves den likevel i all hovedsak som relativt gjennomført, og 

som lett å skape mening i. Denne gjennomførte fargebruken bidrar dermed til den 

helhetlige hypertekstens tekstualitet, dette gjennom å skape visuelle sammenhenger som 

hjelper oss som nettstedets brukere å finne mening og sammenheng i nettstedets mange 

noder (jfr. van Leeuwen, 2011: 85-99).  

 

Lenkene på nettstedet er gjennomgående fremhevet ved hjelp av kontrasterende 

fargebruk. Også denne formen for fargebruk hjelper oss i utgangspunktet til å skape 

mening ut av teksten (jfr. van Leeuwen, 2011: 85-99). På de grønne nodene er lenkene 

markert i en mørk grønnfarge med understrek, men uten noen form for utheving ellers. 

Dette oppleves ikke å gi en helt fullgod kontrast til nettsidens bakgrunnsfarge og 

brødtekstens svarte skrift, da grønt på grønt dermed ikke alltid får en god nok synlighet 

og fremtredenhet her (jfr. Kress og van Leeuwen, 2006: 201-203; van Leeuwen, 2011: 
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85-99; Calvert, 2010b: 131-133). Dermed bidrar denne fargebruken på denne måten å 

gjøre den skriftlige teksten til tider lite lesbar. Det oppleves da ufunksjonelt og lite 

brukervennlig, i så måte. Når det er sagt, er det likevel riktig å påpeke at markeringen av 

lenker på nettstedets blå noder, oppleves som spesielt gode. Her er nemlig lenkene 

markerte i hvit og hovedsakelig fet skrift, noe som virkelig gir en god kontrast til nodens 

mørkeblå bakgrunnsfarge. I disse tilfellene formelig lyser de hvite lenkene i brødteksten 

mot brukeren, noe som gir god oversiktlighet over lenkenes plassering i teksten, og som 

dermed også bidrar til god funksjonalitet (jfr. Calvert, 2010b: 131-133). Det bør likevel 

bemerkes at for den som har godt syn, er det ut fra lenkemarkeringspraksisen på 

nettstedet pr. 03.09.12 ingen tvil om hvilke deler av tekstmassen som er lenker. Men for 

den som ikke har spesielt godt syn, er nok de hvite lenkene absolutt enklest å få øye på. 

 

Figur 21: Eksempler på lenkenes markering og synlighet på henholdsvis nettstedets blå og gulgrønne noder. 

 

Kontrastproblemer som resultat av fargebruken på nettstedet, finnes det også flere 

eksempler på hva gjelder brødteksten og dens enkelte overskrifter rundt om på nettstedet 

(jfr. van Leeuwen, 2011: 85-99; Kress og van Leeuwen, 2006: 201-203; Calvert, 2010b: 

131-133). Dette er for øvrig blitt omtalt ved flere anledninger allerede. Blant annet skaper 

mørk, liten skrift i tett tekstmasse på relativt mørk bakgrunn dårlige leseforhold for 

nettbrukeren. Denne kombinasjonen gjør at man som leser raskt kan bli sliten i øynene 

ved lesing av større tekstmengder. Det samme gjør hvit tekst på grell og skarp bakgrunn. I 

disse tilfellene blir rett og slett kontrasten for lite fremtredende og for lite funksjonell, noe 

som altså senker brukervennligheten ved nettstedet (jfr. van Leeuwen, 2011: 85-99; Kress 

og van Leeuwen, 2006: 201-203; Calvert, 2010b: 131-133). 

 

De tykke, hvite skillelinjene som deler opp layouten horisontalt og vertikalt, skaper for 

øvrig en tydelig kontrast og avgrensning mellom de berørte delene. Dette bidrar til et 

ryddig og oversiktlig inntrykk av noden. Dette og den varierende bruken av fargenyanser 

på www.petterdass.no er samtidig et godt eksempel på hvordan man kan skape 
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sammenheng og mening i en tekst ved å benytte farger til innramming og inndeling av 

teksten (van Leeuwen, 2011: 85-99).   

 

Hva vet vi så om disse fargenes betydning? Hva konnoterer de til, ut fra et symbolsk, 

emotivt og psykologisk perspektiv? Kvornings designmanual [2006/2007] for museet gir 

dessverre ingen begrunnelse for fargevalget som er gjort i denne sammenhengen. Dette 

har resultert i at man ved museet tilsynelatende heller ikke har et tydelig og bevisst 

forhold til hvilke assosiasjoner disse fargene kan vekke, og hvilke følger det kan ha for 

inntrykket man får av nettstedet og virksomheten bak (jfr. intervju med fungerende daglig 

leder, del 2). Det er derfor vanskelig å si noe om fargebruken ut fra avsenders intensjoner 

her. Samtidig, siden farger er sosiale fenomener, noe som tilsier at deres 

meningspotensiale er samfunnsskapt og dermed til stor del subjektive, er det også 

vanskelig å slå fast en gang for alle hvordan fargene blir oppfattet av mottakerne. Som 

van Leeuwen også påpeker, finnes det ikke ett fargespråk, eller én sannhet rundt en farge 

(van Leeuwen, 2011: 15). Men ut fra det vi vet om generelle konvensjonelle 

assosiasjonsmønstre rundt disse fargene, med blant annet utgangspunkt i fargepsykologi, 

sosialsemiotisk teori og visuell grammatikk, samt relevant web-teori, kan vi likevel si noe 

om hvordan fargebruken her kanskje kan bli oppfattet (jfr. Bjerregård, 2002; Kress og van 

Leeuwen, 2006; van Leeuwen, 2011; Engebretsen, 2010; Warnick, 2007; Hoff-Clausen, 

2002; Thorlacius, 2007; Thorlacius, 2005). Her må det likevel først minnes om at farger i 

web-sammenheng i utgangspunktet er å anse som upålitelige, fordi individuelle 

variasjoner i den enkelte datamaskin kan føre til andre presentasjoner av den enkelte 

fargen enn den opprinnelig intenderte (Thorlacius, 2005: 65). Dermed er det muligheter 

for at fargene som jeg får opp på min dataskjerm, og som jeg i det følgende beskriver og 

vurderer, ikke oppleves på samme måte av andre brukere av www.petterdass.no. Med 

dette tatt til følge, la oss nå gå videre til å se nærmere på hvilke assosiasjoner og 

konnotasjoner www.petterdass.no’s fargebruk potensielt sett kan frembringe hos 

mottakeren.  

 

Den skarpe gulgrønne fargen, som også er den mest gjennomgående i bruk på nettstedet, 

viser seg å gi et variert spekter av konnotasjoner, ifølge fargepsykologien (jfr. Bjerregård, 

2002: 26-35, 75-83). Grønt, for å begynne med det, assosieres på generell basis med 

natur, planter, vekst, liv, optimisme og håp, sunnhet, velvære og miljø. Gult, på sin side, 

kan på generelt vis assosiere til så ulike ting som glede, produktivitet, livskraft, 
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guddommelig visdom, falskhet, bedrag og feighet. Gulgrønt, derimot, assosieres gjerne 

med umoden frukt og andre giftige saker, og konnoterer dermed til advarsler, 

magetrøbbel, ubehag, surhet, men også umodenhet, hysteri og ustyrlighet, ifølge 

fargepsykolog Lene Bjerregård (2002: 26-35, 85-83). Den gulgrønne fargen benyttet på 

Petter Dass-museets nettsted, slik den fremkommer gjennom dataskjermen, minner om 

fargen som Bjerregård i sin fargekatalogisering kaller ”skrig-grøn” (Bjerregård, 2002: 

79). Ifølge henne assosieres denne fargen gjerne med ”overfriskhet” og sterk syrlighet, 

noe som igjen gir konnotasjoner til unaturlighet (som i: noe som ikke befinner seg, eller 

skal være i naturen), disharmoni og sykdom (Bjerregård, 2002: 79). Legger man 

godviljen til, kan denne fargen likevel gi langt mer positive assosiasjoner, også av 

naturalistisk slag, som til nyutsprunget bjerkeløv og den umiskjennelige og 

karakteristiske grønnfargen som hviler over det helgelandske landskapet gjennom den 

korte sommersesongen der. Forhåpentligvis var det disse siste konnotasjonene som 

kommunikasjonsbyrået ønsket å vekke i folk da de valgte denne fargen. For Petter Dass-

museet i dets antatte retoriske situasjon, som er avhengig av å vekke interesse og 

engasjement hos sine interessenter, dette til stor grad gjennom å vekke deres velvilje for 

både nettstedet og dets avsender, oppleves det å benytte seg av en slik farge som har en 

såpass stor grad av potensielle negative meningsbetydninger, som en relativt stor sjanse å 

ta, i denne sammenheng.    

 

 

 

 

Figur 22: Bilde som viser lav-art som lever i 

fjellkjeden De syv søstre.  

 

Figur 23: Utsnitt som viser de tre variasjonene av den 

gulgrønne fargen 

Her ser vi de tre variasjonene av den gul-grønne 

fargen som benyttes på www.petterdass.no.  



129 
 

Hvilke assosiasjoner kan så nettstedets blåturkise farge vekke? Blått sies å være den 

fargen som færrest har noe i mot (Calvert, 2010b: 123). Det må bety at den i stor grad 

tillegges positive konnotasjoner, og dermed byr på positive assosiasjoner. Det kan det 

også se ut til at den gjør, om man skal tro fargepsykologiens far, Max Lüscher. Ifølge han 

forbinder vi nemlig blått med fred og tilfredshet, trygghet og beskyttelse, enhet og ro 

(Calvert, 2010b: 123). 

 

 

 

Den blåturkise fargen som benyttes på Petter Dass-museets nettsider gir muligens først og 

fremst assosiasjoner av geografisk tilhørighet, til typiske nordnorske elementer som 

mørketida og havet. Bjerregård anser at fargen mørk turkis assosieres med ro og alvor 

(2002: 63-75). Dog assosieres den ikke med ettertenksomhet, men snarere med behagelig 

kjølighet, som klart, friskt, svalende havvann, fortsetter hun. Assosiasjoner som fargen 

blå gir, omhandler for øvrig gjerne kulde, is, snø, reserverthet og avvisning, men også 

seriøsitet, troverdighet, klarhet, og stabilitet (Bjerregård, 2002: 63-75; Engholm, 2003: 

154). Sett ut fra Petter Dass-museets potensielle retoriske situasjon, oppleves dermed 

denne blåturkise fargen å være langt mindre risikabel å bruke på museets nettsted, enn 

dens gulgrønne makker. Likevel oppleves heller ikke denne fargebruken som helt heldig i 

denne sammenhengen.  

 

I likhet med den gulgrønne fargen, oppleves nemlig også den blåturkise fargen som 

uhensiktsmessig mørk og skarp gjennom dataskjermen. Dette gjør dem begge krevende å 

forholde seg til som bruker av nettstedet. Årsaken til dette er nok først og fremst at 

fargene oppleves å stjele for mye oppmerksomhet bort fra det skriftlige innholdet, noe vi 

som nettbrukere i dag anser som det viktigste og mest relevante innholdselementet på et 

nettsted (Dalen, 2010: 21-22). Man kan si at det er fargene selv her som på mange måter 

blir det mest fremtredende elementet (jfr. Kress og van Leeuwen, 2006; van Leeuwen, 

2011; Caroll, 2010: 106-108). Kombinert med den tette tekstmassen i liten font, og de til 

tider dårlige fargekontrastene, bidrar dermed det mørke inntrykket av nettsidene til at den 

skriftlige teksten blir utfordrende å lese, noe som gir nettstedet umiddelbart et inntrykk av 

Figur 24: Utsnitt som viser de tre 

variasjonene av den blåturkise fargen 

Her ser vi spekteret av den blå-turkise 

fargen som benyttes på 

www.petterdass.no, også denne i tre 

variasjoner. 
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dårlig funksjonalitet og brukervennlighet, i så måte (jfr. Calvert, 2010b: 130-133; 

Warnick, 2007: 50-51). Samtidig gir også den relativt mørke og skarpe fargebruken et litt 

utdatert og lite innbydende estetisk inntrykk av nettstedet (jfr. Thorlacius, 2007). Dette 

kanskje først og fremst nettopp fordi fargebruken oppleves som relativt krevende og 

ufunksjonell, men også til stor grad av det litt flate og matte inntrykket den gir. Dermed 

oppleves verken den blåturkise eller den gulgrønne fargen i dette tilfellet å fremstå som 

særlig heldige eller formålstjenlige. Ut fra dette forstår man dermed at fargebruken på 

www.petterdass.no tilsynelatende ikke gir noen fordeler for Petter Dass-museet i dets 

potensielle retoriske situasjon.  

 

5.3 Konklusjon 

Vi har nå vært gjennom en beskrivelse og vurdering av innhold og komposisjon på 

virksomhetsnettstedet www.petterdass.no. I begynnelsen av dette kapitlet stilte jeg noen 

innledende spørsmål, som skulle veilede oss gjennom nærlesningen av dette nettstedet. 

Disse spørsmålene lød som følger:  

 

 Hva møter nettbrukeren som går inn på www.petterdass.no pr. 03.09.12, sett i lys 

av nettstedets komposisjon og innhold? Hvordan ser nettstedet ut til å være 

komponert, hva slags innhold finnes der, og hvordan presenteres innholdet 

gjennom komposisjonen? 

 

 Hvordan fremstår komposisjon og innhold på www.petterdass.no pr. 03.09.12, sett 

fra et multimodalt, web-teoretisk, web-retorisk, samt bilde- og fargeteoretisk 

perspektiv, i lys av relevante kvaliteter som funksjonalitet, brukervennlighet, 

estetikk og innholdsverdi, og Petter Dass-museets potensielle retoriske situasjon? 

 

Forhåpentligvis har leseren nå fått svar på disse spørsmålene i løpet av denne grundige 

gjennomgangen av nettstedet. La oss likevel kort se på de viktigste funnene fra den 

deskriptive og normative analysen i dette kapitlet, presentert i følgende punkter: 

 

Innholdet 

 Nettstedet inneholder en stor mengde web-innhold, hovedsakelig i form av 

verbalspråklig skriftlig tekst og bilder, fordelt på 70 noder i varierende lengde. 
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Mye av dette innholdet har sannsynligvis stor verdi og relevans for museets ulike 

interessenter, dette gjelder for eksempel praktisk informasjon som åpningstider, 

museets formidlingstilbud, inngangsbillettpriser og informasjon om aktuelle 

arrangementer, muligheter for catering og leie av lokaler og lignende. Mye av 

dette innholdet er nok samtidig også av stor verdi for museet selv, da det nok 

sparer de ansatte for ekstra tid i telefonen eller foran tastaturet med e-postskriving. 

Dermed kan en stor del av innholdet på www.petterdass.no sies å være relevant 

for både mottaker og avsender, i så måte. 

  

 Samtidig fremstår mye av dette innholdet også som utdatert. En betraktelig 

mengde av innholdet her forteller oss nemlig om arrangementer og hendelser ved 

museet som har skjedd. Dette er en konsekvens at man fra museets side har valgt 

å bruke nettstedet også som en aktivitetslogg, blant annet for å dokumentere at 

man har utført arrangementer som man har mottatt støtte for (jfr. intervju med 

fungerende daglig leder ved Petter Dass-museet, 03.09.13). Dermed er denne 

delen av innholdet sannsynligvis av stor verdi for museet selv. Men for den som 

vurderer å besøke museet nå eller i nærmeste framtid, er det nok kanskje ikke så 

interessant eller relevant å vite hva som foregikk av arrangementer ved museet i 

2011. Resultatet blir at nettstedet kan oppleves som lite oppdatert og lite redigert 

med tanke på aktuell relevans for brukerne. Dette mindre heldige inntrykket av 

nettstedet, kan potensielt sett farge over på nettbrukernes inntrykk av 

virksomheten bak nettstedet. 

 

 Mengden av spesielt skriftlig innhold er som nevnt stor, og samtidig også tematisk 

mangfoldig. Dette omfangsrike mangfoldet kan gjøre det litt vanskelig å fange 

opp hva museet egentlig vil, og har til hensikt med nettstedet. Er nettstedet 

hovedsakelig ment som et nettsted for formidling om den historiske personen 

Petter Dass? Eller er det først og fremst ment som markedsføring for museet – 

eller for Alstahaug som helhet, eller kanskje helt andre ting? En årsak til at dette 

inntrykket av utydelighet kan oppstå, er samtidig at deler av innholdet kan 

oppleves som lite relevant, og dermed kanskje malplassert, i sammenhengen. Når 

dette stoffet får oppta egne noder på nettstedet, oppleves disse nemlig å bryte med 

den tematiske koherensen (sammenhengen) i nettstedet. Dette gjelder for 
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eksempel de omfangsrike nodene med cv’en til kunstnere som ikke lenger er 

aktuelle med utstillinger, og noden med temaet ”julegaver”. Innslag av slike 

”utydelige” elementer bidrar til et inntrykk av nettstedet som noe tilfeldig og 

uoversiktlig planlagt, og som ikke fundert i en tydelig målsetting eller en egen 

strategisk kommunikasjonsplan.  

 

 Den store innholdsmengden gjør samtidig nettstedet litt vanskelig å holde oversikt 

over, og man skal ikke tilbringe lange tiden inne på nettstedet før man får følelsen 

av å lese ting på nytt igjen, dog på nye sider. Dette gir et inntrykk av at den store 

innholdsmengden kan se ut til å være like forvirrende å holde oversikt over for 

avsenderen, som for mottakeren, i så måte. Mangelen på et oversiktskart eller en 

intern søkefunksjon for nettstedet, styrker denne opplevelsen av nettstedet som 

uoversiktlig. Dette potensielle inntrykket av uoversiktlighet kan representere et 

brudd med nettbrukernes forventninger om funksjonalitet.  

 

Bildene 

 Bilder er, som nevnt, en viktig og stor del av innholdet på www.petterdass.no, og 

det finnes her eksempler på både god og mindre god bildebruk, i så måte. Det 

positive med bildene på nettstedet er at de i de aller fleste tilfeller oppleves å 

utdype den skriftlige tekstens innhold som relevante illustrasjoner. På den måten 

bidrar de som verdifull tilleggsinformasjon, og som dokumentasjon av 

virkeligheten. I tillegg viser en stor del av bildene aktivitet ved museet, noe som 

oppleves som hensiktsmessig med tanke på museets potensielle retoriske 

situasjon. Det er tydelig at det ligger gode intensjoner bak dette innholdet, men det 

oppleves like fullt ikke ha kommet helt i mål. Dette i all hovedsak fordi bildene 

gjennom måten de er tatt på (avstand, perspektiv, lyskvalitet), har potensiale til å 

kunne gi negative konnotasjoner og assosiasjoner til sitt motiv og tematikk, like 

snart som positive. Siden disse bildene vil kunne oppleves som dokumentasjon av 

virkeligheten, altså som en sann fremstilling av de reelle forholdene ved museet, 

vil potensielle uhensiktsmessige konnotasjoner og assosiasjoner ved dem også 

kunne farge inntrykket som nettbrukerne får av det faktiske museet. Folketomme 

bilder kan dermed ”dokumentere” et folketomt og lite besøkt museum, i så måte. 

Nettstedets bilder vil i slike tilfeller kunne bidra til å gi museet et dårlig image 



133 
 

overfor de potensielle interessentene. Det bør her nevnes at bildene samtidig 

oppleves å lide under den svært begrensende forhåndsbestemte plasseringen i 

nettstedets layout, noe som medfører at potensialet i bildene ikke kommer til sin 

rett.  

 

Presentasjonen av den skriftlige teksten 

 Tekstmassen, altså måten det skriftlige budskapet er presentert på for nettbrukerne 

visuelt, oppleves som lite funksjonell og brukervennlig. Tekstmassen består 

nemlig av tett skrift i liten fontstørrelse, noe som gir en opplevelse av teksten som 

tung og lite luftig, noe som videre gjør den anstrengende for øyet å forholde seg 

til. Dette, i kombinasjon med lite tilmålt plass i layouten, skarp fargebruk og til 

tider dårlig kontrast, gjør derfor at budskapet i tekstene på www.petterdass.no kan 

oppleves som lite tilgjengelig for leserne. Dette gjelder spesielt på de nodene hvor 

vi blir presentert for mye, og lang tekst. Denne måten å presentere den skriftlige 

teksten på, kan også gi nettstedet et noe utdatert og uestetisk uttrykk. Dette først 

og fremst som et resultat av ufunksjonaliteten dette medfører. Et resultat av dette 

kan bli at nettbrukerne ikke får med seg museets budskap på to nivåer; for det 

første kan tekstens visuelle utforming bidra til at budskapet blir vanskelig å fange 

opp, for det andre kan det estetiske uttrykket som dette medfører, bidra til at 

nettbrukerne forlater nettstedet for tidlig uten en gang å ha prøvd å ta til seg 

budskapet.  

 

Layouten og publiseringsverktøyet 

 Layouten ser ut til å være forhåndsbestemt gjennom publiseringsverkøyet 

Ipublisher, men samtidig forsøkt tilpasset design og kommunikasjonsbyrået 

Kvornings bestemmelser for museets visuelle profil. Den er utformet etter en 

sentrert struktur med marger på alle kanter, som bidrar til at dens vertikaldelte 

hoveddel er blitt ufordelaktig liten. Dette medfører til at nettstedets viktigste 

innholdstyper, nemlig den verbalspråklige skriftlige teksten og bildene, ikke får 

god nok plass på noden til å komme til sin rett. Bildene blir dermed presentert i en 

liten og lite hensiktsmessig størrelse, mens teksten altså framstår som lufttett, tung 

og lite lesbar. Også fremtredenheten til museets logo påvirkes av dette 

struktureringsprinsippet. Som en konsekvens fremstår derfor denne layouten som 
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lite funksjonell. På grunn av sin ufunksjonalitet er derfor også denne typen 

layoutstrukturering i ferd med å bli utdatert. Dette inntrykket styrkes av at 

formatet på denne layouten ikke er tilpasset de nyeste standardene for 

dataskjermformater. Dette struktureringsvalget påvirker dermed nettstedets evne 

til å fungere retorisk hensiktsmessig i den potensielle retoriske situasjonen. 

Spesielt blir dette problematisk når vi vet at layouten er noe av det første 

nettbrukerne vurderer et nettsteds troverdighet ut fra.   

 

 Publiseringsverktøyet som benyttes her, Ipublisher, oppleves heller ikke å være 

særlig lagt til rette for multimedialitet, dynamisk tekst eller interaktivitet. Sånn 

sett ser det snarere ut til å favorisere statisk innhold, som først og fremst skriftlig 

tekst, men også som nevnt bilder. Denne favoriseringen stemmer for øvrig 

paradoksalt nok ikke med publiseringsverktøyets evne til å presentere tekst og 

bilder på et fordelaktig vis, som allerede omtalt i forrige punkt. På grunn av dette, 

fremstår derfor dette publiseringsverktøyet både som utdatert og ufunksjonelt, noe 

som dermed sannsynligvis oppleves som et brudd med nettbrukernes 

forventninger til kvalitet på nett. Dermed ser det også ut til at 

publiseringsverktøyet her svekker nettstedets evne til å fremstå som et 

hensiktsmessig retorisk prosjekt i den potensielle retoriske situasjonen.  

 

Fargebruken 

 Fargene som er i gjennomgående bruk ved nettstedet, kan klassifiseres som 

henholdsvis gulgrønn og blåturkis. Dette er farger som er spesielt valgt ut til bruk 

i museets visuelle profil av det danske Kvorning Design- og kommunikation, som 

har stått bak utarbeidelsen av museets visuelle profil i sin helhet. Denne 

fargebruken fremstår som relativt gjennomført på nettstedet. Likevel oppleves den 

ikke som direkte positiv og hensiktsmessig. Til det kan de utvalgte fargene, 

spesielt den gulgrønne fargen, muligens oppleves som skarp, grell og lite 

behagelig å se på. Denne fargen kan også gi uheldige konnotasjoner og 

assosiasjoner som potensielt sett kan påvirke nettbrukernes inntrykk av det 

helhetlige nettstedet, som igjen kan farges over på inntrykket av nettstedets 

avsender. For den særs motiverte nettinteressenten av museet, vil denne 
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fargebruken likevel kunne gi assosiasjoner til den helgelandske naturen som 

omkranser museet i den virkelige verden. 

 

 Fargebruken på nettstedet kan likevel oppleves som noe voldsom, fordi den i sin 

skarphet og grellhet gir inntrykk av å ville utkonkurrere budskapet som formidles 

gjennom den skriftlige teksten og bildene på nettstedet, hva gjelder publikums 

oppmerksomhet. En årsak til dette inntrykket er at fargene her tidvis bidrar til 

dårlig lesbarhet av teksten, først og fremst på grunn av dårlig kontrast. Samtidig 

kan disse fargene oppleves som matte i uttrykket, noe som kan gi en opplevelse av 

nettstedets estetiske og visuelle uttrykk som flatt, og dermed utdatert. Ut fra dette 

kan det dermed se ut til at fargebruken på nettstedet ikke er å anse som helt 

hensiktsmessig for Petter Dass-museet i sin potensielle retoriske situasjon. Dette 

spesielt med tanke på at også estetisk opplevelse er et kriterium som nettbrukerne 

vurderer ikke bare et nettsteds troverdighet, men også avsenders identitet og 

image ut fra .  

 

For at www.petterdass.no skal kunne fungere som en passende respons og et retorisk 

hensiktsmessig prosjekt i denne sammenheng, er det helt essensielt at nettstedet i aller 

første omgang evner å fange nettbrukernes interesse i et slikt omfang at de ønsker å være 

lenge nok på nettstedet til at de potensielt sett kan la seg overbevise av avsenders 

budskap.   

 

Denne analysen viser oss derimot at det eksisterer forhold ved nettstedets innhold og 

komposisjon, som kan oppleves å kunne bryte med nettbrukernes forventninger til 

kvalitet på nett (dette slik disse kan sies å være fremstilt gjennom aktuell og teoretisk 

forskning på feltet). Blant annet ser vi i denne analysen at nettbrukernes overordnede 

forventninger om funksjonalitet, brukervennlighet, estetikk, innholdsverdi og oppdatert 

teknologi ser ut til å brytes på ulike måter i møtet med dette nettstedet. Dette kan dermed 

sammenlagt skape et lite hensiktsmessig inntrykk av nettstedet isolert sett, som kan 

resultere i at kresne og utålmodige nettbrukere forlater nettstedet før de har fått 

muligheten til å ta til seg avsenders budskap. Sånn sett kan nettstedet gjennom sitt 

innhold og komposisjon pr. 03.09.12, snarere enn å engasjere museets potensielle 

interessenter, like gjerne avstøte noen av dem, som et resultat av at disse da ikke opplever 

å stå overfor et troverdig eller profesjonelt nettsted. Av den grunn blir det dermed 
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vanskelig å anse www.petterdass.no som en passende respons for Petter Dass-museet i 

dets potensielle retoriske situasjon. 

 

Samtidig vet vi at et virksomhetsnettsted også gjerne oppleves som en forlengelse av den 

faktiske virksomheten som befinner seg bak nettstedet. Det er i den forbindelse at vi 

gjerne snakker om virksomhetsnettstedet som ”virksomhetens virtuelle butikkvindu”, 

eller dens ”ansikt utad i den digitale offentligheten”. Dette betyr at inntrykket som 

nettbrukerne får av et virksomhetsnettsted, også påvirker deres oppfatning av den delen 

av virksomheten som befinner seg ute i den virkelige verden. Dette betyr videre at et 

virksomhetsnettsted som avgir et uattraktivt inntrykk hos interessentene på internett, også 

vil kunne bidra til å skape et dårlig image av selve virksomheten overfor denne delen av 

publikummet.  

 

Som vi allerede har vært innom i oppgavens kapittel 4, vil en hovedoppgave for 

www.petterdass.no som potensiell passende respons, være å synliggjøre og posisjonere 

museet overfor dets publikum på internettet på en mest mulig hensiktsmessig, fengende 

og engasjerende måte. I og med at denne analysen av www.petterdass.no’s innhold og 

komposisjon viser at virksomhetsnettstedet på ulike måter potensielt sett snarere kan 

skape et uhensiktsmessig inntrykk av Petter Dass-museet som virksomhet, blir det også 

av den grunn vanskelig å anse nettstedet som en egnet passende respons og retorisk 

hensiktsmessig prosjekt i denne sammenheng.   

 

Jeg har nå presentert en beskrivelse og vurdering av komposisjon og innhold på 

virksomhetsnettstedet www.petterdass.no pr. 03.09.12. Dette for å finne ut hvor vidt dette 

nettstedet kan sies å være en passende respons på det påtrengende problemet i museets 

antatte retoriske situasjon, dette slik denne ble presentert i oppgavens kapittel 4. For å 

kunne ta denne undersøkelsen av nettstedet som retorisk hensiktsmessig kommunikasjon 

videre, vil jeg i det følgende gå over til å vurdere det vi kan kalle nettstedets 

overbevisende kraft, med utgangspunkt i nettstedets forside.  
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6 Forsidens overbevisende kraft 
– en undersøkelse av ethos-, pathos- og logosappeller 
på www.petterdass.no’s forside pr. 03.09.12 
 

Retorikken omtales gjerne som kunsten å overbevise. Men for å kunne overbevise noen, 

må man ha noen midler til hjelp. Innen retorikken anser man alt som kan bidra til 

overbevisningen, som overtalelsesmidler eller bevismidler. Aristoteles skiller i den 

sammenheng mellom to ulike typer bevismidler, nemlig de ikke-fagtekniske (atekhnoi) 

og fagtekniske (entekhnoi) (Aristoteles, 2006: 27; Kjeldsen, 2006: 32). Vi omtaler gjerne 

ethos, pathos og logos som de fagtekniske bevismidlene, i den sammenheng. Disse tre 

bevismidlene, eller appellformene, omtales som fagtekniske, fordi de skapes av taleren 

eller skribenten selv i selve teksten. Innen retorikken tenker vi oss at alle tre appellformer 

må være tilstede for at overbevisningen skal kunne finne sted. Vi omtaler dem derfor 

gjerne som triaden for å understreke dette poenget (Sigrell, 2011: 40-41). Den retoriske 

effekten som disse tre appellformene til sammen kan skape i teksten, omtaler vi som 

tekstens overbevisende kraft (Bakken, 2011: 80-86, 98-102). 

 

I dette kapitlet vil jeg altså undersøke denne overbevisende kraften i forsiden på 

www.petterdass.no, slik denne fremsto pr. 03.09.12. Dette innebærer å kartlegge og 

vurdere de viktigste ethos-, pathos-, og logosappellene her, slik disse fremkommer av den 

multimodale teksten. Dette altså for å kunne si noe om hvor retorisk overbevisende denne 

forsiden potensielt sett kan fremstå overfor Petter Dass-museets publikum i den 

potensielle retoriske situasjonen.  

 

Før jeg går over til å undersøke forsidens overbevisende kraft, vil jeg først klargjøre 

følgende: Hvorvidt en ytring virker retorisk overbevisende eller ikke, er det til syvende og 

sist den enkelte mottaker ut fra sin forforståelse og forståelseshorisont som avgjør. Dette 

innebærer dermed at en kommunikativ ytring aldri vil kunne forstås på bare én måte. Å 

slå fast Sannheten om en kommunikativ ytrings retoriske effekt én gang for alle, blir 

derfor av den grunn også umulig å gjøre (jfr. Kjeldsen, 2006: 297-332; Jordheim et al., 

2008: 190-250). Men ut fra kvalifiserte lesninger, er det likevel mulig å gjøre seg opp 

noen antakelser, både om kommunikative ytringer som sådan, men også om deres mulige 

retoriske effekt. Jeg vil derfor her understreke at den følgende framstillingen er basert på 

en lesning av forsiden pr. 03.09.12, hvor jeg som kvalifisert leser med utgangspunkt i 
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mine egne for-forståelser og forståelseshorisont, samt tekstlige og potensielle 

kontekstuelle forhold, har inntatt posisjonen som en generalisert representant for 

forsidens spesifikke publikum, for å bruke Perelman og Olbrechts-Tytecas begrep igjen 

(Kjeldsen, 2006: 319-322; Klujeff, 2009: 61-65). Dette innebærer altså at jeg i mine 

undersøkelser her av ethos-, pathos- og logosappellene i www.petterdass.no’s forside, har 

foretatt en kvalifisert lesning av denne forsiden ut fra perspektivet til en vilkårlig 

representant for det publikummet forsiden antas å skulle ha en retorisk effekt overfor, 

som redegjort for i presentasjonen av Petter Dass-museets potensielle retoriske situasjon i 

oppgavens kapittel 4. På bakgrunn av en slik lesning har jeg dermed kunnet gjøre noen 

antakelser om forsidens potensielle og antatte retoriske overbevisningskraft, slik denne 

fremstår for nettbrukerne på internettet pr. 03.09.12. Det er disse jeg vil redegjøre for i 

følgende framstilling. Først vil jeg likevel si noen ord om fenomenet forsider på internett. 

 

6.1 Forsider på internett 

Vi regner den siden som først kommer opp på skjermen når man taster inn et nettsteds 

domenenavn i nettleserens adressefelt, som nettstedets forside (Fagerjord, 2008; Schwebs 

og Otnes, 2007). Jeg vil i det følgende belyse to funksjoner som et virksomhetsnettsteds 

forside får et spesielt ansvar å følge opp, og som derfor blir av interesse for vår 

undersøkelse av den overbevisende kraften i www.petterdass.no’s forside, nemlig 

funksjonen som salgsplakat for selve nettstedet og funksjonen som avsenders virtuelle 

butikkvindu i den digitale offentligheten.  

 

For det første har altså nettstedets forside en viktig funksjon som salgsplakat for selve 

nettstedet, og det dette har å tilby nettbrukerne. Som allerede nevnt, er vi som 

internettbrukere utålmodige skapninger. Opplever vi ikke et nettsted som interessant, 

relevant, funksjonelt eller estetisk pent å se på, kan vi raskt miste interessen for det og dra 

videre i vår ferd på nettet. Nettstedet har dermed få sekunder på seg til å fange vår 

oppmerksomhet, pirre vår nysgjerrighet og vårt engasjement, og overtale oss til å stoppe 

opp i vår reise og søking gjennom internettet. Men for at dette skal skje, må nettstedet 

framstå for oss til å være av en slik kvalitet at vi har lyst til å være der en stund. Et godt 

førsteinntrykk, blir dermed viktig. Ut fra dette skjønner vi da at forsiden får et stort ansvar 

og en viktig oppgave å gjøre som nettstedets ansikt utad på internettet, dette i og med at 

det er nettopp denne siden vi kommer til når vi taster inn nettsidens domenenavn i 
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adressefeltet (Furu, 2011; Dalen og Rønjum, 2012; Warnick, 2007; Hågvar, 2007; Hoff-

Clausen, 2002; Thorlacius, 2007).  

 

For virksomhetsnettsteder blir det i tillegg viktig at forsiden ikke bare fungerer som et 

salgsplakat for selve nettstedet, men også for virksomheten bak nettstedet og det denne 

har å tilby sine interessenter. Virksomhetsnettstedet defineres, som tidligere nevnt, som: 

”en hjemmeside, der søger at synliggøre og positionere en virksomhed på markedet over 

for de mange interessenter, der i dag orienterer sig via internettet” (Hoff-Clausen, 2002: 

10). Dette innebærer at virksomhetsnettstedet og dets forside også får en funksjon som 

den faktiske avsenderens ansikt ute i den digitale offentligheten (Hoff-Clausen, 2002: 7-8; 

Brønn og Ihlen, 2009). Dermed må nettstedsforsiden også evne å sørge for et godt 

førsteinntrykk av virksomheten bak nettstedet, noe som følgelig også får betydning for 

virksomhetens image i ”den virkelige verden” (Brønn og Ihlen, 2009). For oppleves 

nettstedet og dets forside som rotete, tregt og gammeldags, så er det også store sjanser for 

at man tenker det samme om virksomheten bak. På motsatt vis vil et nettsted som 

oppleves som oppdatert både estetisk, funksjonelt og innholdsmessig, raskt gi et inntrykk 

av også dets avsender som oppdatert, moderne og ”med i tiden” (Engebretsen, 2010: 103-

124; Warnick, 2007: 3, 50-51; Hoff-Clausen, 2002: 7-8; Thorlacius, 2007: 63-76; Brønn 

og Ihlen, 2009). Dermed får Scott Parker et godt poeng når han sier: ”Your homepage 

will often be the first thing a new visitor will see when they come to your site, so it is 

crucial that it makes a positive impact” (Parker, 2012: 58, min utheving).  

 

Forsiden har altså, som vi ser, i begge tilfeller en funksjon som en slags innledning til den 

videre kommunikasjonen mellom avsender og mottaker. Også innen retorikken tenker vi 

oss at nettopp innledningen har en nøkkelrolle i kommunikasjonsytringen. Som Øivind 

Andersen sier det: ”Mislykkes taleren der, kan han risikere å tale videre for døve ører” 

(2007: 46). Som vi nå har sett, gjelder dette også for en dårlig nettstedsforside. Innen 

retorikken tenker vi oss videre at en vellykket innledning (exordium) gjør mottakeren 

velvillig, oppmerksom og lærevillig (benevoli, attendi, dociles). Dette innebærer at 

avsenderen her altså må vekke mottakerens oppmerksomhet, slik at denne begynner å 

lytte. Deretter må avsenderen evne å skape et tillitvekkende inntrykk av seg selv og sitt 

budskap ved å opprette noen form for relasjon med mottakeren. For å få mottakeren 

velvillig innstilt, i så måte, må avsender naturlig nok også selv vise velvilje overfor 

mottakeren her. Derfor forventes det også i en innledning at avsenderen viser mottakeren 
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noen form for høflig respekt, som en troverdig velkomst kan være et eksempel på. For å 

gjøre mottakeren lærevillig og reseptiv for det aktuelle budskapet, må avsenderen til sist 

også i innledningen evne å opplyse om sitt tema og sin hensikt (Sigrell, 2011:62; 

Andersen, 2007: 46-49; Hellspong, 1992: 94-97; Eide 2004: 68). Som vi altså ser, kan 

dermed retorikkens prinsipper for en vellykket innledning, også være gode prinsipper for 

en vellykket nettstedsforside. Følger man disse rådene for et overbevisende exordium, kan 

man altså komme langt på vei i å skape det Parker (2012) kaller ”a positive impact”, i så 

måte. La oss nå gå videre til å se nærmere på www.petterdass.no’s forside.  

 

Figur 25: www.petterdass.no’s forside pr. 03.09.12 
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6.2 Forsidens overbevisende kraft 

For å avslutte min undersøkelse om hvorvidt www.petterdass.no pr. 03.09.12 kan sies å 

være en passende respons i sin antatte retoriske situasjon, vil jeg nå gå videre til å vurdere 

den overbevisende kraften i denne forsiden gjennom å kartlegge og vurdere de viktigste 

ethos-, pathos-, og logosappellene her, som nevnt innledningsvis. La oss begynne med 

forsidens ethosappeller. 

 

6.2.1 Ethosappeller på www.petterdass.no’s forside 

La oss først friske opp vår kunnskap om bevismidlet ethos. Det retoriske bevismidlet 

ethos handler om avsenderen og dennes troverdighet. Som tidligere nevnt tenker vi oss 

innen retorikken at dersom tilhørerne skal ha tro på saken som blir presentert for dem, så 

må de først få tiltro til taleren som presenterer saken. Vi lar oss nemlig ikke overbevise 

om en sak, om vi ikke får inntrykk av at avsenderen er til å stole på i sammenhengen. For 

avsenderen som ønsker å overbevise, innebærer dette å måtte fremstille seg selv, sin 

karakter, personlighet og vesen som troverdig, nærmere bestemt til å ha karaktertrekkene 

forstandighet/kompetanse (fronesis), dyd/god karakter (arete) og velvillighet (evnoia) 

(Kjeldsen, 2006; Andersen, 2007). Dette inntrykket av avsender bør oppstå gjennom 

selve talen eller teksten man presenterer, noe som betyr at ethos må skapes gjennom 

logos. Professor i retorikk, Jens Kjeldsen forklarer dette videre slik: ”Taleren konstruerer 

nemlig sin ethos gjennom de retoriske valgene han foretar, gjennom de synspunkter og 

argumenter han velger, måten han disponerer sin tale på, ordene og uttrykkene han 

bruker, og måten han fremfører budskapet sitt på” (Kjeldsen, 2006: 116-117). Avsenders 

troverdighet avhenger dermed som vi skjønner i stor grad av hvordan denne uttrykker seg 

overfor mottakeren sin. 

 

Ethos handler dermed om mottakerens oppfatninger av avsenderen på et bestemt 

tidspunkt. Igjen bør det derfor nevnes at det altså til sist er mottakeren med sin 

forforståelse og  forståelseshorisont som avgjør hvor overbevist mottakeren faktisk blir 

om avsenders troverdighet. Avsenders intensjonelle egenframstilling behøver altså ikke å 

samsvare med mottakers faktiske oppfatning av avsenderen (Kjeldsen, 2006). Avsenders 

ethos kan derfor også endre seg fra situasjon til situasjon, og er således ingen konstant og 

fast kvalitet man har ”for alltid”. Innen retorikken snakker vi derfor gjerne om avsenders 

innledende, avledede og endelige ethos, som nevnt (Kjeldsen, 2006: 119, 125-135).  
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La oss med det gå videre til å se nærmere på hvordan dette arter seg for Petter Dass-

museet på www.petterdass.no. I hvilken grad kan Petter Dass-museet sies å framstå som 

en troverdig avsender på virksomhetsnettstedets forside? For å undersøke dette, vil jeg i 

det følgende ta utgangspunkt i de klassisk-retoriske karaktertrekkene som vi altså gjerne 

tillegger troverdige kommunikasjonsavsendere, nemlig karaktertrekkene forstandighet, 

dydighet og velvillighet (Andersen, 2007; Kjeldsen 2006).  

 

Forstandighet 

Karaktertrekket forstandighet (fronesis) kan her omsettes til evnen til å utvise kompetanse 

på feltet sitt, til å vise at man vet hva man holder på med og hva man uttaler seg om. 

Avsender må altså kunne gi inntrykk av å være kompetent nok sett i forhold til både den 

aktuelle saken og den aktuelle situasjonen, for at vi skal kunne oppleve han eller hun som 

troverdig og verdt å lytte til (Andersen, 2007; Kjeldsen 2006; Bakken, 2011; Trøhaugen, 

2011). Dette blir dermed også viktig for den som vil fremstå som troverdig på nett, og 

som skal overbevise utålmodige nettbrukere der.  

 

For Petter Dass-museet innebærer dette at det først og fremst blir viktigst å kunne vise at 

man har kompetanse på området Petter Dass, naturlig nok. Samtidig blir det også viktig 

for Petter Dass-museet å vise at man har digitale kommunikative kompetanser 

(Michelsen, 2008). Dette fordi et Online Ethos som slike kompetanser avleder, er av helt 

grunnleggende betydning for å kunne overbevise om virksomheten sin på nett i 

utgangspunktet, noe som altså ligger helt i kjernen av Petter Dass-museets muligheter til å 

løse sin potensielle retoriske situasjon, slik denne er beskrevet i kapittel 4. 

 

Hvordan fremviser så Petter Dass-museet seg som en Petter Dass-kompetent ytrer på 

nettstedets forside?  

 

For det første, så gir museets lett gjenkjennelige logo, slik denne møter oss på nettstedets 

forside, et umiddelbart inntrykk av at vi nå har kommet til et nettsted og en virksomhet 

som kan vise til stor kompetanse om Petter Dass. Navnet ”Petter Dass-museet” i seg selv 

innfrir til store innledende forventninger hos oss om avsenderens kunnskaper om 

dikterpresten. I så måte har museet en tung innledende troverdighet, hva gjelder 

forstandighet og kompetanse omkring temaet Petter Dass (jfr. Kjeldsen, 2006).  
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Men om man begynner å lese på nettstedets forside, refereres det lite til dette temaet. 

Bortsett fra nevnte logo, får vi en referanse til Petter Dass-temaet i det ene av 

hovedmenyens 15 menyvalg, og på indirekte vis i hilsenen øverst på forsiden, ”Vær 

hilset!”, som gir oss direkte konnotasjoner til dikterpresten og åpningslinjen i hans verk 

Nordlands trompet. Ut over dette refereres det på forsiden kun ved én anledning til 

relasjonen som museet har til personen Petter Dass. Dette i enkeltsetningen ”Museet 

formidler kulturarven etter dikterpresten Petter Dass”. Det bør her også nevnes at det 

heller ikke eksisterer noen visuelle virkemidler (som for eksempel illustrasjoner eller 

bilder) som refererer til Petter Dass her. Til sammen blir dette litt for lite til at museet 

klarer å framstå som en avsender med solid Petter Dass-kompetanse på nettstedets 

forside.  

 

Ut fra dette kan man derfor konkludere følgende: til tross for at museet i realiteten besitter 

stor kunnskap og kompetanse om dikterpresten Petter Dass og arven etter ham, så 

fremstår ikke museet som å ha denne kompetansen i særlig grad, ut fra hvordan dette 

fremstilles gjennom forsiden på museets nettsted. Det at det nasjonale Petter Dass-museet 

tilsynelatende ikke framstiller seg selv til å ha et særlig tett forhold til nettopp Petter Dass 

i sin kommunikasjon med omverdenen, må kunne sies å være et tankekors, og et forhold 

som svekker museets ethos, i denne sammenheng. Museets praksis her står dermed i 

kontrast til Stanford Guidelines for Web Credibility’s følgende råd for troverdighet på 

nett: ”Highlight the expertise in your organization and in the content and services you 

provide” (Fogg, 2002). Det bør her likevel nevnes at det under hovedmenyvalget Petter 

Dass finnes rikelig av informasjon om dikterpresten, som omtalt i kapittel 5. Problemet 

her handler derfor altså om at museet ikke framstiller seg selv som Petter Dass-kompetent 

på forsiden til museets nettsted. 

 

Hvordan fremstiller så Petter Dass-museet seg selv som en digitalt kommunikativt 

kompetent avsender? Framstår museet som en avsender med de nødvendige tekniske 

ferdighetene, tekstnormkompetansen og kontekstkunnskapen som må til for å drifte et 

brukervennlig, funksjonelt og troverdig nettsted? Stanford Guidelines for Web Credibility 

gir for øvrig i den sammenheng organisasjoner og virksomheter som ønsker å framstå 

som troverdig på nett, følgende råd: ”Lag nettstedet i et webdesign som framstår som 

profesjonelt, eller som er tilpasset nettstedets hensikt” (Fogg, 2002, min oversettelse).  
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Som vi har var innom i oppgavens kapittel 5, så benytter Petter Dass-museet seg av et 

heller utdatert publiseringsverktøy for å presentere nettstedet sitt for internettbrukerne. 

Dette publiseringsverktøyet favoriserer statisk innhold, som tekst (og bilder), dog i en 

layout som ikke makter å presentere dette innholdet på en hensiktsmessig og funksjonell 

måte. Gjennom dette publiseringsverktøyet blir for eksempel den skriftlige teksten 

presentert på en måte som gjør den lite luftig og lite lesbar, blant annet gjennom liten 

skriftstørrelse, enkel linjeavstand, til tider uheldige fargekontraster, og en lite 

hensiktsmessig plassering i layouten. Dette får blant annet konsekvenser i form av at 

www.petterdass.no ikke framstår å ha en tydelig forside, som vi snart skal se (jfr. Reed, 

2012; Caroll, 2010; Bonvik og Brønn, 2010; Parker, 2012). På samme tid medfører valget 

av dette utdaterte publiseringsverktøyet at virksomhetsnettstedet www.petterdass.no også 

blir presentert for potensielle interessenter på internett gjennom en grell, matt og noe 

uestetisk fargebruk som kan gi uheldige konnotasjoner videre. Mangelen på dynamiske, 

multimediale og interaktive elementer her, bidrar til et inntrykk av et utdatert 

publiseringsverktøy, men dette kan også bidra til et inntrykk av en lite oppdatert 

avsender, i så måte (jfr. Warnick, 2007; Engebretsen, 2010; Hoff-Clausen, 2002; 

Thorlacius, 2007).  

 

Resultatet blir, som også tidligere nevnt, at nettbrukeren møtes av en forside, som først og 

fremst ikke minner om en skikkelig forside, og som bærer preg av å ikke være 

teknologisk oppdatert. Dette bidrar samtidig til at den også kan fremstå som utdatert, og 

dermed uprofesjonell, i uttrykket (jfr. Fogg, 2002). Valget av web-teknisk løsning, med 

de retoriske og estetiske følgene dette får for inntrykket av nettstedet og dets avsender, 

gjør at Petter Dass-museet ikke framstår som en avsender med utpreget digital 

kommunikativ kompetanse. Dette bidrar dermed heller ikke til å styrke Petter Dass-

museets troverdighet, i denne sammenheng (jfr. Michelsen, 2008; Warnick, 2007; 

Engebretsen, 2010; Hoff-Clausen, 2002; Thorlacius, 2007).  

 

Også måten som forsidens innhold er presentert på, bidrar til dette inntrykket. For som 

tidligere nevnt, framstår forsiden på www.petterdass.no i liten grad som en typisk 

virksomhetsnettstedsforside. Dette først og fremst fordi man her har valgt å foreta noen 

valg, som gjør at denne forsiden ikke framstår som noen tydelig forside. Blant annet har 

man her valgt å prioritere å presentere publikummet for store mengder skrifttekstlig 

innhold i ”oppslagstavle”-form, til fordel for en tydelig inngangsdør til virksomhetens 
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digitale hjem (jfr. Reed, 2012; Caroll, 2010; Bonvik og Brønn, 2010). Her ville et tydelig 

visuelt og sentrert inngangspunkt, lett tilgjengelig relevant informasjon i små og 

interessevekkende doser, og en oppriktig velkomst umiddelbart gitt et bedre inntrykk av 

både nettstedet og virksomheten bak (jfr. Fagerjord, 2008; Reed, 2012; Caroll, 2010; 

Bonvik og Brønn, 2010). Forsiden gjenspeiler heller ikke en avsender med optimal digital 

kommunikativ kompetanse gjennom sin uhensiktsmessige lengde, som fører til at viktig 

innhold som tekst og bilder havner i forsidens ”brett” og dermed til et behov for skrolling, 

noe som sammenlagt kan oppleves som både ufunksjonelt og uestetisk (jfr. Furu, 2011; 

Parker, 2012). I tillegg har man også her valgt å presentere museet visuelt gjennom bilder 

som viser virksomheten som relativt folketom, og i mørk lyssetting (jfr. oppgavens 

kapittel 5).  

 

Også valget av Facebook-knapp her oppleves som lite hensiktsmessig i sammenhengen, 

som nevnt i kapittel 5. Dette er synd fordi denne i utgangspunktet gir museet digital 

troverdighet i og med at den kan vise at museet har kunnskap om sosiale medier og deres 

rolle i moderne markedsføring, noe som dermed også gir inntrykk av nettstedet og 

virksomheten bak som både kompetent og oppdatert på området.  

 

Elementene ved nettstedet som her er blitt påpekt, kan altså sies å være resultater av valg 

som avsender har foretatt, selvfølgelig etter beste skjønn og mening, men som altså 

likevel gir et litt dårlig inntrykk på troverdighetsskalaen. Sammenlagt kan dette nemlig gi 

et inntrykk av at museet her ikke har hatt tilgang på tilstrekkelige digitale kommunikative 

kompetanser (jfr. Michelsen, 2008). Dette gjelder kanskje først og fremst de tekniske 

ferdighetene som er nødvendige for å kunne konstruere et funksjonelt og velfungerende 

nettsted. Årsaken til at forsiden potensielt sett kan avgi dette inntrykket, kan for øvrig 

forklares med at museet faktisk heller ikke hadde tilgang på denne typen webteknisk 

kompetanse på det aktuelle tidspunktet, noe som lykkeligvis for museet har endret seg 

siden den gang (jfr. intervju med fungerende daglig leder, 03.09.13, del 2). Men slik det 

altså framkommer her, ser museet heller ikke ut til å fremstille seg selv som digitalt 

kommunikativt kompetent hva gjelder forståelse for forholdet mellom sjanger og kontekst 

(jfr. Michelsen, 2008). Dette kan derfor potensielt sett svekke inntrykket av museet som 

forstandig og kompetent avsender i denne sammenheng. Dette oppleves uheldig med 

tanke på den retoriske situasjonen som museet antas å befinne seg i, som nevnt i kapittel 

4.   
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Dydighet 

Neste klassisk-retoriske troverdighetskaraktertrekk å undersøke i denne sammenheng, er 

karaktertrekket dydighet (arete). Dydighet handler i denne sammenhengen om å gi et 

inntrykk av seg selv som en avsender med gode og beundringsverdige egenskaper, altså 

som en avsender av god moralsk karakter (Andersen, 2007; Kjeldsen, 2006; Sigrell, 2011; 

Bakken, 2011; Trøhaugen, 2011). Hvordan framstår Petter Dass-museet gjennom forsiden 

på museets nettsted i så måte?  

 

Finleser man seg gjennom den informasjonstunge forsiden til www.petterdass.no, får man 

raskt et inntrykk av at man her har å gjøre med en avsender som besitter noen dydige og 

beundringsverdige karaktertrekk. For eksempel framstår Petter Dass-museet som en raus 

virksomhet, når det er villig til å sette ned prisene på de besøkendes inngangsbillett med 

15-25 kroner i vintersesongen. Det samme kan sies om museet når det tilbyr gratis 

omvisning i forbindelse med markeringen av Kulturminnedagen 9. september, samt gratis 

inngang for barnehager, skoler og studentgrupper på besøk. Å spare publikum for penger 

på slike måter, oppleves som snilt og raust gjort av museet, og dermed naturlig nok som 

positivt. Raushet er for øvrig en egenskap med en for tiden stadig stigende verdi i vårt 

samfunn, og således et honnørord å bli omtalt med, og altså en egenskap som bidrar til å 

styrke den omtalt rauses ethos, i så måte (jfr. Aspaas, 2012).  

 

Raust framstår for så vidt museet også gjennom det som virksomheten for øvrig tilbyr 

publikummet sitt via nettstedets forside. Her får vi nemlig også tilbud om å ”året rundt 

besøke våre utstillinger, nyte en smak av tradisjonsrik helgelandsmat i Margrethes kafé 

eller handle i vår innholdsrike museumsbutikk”. Vi får også tilbud om å leie museets 

lokaler i forbindelse med private sammenkomster, med dertil tilbud om matservering ut 

fra egne ønsker, samt valgfri kulturell underholdning. I tillegg blir vi også tilbudt 

informasjon om aktuelle hendelser og arrangementer ved museet, og muligheter for 

ytterligere informasjon gjennom en invitasjon til å melde seg på museets elektroniske 

nyhetsbrev, for å nevne noe. Tilbudene blir videre forsterket gjennom påfølgende 

oppfordringer: ”Bestill gjerne bord!”, ”Velkommen!” og ”Ta kontakt for tilbud!”. Selv 

om dette handler om markedsføring og et ønske om økt omsetning, så oppleves 

oppramsingen av de ulike tilbudene her uansett som en form for raushet overfor den 

interesserte, potensielle besøkende (jfr. Reed, 2012; Bonvik og Brønn, 2010; Helgesen, 

2004; Sigrell, 2011).  
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Raushet kan dermed sies å være en god og beundringsverdig egenskap som Petter Dass-

museet viser at det besitter, dette gjennom museets gjerninger slik disse blir framstilt på 

virksomhetsnettstedets forside. På bakgrunn av alle opplysningene vi får i denne 

sammenheng, er det fristende å si at museet også framstår som en åpen virksomhet. 

Åpenhet er som kjent en egenskap som anses som et ideal i dag, også i 

virksomhetssammenheng (Brønn og Ihlen, 2009; Staude og Marthinsen, 2013). Men til 

dét oppleves det som litt for merkelig at museet ikke opplyser oss, via det egne nettstedets 

forside, om at virksomheten her ikke ”bare” er et museum, men også et nasjonalt 

dokumentasjons- og kompetansesenter for dikterpresten Petter Dass og hans plass i den 

norske og nordiske kulturhistorien (jfr. Strategisk plan for Petter Dass-museet 2012-2017, 

s. 3). Dette gjør at museet kan framstå som mer ”tildekkende”, enn åpent i så måte, noe 

som ikke bidrar til å styrke virksomhetens ethos her. I stedet kan man si at det å holde 

tilbake denne høyst relevante og interessante faktaopplysningen fra nettstedets forside, 

snarere kan svekke museets ethos i dobbel forstand. Først og fremst fordi dette kan 

fremstille museet som en ”tildekkende” virksomhet som ikke er interessert i å presentere 

relevant informasjon uoppfordret for sitt publikum, men også fordi dette dreier seg om 

”tilbakeholdelse” av opplysninger som er ethosstyrkende i seg selv; opplysninger som  

dermed ville kunne bidratt til å styrke publikums oppfatning om virksomhetens ethos, om 

publikum hadde blitt gjort kjent med disse opplysningene på nettstedets forside (jfr. 

Brønn og Ihlen, 2009; Staude og Marthinsen, 2013). 

 

På lignende vis er det også andre elementer i nettstedets forside som kan bidra til å 

avsvekke Petter Dass-museet som en dydig avsender med beundringsverdige egenskaper 

her. For eksempel så kan det oppleves som nevnt som forvirrende og inkonsistent at 

Petter Dass nesten ikke nevnes på nettstedets forside, når virksomhetslogoen på forsiden 

tilsier at man er kommet til nettopp Petter Dass-museets nettsted, og når det her 

proklameres at ”Museet formidler kulturarven etter dikterpresten Petter Dass”. Dette kan 

bidra til å gjøre nettstedets budskap og funksjon uklart for publikum, noe som da opplagt 

vil svekke museets troverdighet i denne sammenhengen (jfr. Warnick, 2007; Engebretsen, 

2010; Hoff-Clausen, 2002).  

 

Men som sagt, Petter Dass-museet kan likevel samtidig framstå også som en dydig 

avsender. Og det dydigste trekket ved Petter Dass-museet som avsender, fremstår i den 

sammenheng å være nettopp det at virksomheten faktisk har tatt på seg oppgaven med å 
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”formidle[…] kulturarven etter dikterpresten Petter Dass”. Om man vet at denne 

kulturarven er av nasjonal verdi (noe vi altså ikke får eksplisitt fortalt på forsiden til 

museets nettsted), så skjønner man at dette er et stort, prestisjetungt og nobelt ansvar å ta 

på seg. Dette kan dermed sies å gjenspeile noen karakteregenskaper som vi anser som 

beundringsverdige i vårt samfunn, som evnen til å være ansvarsfull og til å ta på seg 

tunge oppgaver, noe vi dermed lett forstår kan bidra til en tung troverdighet for 

avsenderen i denne sammenheng. Men i og med at personen og kulturfenomenet Petter 

Dass som nevnt omtrent ikke nevnes på nettstedets forside, så avsvekkes troverdigheten 

rundt dette igjen i betydelig grad, og det innledende inntrykket av museet som raust, 

likeså.  

 

Velvillighet 

La oss så gå til det siste av de tre klassiske-retoriske troverdighetskaraktertrekkene, 

nemlig velvillighet (evnoia). Dette karaktertrekket handler nettopp om evnen til å framstå 

som vennlig, lydhør, interessert og serviceinnstilt overfor mottakeren sin. Inntrykket man 

som avsender her bør søke å fremkalle om seg selv, er at man er en person, virksomhet 

eller organisasjon som rett og slett vil mottakeren sin vel (Andersen, 2007; Kjeldsen, 

2006; Sigrell, 2011; Bakken, 2011; Trøhaugen, 2011). Fremdeles gjelder dette også i 

forbindelse med online-troverdighet. La oss ut fra dette se nærmere på hvordan Petter 

Dass-museet framstår som velvillig avsender gjennom forsiden på nettstedet sitt. 

 

Som allerede nevnt i forbindelse med karaktertrekket dydighet, kan Petter Dass-museet 

sies å fremstå som en delvis raus virksomhet ved at den presenterer en rekke ulike tilbud 

uoppfordret til mottakeren via forsiden på museets nettsted. Dette kan også sies å være et 

tegn på velvilje overfor denne mottakeren. På www.petterdass.no’s forside finner vi også 

en rekke andre lignende tegn som tilsier at Petter Dass-museet på mange måter fremstår 

som en velvillig og omtenksom avsender overfor mottakeren i denne situasjonen.  

 

På et helt grunnleggende nivå kan vi først og fremst si at det å gjøre virksomheten sin 

tilgjengelig for brukerne på internett, vitner om velvilje hos avsender. Å sørge for nyttig 

og relevant informasjon om virksomheten tilgjengelig for brukerne 24/7, som for 

eksempel informasjon om kontaktopplysninger, åpningstider og tjenestetilbud, er en 

handling som vi som publikum i dag ikke bare forventer av virksomheten, men som vi 

også setter veldig stor pris på (tenk gjerne i denne sammenheng på irritasjonen som lett 
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oppstår om man ikke finner virksomheten man søkte etter på internettet…). Som vi også 

var innom da denne typen innhold ble beskrevet i oppgavens kapittel 5, er det å møte 

publikums forventninger på denne måten, å kunne anses som et tegn på brukervennlighet, 

og også altså som tegn på serviceinnstilling og velvilje overfor mottaker fra avsenders 

side (Bonvik og Brønn, 2010; Fogg, 2002; Caroll, 2010; Reed, 2012).  

 

Det handler også om velvilje overfor mottaker, når dennes forventninger til sjangeren 

”forsider på virksomhetsnettsteder” blir møtt (jfr. Bonvik og Brønn 2010; Caroll, 2010; 

Reed, 2012). I Petter Dass-museets tilfelle finner vi denne typen velvillighet i 

presentasjonen av den lett tilgjengelige logoen som raskt forklarer oss hvem som står bak 

nettstedet, noe som for øvrig også gjelder for hovedmenypunktet ”Om museet”. Slik 

velvillighet finnes også i tilgangen på den like lett tilgjengelige og oversiktlige 

hovedmenyen, som gir oss et kjapt tematisk overblikk over nettstedet, og som hjelper oss 

til å navigere i det (Bonvik og Brønn, 2010; Schwebs og Otnes, 2007). Ifølge Stanford 

Guidelines for Web Credibility er nettopp det å sørge for at nettstedet fremstår som nyttig 

og enkelt å bruke, noe som kan bidra til å gi avsenderen et Online Ethos (Fogg, 2002). 

Det ligger også mye velvilje i det å tilby informasjonen på nettstedet på andre språk enn 

sitt eget. Det samme gjelder også det å tilby leseren av nett-teksten muligheter for 

utdypende informasjon gjennom lenking til andre nettsider i teksten (Dalen, 2010). Det 

samme går for presentasjonen av Facebook-knappen på nettstedets forside. Ikke bare 

tilbyr denne oss muligheten til å kommunisere med museet på andre arenaer, men vi 

slipper som brukere i dette tilfellet også å lete etter Petter Dass-museet på Facebook selv. 

Også det handler om å ha en servicevennlig innstilling overfor publikummet sitt. Men, 

her er det nødvendig å påpeke at det å tilby slik servicevennlig informasjon til 

publikummet sitt gjennom en litt utydelig forside, som bærer preg av å være teknologisk 

og estetisk utdatert, og til tider også lite lesbar grunnet liten skrift og med dårlig kontrast, 

nok på sin side svarer til det motsatte av velvilje overfor mottakerne. For dagens 

nettbrukere kan også det faktum at nettstedet ikke er utformet i et responsivt design, 

tolkes som mangel på velvilje overfor mottaker, i så måte (jfr. Warnick, 2007; Reed, 

2012; Hoff-Clausen, 2002; Thorlacius, 2007; Parker, 2012).  

 

På den negative siden her, må det samtidig nevnes at den stadige opplevelsen av at man 

ikke får presentert annen relevant informasjon i stor nok, eller god nok grad, kan svekke 

inntrykket av Petter Dass-museet som en velvillig avsender gjennom 
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www.petterdass.no’s forside (jfr. Bonvik og Brønn, 2010; Caroll, 2010; Reed, 2012; 

Parker, 2012; Dalen og Rønjum, 2012; Sigrell, 2011). Et eksempel hvor slik informasjon 

ikke oppleves som tilfredsstillende, noe som også ble nevnt i oppgavens kapittel 5, finner 

vi i forbindelse med museets kontaktinformasjon. Som nevnt så tilbyr nettstedets forside 

oss informasjon om hvordan vi kan ta kontakt med museet. I den sammenheng får vi 

riktignok ikke opplyst om hvordan vi kan oppsøke museet fysisk. Hva gjelder museets 

geografiske beliggenhet, får vi på kun et hint om denne i det andre avsnittet på forsiden: 

”Alstahaug og Petter Dass-museet ligger i idylliske og landlige omgivelser omtrent to mil 

sør for Sandnessjøen sentrum, og er et naturlig stoppested langs Kystriksveien” (min 

utheving). Dette må kunne sies å være vage, og kanskje ikke helt nyttige veibeskrivelser, 

spesielt for den som ikke er lokalkjent i området. For denne delen av publikum vil 

dermed en utelatelse av denne informasjonen på nettstedets forside kunne oppleves som 

lite velvillig, og kanskje være nok til at disse mister interessen for museet som potensielt 

stoppested på Helgelandsferien sin. Dette er synd, da for eksempel en lenke til et relevant 

kart lett kunne løst dette problemet på nettstedets forside. Igjen er det derfor her verdt å 

minne om rådet fra Stanford Guidelines for Web Credibility om å gjøre det lett for 

publikum å komme i kontakt med virksomheten, også fysisk (jfr. Fogg, 2002).   

 

Et annet eksempel på forsiden hvor det oppleves at man som mottaker ikke blir presentert 

for nok informasjon, oppstår i forbindelse med avsnittsoverskriften ”Tusenårsstedet” og 

det påfølgende utsagnet ”Petter Dass-museet og Alstahaug er Nordland fylkes 

tusenårssted”. Hva denne statusen som tusenårssted innebærer, eller hvorfor dette er 

viktig for publikum å vite noe om, forklares ikke videre her (det bør her påpekes at dette 

får man for øvrig heller ikke noen særlig større innsikt i om man leter lenger inne i 

nettstedet). Når denne tusenårsstedstatusen presenteres som såpass grunnleggende og 

viktig i fortellingen om Petter Dass-museet, slik vi kan si denne framgår av forsiden på 

www.petterdass.no, så kan det oppleves som lite velvillig å ikke få forklart betydningen 

av denne ytterligere. Resultatet kan bli at man som mottaker ikke helt skjønner relevansen 

og verdien av denne opplysningen. Dermed kan det nok lett oppleves for den utålmodige 

nettbrukeren at avsender kaster bort ens tid med unødvendig og irrelevant informasjon. 

Dette vil igjen kunne oppleves som ytterligere et tegn på lite velvillighet, i så måte (Dalen 

og Rønjum, 2012; Dalen, 2010). 
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Det sannsynligvis største ankepunktet hva gjelder Petter Dass-museet som velvillig 

avsender her, handler likevel om at museet potensielt sett kan oppleves å ikke være 

spesielt interessert overfor publikummet sitt. Dette skyldes at avsenderen av denne 

forsiden kan oppleves å framstå som litt for anonym, distansert og upersonlig i møte med 

mottakeren. Dette kan dermed bidra til at avsenderen potensielt sett ikke oppleves som 

genuint velvillig eller serviceinnstilt overfor mottakeren. Det er flere årsaker til at dette 

inntrykket kan oppstå. 

 

Gjennom nettstedets forside får vi nemlig få muligheter til å bli kjent med den mer 

”personlige” siden av Petter Dass-museet som avsender. Forsiden avslører på ingen måte 

hvem som står bak virksomhetslogoen og nettstedet, eller hvilke verdier og holdninger 

man står for her. Som mottaker får man heller ingen føling med individene som jobber og 

virker ved museet, og som potensielt sett skal ønske oss velkommen om vi velger å 

besøke museet fysisk. Man får heller ikke noe inntrykk av hvem det er som henvender 

seg til oss gjennom forsiden, dette til tross for at man i teksten her stadig møtes av noen 

”vi” og ”oss”.  

 

Heller ikke bildene som er valgt ut til å pryde forsiden, sier oss særlig mye om 

avsenderen, annet enn at de gir konnotasjoner til en stille og rolig avsender som ikke får 

særlig mye besøk… (jfr. Kjeldsen, 2006; Dalen, 2010; Kress og van Leeuween, 2001). 

Denne  problematikken rundt bildebruk, kjenner vi for øvrig igjen fra oppgavens kapittel 

5.  

 

Tonen i kommunikasjonen oppleves som nøkternt hyggelig og høflig, men samtidig også 

som formell og upersonlig. Det hele vil dermed muligens kunne oppleves som mer 

overfladisk markedskommunikasjon fra en alvorstung virksomhet mot målgruppen sin, 

snarere enn som en hyggelig henvendelse fra Petter Dass-museets ansatte rettet mot en 

potensiell ny museumsvenn. Bortsett fra å presentere ulike muligheter for mottaker å ta 

kontakt med virksomheten (via post, e-post, telefon og Facebook), kan museet her 

oppleves å ikke ville opprette noen særlig form for kontakt med mottakerne, verken 

gjennom den skriftlige, eller den multimodale teksten, i så måte.  

 

Den formelle og upersonlige avsenderstemmen i denne kommunikasjonen kan dermed 

potensielt sett bidra til et uheldig inntrykk av museet som lite interessert og engasjert 
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overfor publikummet sitt. Dermed kan det også bli vanskelig å oppleve Petter Dass-

museet som velvillig og serviceinnstilt avsender, noe som altså ikke vil styrke 

virksomhetens troverdighet i denne situasjonen. Resultatet kan i stedet bli at museet 

gjennom nettstedets forside, oppleves å fremstå som en utilnærmelig virksomhet med stor 

V. Akkurat dét vil nok i tilfellet ikke oppleves som verken særlig attraktivt eller 

hensiktsmessig sett i forhold til Petter Dass-museets antatte retoriske situasjon og det 

påtrengende problemet her. 

 

Denne formen for kommunikasjon vil dermed altså kunne gi et inntrykk av at avsenderen 

verken forsøker eller ønsker å henvende seg til leseren på et mer personlig nivå. Dette 

oppleves som uheldig i sammenhengen, da dagens nettbrukere faktisk setter stor pris på 

nettopp det å bli kommunisert med på individnivå og i en personlig tone, også hva gjelder 

i markedsførings- og profesjonelle sammenhenger. Som mottakere opplever vi dette 

nemlig gjerne som tegn på genuinitet og ekthet, og dermed også troverdighet. Men en slik 

form for kommunikasjon, innebærer at avsenderen er villig til å ”by litt på seg selv” og til 

å fremstå i kommunikasjonen med en personlig stemme (Brønn og Ihlen, 2009; Calvert, 

2010a; Staude og Marthinsen, 2013; Lai og Farbrot, 2013; Bergslien, 2012; Reed, 2012; 

Bonvik og Brønn, 2010). Det gir Petter Dass-museet her ikke inntrykk av å være. Dette er 

for øvrig beklagelig, da en slik utadvendt og personlig tone kanskje kunne bidratt til en 

større nærvær av atmosfære og stemning på forsiden, noe som dermed kunne bidratt til å 

fremstille museet som ”annerledes” og ”attraktivt”, slik museet har uttrykt et ønske om, 

for øvrig (jfr. intervju med fungerende daglig leder, 03.09.13, del 1).    

 

Denne høflige og formelle tonen, er for øvrig sannsynligvis valgt i et forsøk på å bygge 

troverdighet som seriøs og profesjonell virksomhet, gjennom å appellere til mottakerne 

gjennom logos og saklighet (jfr. Bonvik og Brønn, 2010). Men, som vi ser, oppleves 

muligens ikke denne henvendelsesformen som særlig formålstjenlig i denne 

sammenhengen. Faren er nemlig at avsender ikke bare med dette potensielt sett kan 

oppleves som distansert og introvert på nettstedet, men også at dette inntrykket via 

nettstedet potensielt sett kan skape et innledende ethos av den faktiske virksomheten som 

lite gjestfri og lite imøtekommende. Et slikt inntrykk ville med sikkerhet avsvekket 

museets troverdighet i den forespeilede retoriske situasjonen.  
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Jeg har nå vurdert Petter Dass-museets troverdighet som avsender av 

virksomhetsnettstedet www.petterdass.no, og av dets forside i dette tilfelle spesielt, dette 

ved hjelp av de tre klassisk-retoriske troverdighetskaraktertrekkene forstandighet, 

dydighet og velvillighet. Som denne vurderingen viser, kan det altså se ut til at Petter 

Dass-museet ikke evner å fremstille seg selv som troverdig avsender gjennom nettstedets 

forside i hensiktsmessig grad. Dette vil, som nevnt, kunne få uheldige konsekvenser for 

museet og løsningen av dets antatt påtrengende problem. 

 

Jeg vil nå gå videre til å se litt nærmere på den retoriske overbevisningskraften i forsiden, 

sett ut fra pathosappellene som finnes her. Med andre ord vil jeg nå undersøke hvilke 

potensielle publikumsreaksjoner denne forsiden kan vekke hos sitt publikum gjennom det 

retoriske bevismidlet pathos. 

 

6.2.2 Pathosappeller på www.petterdass.no’s forside 

Fra den klassiske retorikken kjenner vi bevismidlet pathos som avsenders evne til å 

påvirke mottakerens følelser gjennom en retorisk ytring. Der bevismidlet ethos kan sies å 

handle om avsender, handler altså bevismidlet pathos på motsatt vis om den retoriske 

ytringens mottaker. Hensikten med en retorisk ytring, er som kjent å fremkalle handling 

eller forandring i verden (Bitzer, 1997: 10-11). Å appellere til mottakerens følelser, i 

denne sammenheng, handler altså derfor om å fremkalle en reaksjon hos mottakeren 

(Kjeldsen, 2006: 310; Sigrell, 2011: 40-44). Ifølge Aristoteles er det nettopp følelsene 

”som gjør at folk skifter mening og tar forskjellige avgjørelser” (Aristoteles, 2006: 104). 

For å forklare dette litt enkelt, innebærer dette at vi dømmer (og dermed potensielt sett 

handler) på en annen måte når vi er i et godt humør og en god sinnsstemning, enn når vi 

er sure og tverre, og hensatt i en negativ sinnsstemning. Dette bekrefter også vår tids 

kognisjonsforskning, som legger vekt på nettopp den funksjonelle sammenhengen 

mellom sansning, tenkning, følelse og handling. Det å appellere til mottakerens følelser i 

denne sammenheng, anses derfor innen retorikken som både relevant og akseptabelt, og 

som en helt grunnleggende del av kunsten å overbevise (Kjeldsen, 2006: 310; Sigrell, 

2011: 40-44).   

 

For avsenderen som ønsker å påvirke mottakeren sin til å reagere på en bestemt måte, 

gjelder det dermed å appellere til den følelsen som er å anse som mest hensiktsmessig sett 
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i forhold til den ønskede reaksjonen man vil oppnå, og den retoriske situasjonen man 

befinner seg i. Innen retorikken tenker man seg tradisjonelt sett at mottakeren her har to 

strategier å velge mellom. Enten kan man selv gi uttrykk for følelsen man ønsker at 

mottakeren skal fylles med, eller så kan man presentere mottakeren for en type situasjon 

som vanligvis vekker den ønskede følelsen (Andersen, 2007; Bakken, 2011; Trøhaugen, 

2011). Dette altså igjen i den hensikt at denne følelsen skal resultere i en ønsket reaksjon. 

En pathosappell kan dermed altså påvirke hvordan mottakeren vurderer et saksforhold, en 

person eller en hendelse. Den kan også vekke mottakerens engasjement, og altså motivere 

til handling (Aristoteles, 2006; Andersen, 2007: 33-42; Kjeldsen, 2006; Sigrell, 2011: 40-

44; Trøhaugen, 2011; Bakken, 2011: 39-43).  

 

I det følgende vil jeg dermed se nærmere på hvilke mulige følelsesreaksjoner forsiden til 

www.petterdass.no pr. 03.09.12 potensielt sett kan frembringe hos sitt publikum. Dette 

altså vurdert i forhold til hvilke reaksjoner og handlinger som kan sies å være ønskelige i 

denne sammenheng, sett ut fra Petter Dass-museets antatte retoriske situasjon, slik denne 

er behørig omtalt i oppgavens kapittel 4. Som tidligere nevnt, er det også i dette tilfellet 

til syvende og sist den enkelte mottakeren og dennes forforståelse og forståelseshorisont 

som avgjør hvilken reaksjon som i hvert enkelt tilfelle faktisk vekkes i den enkelte 

mottakeren. Avsenders intensjon behøver altså heller ikke her å samsvare med faktiske 

mottakeres resepsjon av forsiden (jfr. Kjeldsen, 2006; Jordheim et al., 2008).   

 

La oss nå gå tilbake til www.petterdass.no, og undersøke nærmere hvilke potensielle 

publikumsreaksjoner som kan oppstå ut fra pathosappellene på nettstedets forside. For 

ordens skyld dreier dette seg om å undersøke publikums antatte reaksjoner på bakgrunn 

av forsidens fargebruk, layout, bildebruk og verbalspråklig skriftlig innhold.  

 

Fargebruk 

Innen sosialsemiotikken anser vi farger som en modalitet, altså som et av mange ulike 

meningsbærende tegn som vi benytter oss av for å beskrive og skape mening i verden 

(Hellum, 2013:36). Farger kan derfor spille en viktig rolle i mellommenneskelig 

kommunikasjon. I den forbindelse anser man at farger også kan ha en emotiv virkning på 

oss som mottakere, ved at de kan frambringe følelsesmessige og psykologiske reaksjoner 

(van Leeuwen, 2011: 22-26). Dette som et resultat av at farger kan vekke ulike 

assosiasjoner gjennom sine konnotative betydninger (Fagerjord, 2008: 36-39). Det er for 
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eksempel denne fargeforståelsen som ligger til grunn for mye av dagens fargepsykologi 

(van Leeuwen, 2011: 97). Ut fra dette kan man derfor si at farger kan være svært 

virkningsfulle som pathosappeller.  

 

Her er det likevel viktig å påpeke igjen at farger er sosiale fenomener, noe som tilsier at 

deres meningspotensiale er samfunnsskapt, og dermed til stor del subjektivt. Dette gjør 

det som tidligere nevnt vanskelig å fastslå en farges betydning (og reaksjonsvirkning) én 

gang for alle (van Leeuwen, 2011: 3). Men, som tidligere nevnt, med blant annet 

utgangspunkt i fargepsykologiske assosiasjonsmønstre rundt fargebruk generelt, 

sosialsemiotisk teori og visuell grammatikk, samt relevant webteori, kan vi her likevel si 

noe om hvordan den konkrete fargebruken på www.petterdass.no’s forside kanskje kan 

oppfattes av mottakerne i denne potensielle situasjonen (jfr. Bjerregård, 2002; Kress og 

van Leeuwen, 2006; van Leeuwen, 2011; Engebretsen, 2010; Warnick, 2007; Hoff-

Clausen, 2002; Thorlacius, 2007). 

 

I oppgavens kapittel 5, hvor www.petterdass.no’s komposisjon og innhold ble beskrevet 

og vurdert, gikk vi også gjennom fargebruken på Petter Dass-museets nettsted som 

helhet. Den gulgrønne fargen som der ble beskrevet, er også fargen som i alle hovedsak 

preger nett-stedets forside. Dette fargevalget er, som tidligere nevnt, bestemt ut fra 

museets visuelle profil, som er utarbeidet av det danske kommunikasjonsbyrået 

Kvorning. Denne fargen benyttes derfor også blant annet i museets trykte 

kommunikasjonsmateriell.  

 

Som vi også var inne på i kapittel 5, så kan denne gulgrønne fargen potensielt sett vekke 

en rekke ulike assosiasjoner hos mottakeren, både i positiv og negativ retning. Fra et 

positivt synspunkt, kan denne fargen på generelt grunnlag konnoteres til natur, livsglede, 

vitalitet og optimisme (jfr. Bjerregård, 2002). Legger man godviljen til, kan denne fargen 

også fra et positivt perspektiv assosieres med elementer fra Helgelands natur, som 

nyutsprunget bjerkeløv, eller lav fra De syv søstre. Vekker denne fargen slike 

assosiasjoner i mottakeren, kan dette bidra til positive publikumsreaksjoner, fordi 

assosiasjonene kan gjøre mottakeren vennlig innstilt overfor nettstedet og dets avsender. 

Men fra et mer negativt perspektiv, kan denne fargen på generelt grunnlag samtidig også 

konnoteres til ubehag, surhet, magetrøbbel og hysteri (jfr. Bjerregård, 2002). Den minner 

videre om fargen som fargepsykolog Lene Bjerregård kaller ”skrik-grønn”, som i og for 
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seg sier litt om inntrykket den potensielt sett kan gi (2002: 79). Slike konnotasjoner vil 

dermed, som vi skjønner, kunne forårsake negative reaksjoner fra mottakeren, fordi 

konnotasjonene følgelig kan gi et dårlig inntrykk av nettstedet, og også dets avsender.  

 

Som tidligere nevnt, får man derfor håpe og tro at det er ønsket om å vekke de førstnevnte 

assosiasjonene her, som ligger til grunn for designbyrået Kvornings fargevalg i dette 

tilfellet. 

Men som vi her ser, så vil denne fargen med like stor sannsynlighet kunne vekke de mer 

negative assosiasjonene, og dermed appellere til sannsynligvis uintenderte, og dermed 

uhensiktsmessige reaksjoner hos publikum.  

 

Men dette fargevalget kan virke uheldig på nettbrukernes inntrykk av nettstedet også av 

andre årsaker. Denne gulgrønne fargen kan nemlig oppleves som noe skarp og grell, som 

også tidligere nevnt. Dette i en slik grad at den kan oppleves som noe krevende å forholde 

seg til, noe man også har gitt uttrykk for fra museets side (jfr. intervju med fungerende 

daglig leder, 03.09.13, del 2). Slik denne fargen fremkommer på skjermen, oppleves den 

også som matt, flat og monoton i uttrykket, noe som kan gi et lite flatterende inntrykk av 

nettstedet.  

 

I tillegg kan denne fargen samtidig oppleves som såpass skarp, at den fremstå å nesten 

utkonkurrere det verbalspråklige skriftlige innholdet på forsiden, hva gjelder mottakerens 

oppmerksomhet. Dette gjør, som tidligere nevnt, at fargen fremstår som det mest 

fremtredende elementet på forsiden (jfr. Kress og van Leeuwen, 2006; van Leeuwen, 

2011; Hågvar, 2011: 65ff; Moum og Fossum, 2011). Dette er uheldig, siden det nettopp 

er gjennom det skriftlige innholdet på forsiden at virksomheten best kan vekke interesse 

og overbevisning hos sine interessenter (jfr. Dalen og Rønjum, 2012). Når denne fargen 

også til stor grad, i kombinasjon med hvite overskrifter, oppleves å bidra til dårlige 

kontraster og påfølgende dårlige lesbarhet av den skriftlige teksten, oppleves nok ikke 

dette sammenlagt som verken særlig funksjonelt, brukervennlig eller retorisk 

hensiktsmessig overfor publikummet (jfr. Thorlacius, 2007; Hoff-Clausen, 2002). På den 

positive siden her, bør det likevel nevnes at bruken av fargenyanser her, bidrar til å dele 

opp forsiden på et oversiktlig og meningsskapende vis, noe som igjen hjelper litt på 

lesesituasjonen (jfr. van Leeuwen, 2011).   
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Men for nettbrukerne som forventer estetikk, brukervennlighet og funksjonalitet, kan 

dette fargevalget likevel muligens gi et negativt inntrykk av nettstedet, noe som igjen kan 

få konsekvenser for dette publikummets inntrykk av den faktiske virksomheten. Å 

benytte denne fargen på nettstedets forside, oppleves dermed å være en noe risikabel 

sjanse å ta, med tanke på at forsiden er ment å fungere som leverandør av nettbrukernes 

førsteinntrykk av både selve nettstedet og virksomheten bak (jfr. Engebretsen, 2010; 

Warnick, 2007; Hoff-Clausen, 2002; Thorlacius, 2007). Dette spesielt om man ser dette i 

sammenheng med museets potensielle retoriske situasjon og det antatt påtrengende 

problemet der, som nevnt i kapittel 4. 

 

Layout 

La oss nå se nærmere på hvilke potensielle publikumsreaksjoner som forsidens layout 

potensielt sett kan frembringe hos nettstedets publikum. Som også Barbara Warnick 

(2007) nevner, er layouten noe av det aller første vi som nettbrukerne legger merke til når 

vi kommer til et nytt nettsted. Den er derfor også noe av det første vi vurderer et nettsteds 

troverdighet og profesjonalitet ut fra. Med tanke på forsiden som 

førsteinntrykksleverandør, skjønner vi dermed at layouten blir spesielt viktig som 

pathosappell. Så også i tilfellet www.petterdass.no.  

 

I kapittel 5 ble også layouten på Petter Dass-museets nettsted grundig beskrevet. Der så vi 

at heller ikke denne oppleves å fungere helt optimalt og hensiktsmessig for nettstedets 

beste. Dette først og fremst som et resultat av en tilsynelatende konflikt mellom layouten 

og det valgte publiseringsverktøyet, hvor sistnevnte ser ut til å ville favorisere statisk 

webinnhold som tekst og bilder, mens førstnevnte derimot ikke kan sies å oppleves å ville 

holde sin hånd over denne typen innhold. Som en konsekvens får dermed den skriftlige 

teksten og bildene på nettstedet ikke hensiktsmessig god nok plass til å komme skikkelig 

til sin rett på nettsiden. Dette blir også resultatet på nettstedets forside. Det skriftlige 

innholdet her får dermed inntrykk av å være uhensiktsmessig langt, noe som også gjør at 

vi må ta i bruk skrollehjulet for å få lest alt. Samtidig fører dette også til at det ikke er 

plass nok til begge bildene over ”bretten” i forsiden (altså i første skjermbilde). Dette 

resulterer i at vi også må bruke skrollehjulet for å få med oss alt av dette innholdet. Dette 

skaper dårlige leseopplevelser, noe som gjør at forsiden (og nettstedet) lett kan oppleves 

som lite funksjonell og brukervennlig, i så måte.  
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Utseendemessig er denne layouten bygd opp av en sentrert struktur, i form av en sentrert 

hoveddel omkranset av marger. Disse margene evner dessverre heller ikke å presentere 

innholdet sitt på noen god måte. Samtidig er denne typen layoutdesign i ferd med å bli 

ansett som utdatert, nettopp på grunn av sin ufunksjonalitet og begrensningene den legger 

på nettsidens hoveddel (Dalen og Rønjum, 2012).  

 

Det kanskje største ankepunktet hva gjelder layouten på www.petterdass.no, slik jeg ser 

det, er likevel det at den oppleves å ikke evne å framstille en tydelig forside på nettstedet, 

som tidligere nevnt. På grunn av den lange og tette skriftlige teksten, de relativt beskjedne 

overskriftene og de forholdsvis små bildene den kreerer, så minner i stedet forsiden om en 

hvilken som helst annen side på nettstedet for øvrig. Dette resulterer i at 

www.petterdass.no ikke framstår å ha en retorisk hensiktsmessig forside som kan gjøre 

jobben som museets virtuelle butikkvindu og museets ansikt i den digitale offentligheten 

på en tilfredsstillende måte (Reed, 2012; Hoff-Clausen, 2002; Thorlacius, 2007).  

 

Dette innebærer at layouten kan gjøre det vanskelig å skape det positive inntrykket som 

Scott Parker (2012) snakker om, som er nødvendig for å vekke nettbrukernes velvilje, 

oppmerksomhet og interesse overfor både nettstedet, og museet. Ut fra det vi nå har sett, 

er det nemlig snarere en relativt stor sjanse for at denne bidrar til at nettbrukerne ”snur i 

døra”, i så måte (jfr. Warnick, 2007; Hoff-Clausen, 2002). Ut fra dette, kan man altså si at 

layouten på www.petterdass.no’s forside potensielt sett kan appellere til uhensiktsmessige 

reaksjoner hos publikum, noe som kan få uheldige konsekvenser for museets antatte 

retoriske situasjon, som nevnt i kapittel 4.  

 

Bilder 

La oss nå se litt nærmere på hvilke pathosappeller nettstedets bilder kan bidra med.  

Også bilder kan nemlig appellere til våre emotive reaksjoner i betydelig grad. Bilder 

brukes gjerne i multimodale tekster som illustrasjon for å utdype den skriftlige tekstens 

innhold, som blikkfang og dermed som ren dekorasjon, eller som konnotasjon for å vekke 

bestemte assosiasjoner (Fagerjord, 2008). Ifølge retorikkprofessor Jens E. Kjeldsen, har 

bilder en helt særegen retorikk som bygger på fire kvaliteter, nemlig nærvær (fordi 

graden av følt nærvær i bildet styrer styrkegraden i opplevelsen det gir), realisme (fordi 

gjennom å ligne virkeligheten fungerer bildet som en ”dokumentasjon av virkeligheten”), 

umiddelbarhet (fordi bilder fanger følelsene våre raskere enn skrift) og meningsfortetning 
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(fordi bildets ”her-og-nå” skaper en fortettet argumentasjon og emosjonalitet) (Kjeldsen, 

2009: 293-303). Bilder kan videre vekke reaksjoner i oss gjennom det de viser, men også 

gjennom måten de viser det på (Kjeldsen, 2006: 267; Kjeldsen, 2009: 303-311). Det som 

likevel kan sies å være årsaken til at bilder potensielt sett kan vekke sterke følelser i oss, 

er deres evne som direkte visuelle uttrykk til å fremstille personer og hendelser som 

levende foran øynene våre. Dette kaller vi med et retorisk begrep for mediert evidentia 

(Kjeldsen, 2006: 267-268; Kjeldsen 2009: 293-303). La oss med dette nå gå videre til å se 

nærmere på bildene på www.petterdass.no’s forside. 

 

 

Figur 26: Øverste bilde på www.petterdass.no’s forside pr. 03.09.12 

 

Vi begynner med forsidens øverste bilde. Dette dreier seg om et fotografi tatt av en 

profesjonell fotograf ved Lindman Photography (jfr. intervju med fungerende daglig leder 

ved Petter Dass-museet, 03.09.13, del 2). Bildet viser oss en arkitektonisk detalj fra Petter 

Dass-museets eksteriør, nemlig den relativt velkjente trappen som går mellom det nye 

Snøhetta-bygget og fjellskjæringen som dette bygget er innfelt i. Bildet oppleves 
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velkomponert og estetisk vakkert, og minner om den typiske bildebruken som man 

kjenner igjen fra velrennomerte arkitekturtidsskrifter. Bildet kan derfor gi assosiasjoner til 

profesjonalitet, stil, kvalitet og klasse. Men samtidig har bildet et relativt mørkt, kaldt og 

minimalistisk hardt uttrykk. I tillegg framstiller det trappen, og dermed også museet, som 

folketomt. Bildet kan derfor muligens også gi assosiasjoner til melankoli, ensomhet og 

det å være forlatt. Samtidig oppleves heller ikke bildet å vekke mer positive assosiasjoner 

som varme, glede, engasjement, nysgjerrighet, fellesskap eller å bli ønsket velkommen, 

noe som kanskje kunne vært mer hensiktsmessige assosiasjoner å spille på i denne 

sammenhengen. På grunn av konnotasjonene som bildet gir, og meningsfortetningen som 

dette skaper, kan man potensielt sett få et inntrykk av at museet ikke får særlig mange 

gjester og at det ikke skjer særlig mye der (jfr. Kjeldsen, 2009: 297-303; Kjeldsen, 2006: 

284-290). Dette er nok et inntrykk som sannsynligvis ikke virker særlig attraktivt på 

publikum, eller et image som museet ønsker å avgi av seg selv. Dette betyr at dette bildet 

potensielt kan skape uhensiktsmessige reaksjoner hos mottakeren, som videre potensielt 

sett kan få følger for museets antatte påtrengende problem.  

 

 

Figur 27: Nederste bilde på www.petterdass.no’s forside pr. 03.09.12 
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Bilde nummer to på forsiden er et fotografi som museet har tatt selv (jfr. intervju med 

fungerende daglig leder ved museet, 03.09.13, del 2). Bildet viser to personer på besøk i 

museets utstillingsområde i det per nå mye omtalte Snøhetta-bygget. Ved museet gis det 

inntrykk av at man er veldig godt fornøyd med akkurat dette bildet: 

 

- Det er veldig fint, fordi det viser folk som besøker oss, og hva [besøkende] kan gjøre her, uten at 

det blir for oppstilt (fungerende daglig leder ved Petter Dass-museet, i intervju 03.09.13, del 2: 

etter ca. 35 min.). 

 

Dette bildet gir inntrykk av å være i et direkte samspill med salgsparolen som er plassert i 

sort uthevet skrift plassert mellom de to bildene på forsiden. Denne lyder som følger: 

”Opplev natur, arkitektur og kultur på historiske Alstahaug”. Sånn sett ser bildet ut til å 

være basert på en i utgangspunktet god og hensiktsmessig idé i denne sammenheng. For 

det første viser bildet ekte folk i ekte sammenhenger, som jo er noe som anses som god 

bildebruk på nett (Dalen, 2010). For det andre kan dette bildet potensielt sett også 

framstille museet fra en fordelaktig synsvinkel, i det som for mottakeren vil kunne 

fremstå som en dokumentasjon og mediert evidentia av den sannsynlige virkeligheten ved 

Petter Dass-museet (jfr. Kjeldsen, 2009: 293-303; Kjeldsen, 2006: 269). Bildet kan 

dermed sies å vise et utsnitt av ”virkeligheten” hvor to besøkende ved Petter Dass-museet 

befinner seg i en kulturell opplevelse av kontemplasjon i museets moderne (Snøhetta-

)arkitektur av verdensklasse. Dette mens de skuer ut over den vakre helgelandsnaturen 

(med Himmelblå-assosiasjoner) utenfor, hvor blant annet også den historiske brygga (på 

bildet så vidt synlig) befinner seg. Bildet kan dermed på denne måten bli en illustrasjon 

og et underbyggende argument på salgsparolens løfte (jfr. Kjeldsen, 2009: 297: 303; 

Kjeldsen 2006: 268-269). På den måten kunne dette bildet i utgangspunktet sannsynligvis 

fungert som en relativt sterk pathosappell i positiv og hensiktsmessig retning for Petter 

Dass-museet i dets antatte retoriske situasjon, og da kanskje særlig som en mulighet til å 

kunne formidle den særegne stemningen og atmosfæren ved Alstahaugtunet som museet 

har ytret et ønske om å formidle gjennom nettstedet.  

 

Men samtidig er det også noen forhold ved dette bildet som muligens kan frembringe 

uheldige konnotasjoner her, og som derfor potensielt sett kan føre til at bildet bidrar til 

negative publikumsreaksjoner i stedet. Det er altså flere årsaker til at dette bildet kan 

oppleves som mindre bra i denne sammenhengen. For det første oppleves den fysiske 
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avstanden mellom fotografen og de som blir fotografert, som for lang, noe som ikke gir 

noen opplevelse av nærhet i bildet, og som dermed svekker intensiteten i opplevelsen av 

det (jfr. Kjeldsen, 2009: 294-295; Kjeldsen, 2006: 281-283). I tillegg sitter de to 

personene delvis med ryggen mot oss, slik at vi ikke ser ansiktet deres tydelig eller får 

noen form for blikk-kontakt med dem. Igjen skaper dette en distanse i bildet, som denne 

gang bidrar til at vi ikke oppnår noen opplevelse av mellommenneskelig eller personlig 

kontakt med de avbildede personene (jfr. Kjeldsen, 2009: 305). Dermed kan potensielt 

bildet konnotere til avvisning, noe som videre potensielt sett kan gi konnotasjoner til et 

avvisende museum. Kroppsspråket til de avbildede personene framstår også som passivt, 

og kan gi konnotasjoner til det motsatte av aktivitet, vitalitet og glede (jfr. Kjeldsen, 

2009: 299). I tillegg oppleves bildet som mørkt, og dermed dystert i uttrykket, som et 

resultat av dets dårlige lysforhold (jfr. Kjeldsen, 2009: 308). På bakgrunn av disse 

uheldige retoriske kvalitetene ved bildet, er det derfor potensielt sett store muligheter for 

at også dette bildet kan forårsake uheldige publikumsreaksjoner.  

 

Det siste bildet befinner seg for øvrig, pr. 03.09.12, i tillegg i forsidens ”brett”, som nevnt 

tidligere. Dette gjør at bildet oppleves å framstå i en uestetisk og meningsløs kuttet 

versjon i det man kommer inn på forsiden, noe som medfører at man må bruke 

skrollehjulet for å få sett hele bildet. Denne formen for plassering og presentasjon bidrar 

sannsynligvis heller ikke til å styrke bildets pathosappell i positiv retning, i så måte.  

 

For å si noe helhetlig om bildebruken på www.petterdass.no’s forside, så fungerer den 

absolutt som pathosappell i denne sammenhengen. Men, som vi når har sett, kan det til 

tross for gode og velmente intensjoner, altså se ut til at bildebruken her like gjerne kan 

appellere til negative og uheldige assosiasjoner i publikummet, som til positive. Dette 

altså som et resultat av bildenes potensielle flertydighet (polysemi) (Kjeldsen, 2006: 271-

272). Uheldige assosiasjoner fra disse bildene, kan videre farges over til et uheldig 

inntrykk av museet, som kan få konsekvenser for hvordan publikummet velger å reagere i 

museets antatte retoriske situasjon.  

 

Verbalspråklig skriftlig innhold 

La oss avslutningsvis se litt nærmere på hvilke potensielle publikumsreaksjoner det 

verbalspråklige skriftlige innholdet på www.petterdass.no’s forside kan frembringe. Her 
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vil jeg først og fremst vurdere pathosappellen i nettstedets velkomsthilsen, deretter i den 

skriftlige teksten sett fra markedsføringsperspektiv.  

 

Velkomsthilsenen ”Vær hilset!”:  

Å hilse en gjest velkommen, også på nettstedet sitt, er å regne som en høflig gest som 

naturlig nok kan vekke positive følelser, og dermed frembringe positive reaksjoner hos 

den som blir ønsket velkommen (jfr. Sigrell, 2011; Andersen, 2007; Hellspong: 1992). 

For virksomhetsnettsteder blir dette ekstra viktig å huske på, fordi en positivt opplevd 

velkomst her, kan gi mottakeren følelsen av å være velkommen også hos den faktiske 

virksomheten bak nettstedet (jfr. Hoff-Clausen, 2002). En slik hilsen kan i utgangspunktet 

derfor bidra til et godt førsteinntrykk av avsenderen, både som virksomhetsnettsted og 

faktisk virksomhet, noe som kan gjøre mottakeren positivt innstilt for det videre 

bekjentskapet (jfr. Sigrell, 2011; Andersen, 2007; Hellspong: 1992). Dette er 

kjensgjerninger som også gjelder for Petter Dass-museet i sin antatte retoriske situasjon. 

 

Hilsenen som dermed møter oss øverst på forsiden av www.petterdass.no, gir oss direkte 

konnotasjoner til nettopp dikterpresten Petter Dass, og åpningslinjen i hans verk 

Nordlands trompet; ”Vær hilset!”. Dette skal for øvrig også ha vært en allmenn måte å 

hilse på i Petter Dass’ samtid (jfr. intervjuet med fungerende daglig leder av Petter Dass-

museet, 03.09.13, del 2). Å hilse publikummet velkommen til www.petterdass.no ved 

hjelp av en slikt historisk tidsriktig allmenn hilsen, som mange i tillegg vil forbinde 

direkte med Petter Dass, oppleves som retorisk hensiktsmessig i denne sammenhengen. I 

og med at man nå opplagt befinner seg på Petter Dass-museets nettsted, kan denne 

hilsenen nemlig gi assosiasjoner til at det er selveste Petter Dass selv som hilser 

publikummet velkommen, både til museet som er reist over arven etter ham og til 

nettstedet som er dette museets virtuelle hjem. Sånn sett kan denne hilsenen bidra til en 

fornemmelse av å bli tatt med tilbake til Petter Dass’ tid for et lite øyeblikk (jfr. det 

retoriske begrepet evidentia), noe som potensielt sett også kan bidra til en stemning og 

atmosfære av forgagne tider på nettstedets forside. Dette kan bidra til å skape positive 

reaksjoner i publikummet som kan være svært hensiktsmessige, sett ut fra museets antatte 

retoriske situasjon. 

  

Det som her likevel ødelegger litt for denne i utgangspunktet positive pathosappellen, er 

først og fremst hilsenens dårlige fremtredenhet på forsiden (jfr. Kress og van Leeuwen, 
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2006; Bakken, 2011; Moum og Fossum, 2011). Først og fremst dreier dette seg om den 

fysiske størrelsen som hilsenen her fremstår med. Hilsenen er nemlig skrevet i samme 

skriftstørrelse som alle andre hovedoverskrifter på nettstedet for øvrig, og skiller seg 

derfor heller ikke visuelt ut fra de andre hovedoverskriftene som man også finner på 

forsiden. Denne mangelen på fremtredenhet her, kan dermed potensielt sett gi et inntrykk 

av at hilsenen ikke er av større viktighet for avsender, enn det resterende innholdet på 

forsiden. Dette kan igjen muligens gi forestillinger om at hilsenen mer er å forstå som et 

uttrykk for ren formell og generell høflighet, enn som et uttrykk for oppriktig og genuin 

gjestfrihet. Hvilket inntrykk mottakeren får av dette, vil kunne påvirke hvordan denne 

velger å forholde seg videre til både nettstedet og dets avsender. 

 

Samtidig, i likhet med inntrykket som museets logo gir som nevnt i kapittel 5, kan også 

denne hilsenen framstå som litt for anonym og beskjeden i sammenhengen, dette altså 

igjen som et resultat av mangelen på fremtredenhet (jfr. Kress og van Leeuwen, 2006; 

Bakken, 2011; Moum og Fossum, 2011). Dette kan videre potensielt avgi et inntrykk av 

avsenderen som litt tilbakeholden og sjenert, også i forholdet til sitt publikum.  

 

Samtidig er hilsenen her også skrevet i hvit skriftfarge på gulgrønn bakgrunn, dette altså i 

likhet med de fleste andre overskriftene på nettstedet, noe som også ble omtalt i kapittel 

5. Denne kombinasjonen skaper en særs dårlig kontrast, som gjør teksten lite synlig og 

derfor også lite lesbar. Igjen framstår hilsenen med en for dårlig fremtredenhet, noe som 

altså kan skape problemer for pathosappellen her (jfr. Kress og van Leeuwen, 2006; 

Bakken, 2011; Moum og Fossum, 2011).  

 

Den dårlige fremtredenheten som nettstedets og museets hilsen altså framstår med, kan 

dermed potensielt sett føre til reaksjoner hos mottakeren som kan være uhensiktsmessige 

og negative sett i forhold til museets antatte retoriske situasjon. Slike konsekvenser av 

hilsenen ville vært beklagelig, for som nevnt har den et stort potensiale som retorisk 

hensiktsmessig pathosappell i utgangspunktet. 

 

Den skriftlige teksten som markedskommunikasjon: 

Som vi var inne på i delkapitlet om forsidens ethosappeller, kan Petter Dass-museet 

potensielt sett framstå som en noe tilbakeholden, distansert og kanskje litt lite 

publikumsinteressert avsender gjennom www.petterdass.no’s forside. Dette altså som en 
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mulig konsekvens av den formelle og upersonlige stilen og tonen som museet anvender 

seg av i den skriftlige teksten.  

I den forbindelse kunne vi også nevnt at denne tonen i teksten videre kan gjøre det 

vanskelig for leseren å la seg engasjere av museet og dets ulike tilbud, slik disse blir 

presentert på nettstedets forside. Årsaken til et slikt mulig inntrykk og opplevelse, kan 

kanskje forklares med at en slik formell og upersonlig tone, sannsynligvis ikke klarer å 

skaffe til veie en stor nok appell til pathos, og dermed heller ikke en stor nok appell til 

publikum. Dette kan dermed blant annet få potensielle konsekvenser for forsidens 

markedsføringsevne. 

 

Den upersonlige og formelle tonen her får nemlig konsekvenser for graden av potensielt 

opplevd engasjement i teksten. Ifølge Christine Calvert (2010a), er et tydelig 

avsenderengasjement helt essensielt i slike markedsførende salgstekster. ”Å selge er å 

brenne for noe”, hevder hun i den sammenheng (2010a: 13). I dette utsagnet høres også 

gjenklang fra den klassiske retorikeren Ciceros velkjente ord: ”En tilhører vil aldri la seg 

oppflamme hvis ikke talen når hans øre mens den ennå er varm” (Cicero i: Andersen, 

2007: 40). Cicero anså nemlig, i likhet med retorikeren Quintilian for øvrig, at taleren 

selv måtte ”være fylt med lidenskap for å kunne fremkalle lidenskap hos tilhørerne” 

(Kjeldsen, 2006: 314). Ifølge Calvert (2010a) må også avsenderen av en markedsførings- 

eller reklametekst på lignende vis evne å fremstå som begeistret selv over det som skal 

markedsføres eller selges gjennom teksten, om denne skal kunne treffe og overbevise 

leseren. Med andre ord er det altså først og fremst behøvelig med en viss dose 

pathosappell i slike tekster, for det andre bør altså denne komme fra avsenderens egen 

innlevelse og engasjement. En slik pathosappell er dermed nødvendig nettopp for å 

potensielt kunne frembringe de ønskede og hensiktsmessige reaksjonene hos avsenders 

publikum, altså virksomhetens interessenter, som allerede nevnt. 

 

Den upersonlige og formelle tonen som Petter Dass-museet har valgt å benytte seg av på 

nettstedets forside, kan på motsatt vis gi et inntrykk av et relativt lite engasjement hos 

avsenderen, noe som dermed altså igjen kan påvirke graden av engasjement hos museets 

publikum. Dette kan dermed også forklare hvorfor den potensielle opplevelsen av Petter 

Dass-museet som en lite publikumsengasjert avsender kan oppstå. Ut fra museets 

potensielle retoriske situasjon og det antatte påtrengende problemet der (som omtalt i 

oppgavens kapittel 4), skjønner vi at en slik potensiell opplevd mangel på engasjement fra 
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avsenders side, for både egen vare og eget publikum, kan gi uheldige følger i form av 

uhensiktsmessige publikumsreaksjoner.  

 

Som vi sammenlagt kan se av denne undersøkelsen av forsidens pathosappeller, kan altså 

nettstedets forside fremstå å appellere først og fremst til negative og uhensiktsmessige 

følelser og reaksjoner hos publikum. På samme tid oppleves den også å ikke appellere 

nok til pathos i hensiktsmessig retning. Det oppleves uhensiktsmessig, fordi det 

sammenlagt kan gi publikum et dårlig image av museet, noe som igjen kan få 

konsekvenser for Petter Dass-museet og dets potensielle retoriske situasjon. La oss med 

dette gå videre og se litt nærmere på hvilke logosappeller som finnes i 

www.petterdass.no’s forside. 

 

6.2.3 Logosappeller på www.petterdass.no’s forside 

Vi har nå kommet til det tredje og siste av retorikkens bevismidler, logos. La oss før vi 

går i gang med undersøkelsen av logosappellene i nettstedets forside, først friske opp 

kunnskapen om dette bevismidlet.  

 

Der hvor ethos handler om å overbevise gjennom talerens troverdighet, og pathos om å 

overbevise gjennom mottakerens følelser, handler logos altså om å overbevise gjennom 

selve saksforholdet og måten dette framstilles på og argumenteres for (Sigrell, 2011; 

Andersen, 2007; Gabrielsen og Juul Christiansen, 2010; Hellspong, 1992; Bakken, 2011). 

Eller for å bruke retorikkprofessor Anders Sigrells ord: ”Logos syftar alltså på både språk 

och tanke, och hur de hänger i hop” (Sigrell, 2011: 41). Innenfor klassisk retorikk tenker 

man seg at logos er det bevismidlet som skal hjelpe taleren til å utføre sin plikt om å 

belære (docere) tilhøreren. Å ”dosere” gjennom logos handler dermed om å informere og 

argumentere for saken, slik at denne fremstår som sann eller sannsynlig for mottakeren 

(Sigrell, 2011; Andersen, 2007; Gabrielsen og Juul Christiansen, 2010; Hellspong, 1992; 

Bakken, 2011). En appell til logos kjennetegnes av at avsenderen appellerer til et rasjonelt 

stillingstagende hos mottakeren. Dette gjør man ved å holde seg til saken og emnet, og 

ved å argumentere på et saklig nivå, slik at argumentasjonen fremstår logisk, objektiv og 

faktabasert. Logosargumentasjon kjennetegnes ofte ved å være nøytral i ordvalget og 

anonym i stilen, og oppleves således gjerne som behersket og nedtonet (Jørgensen og 

Onsberg, 2008: 71-72). Logos har videre stor betydning for avsenders ethos, nettopp fordi 
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ethos anses å skapes gjennom logos, altså ”gjennom de retoriske valgene [m]an foretar, 

gjennom de synspunkter og argumenter [m]an velger, måten [m]an disponerer sin tale på, 

ordene og uttrykkene [m]an bruker, og måten [m]an fremfører budskapet sitt på” 

(Kjeldsen, 2006: 116-117). Hvordan appelleres det så til logos på www.petterdass.no’s 

forside? 

 

Som nevnt i oppgavens kapittel 4, ble det i intervjuet med fungerende daglig leder ved 

Petter Dass-museet (03.09.13) snakket en del om hva museet ønsker å formidle gjennom 

www.petterdass.no. På bakgrunn av opplysninger som kom fram om dette i samtalen, har 

jeg som nevnt, rekonstruert disse til en mer enhetlig og oversiktlig hovedtanke, som altså 

kan forstås som museets intenderte budskap i denne sammenheng. Dette budskapet kan 

dermed i denne sammenhengen forstås som saken (logos) det her skal argumenteres for 

og overbevises om, i så måte. Dette rekonstruerte budskapet lyder da som følger: 

 

Petter Dass-museet er en attraktiv, annerledes og aktiv kulturvirksomhet, som 

befinner seg i et historisk interessant område omgitt av spennende arkitektur, 

vakker natur og særegen atmosfære, som er verdt å besøke!  

 

Forsidens hensikt må dermed bli å informere om nettopp dette til museets mulige 

interessenter på en fengende og interessevekkende måte, slik at disse altså overbevises. 

Denne antakelsen om museets budskap og forsidens hensikt får dermed ligge som et 

bakteppe også for denne delen av masteroppgavens undersøkelser.  

 

I utgangspunktet er det flere opplagte trekk ved www.petterdass.no’s forside, som tilsier 

at museet først og fremst ser ut til å ville overbevise om saken sin gjennom bevismidlet 

logos.   

For det første blir saksforholdet her i all hovedsak presentert gjennom verbalspråklig 

skriftlig tekst. I web-sammenheng anses denne modaliteten som en typisk form for 

logosappell (Engebretsen 2010). Typisk logosappellerende anses også det å presentere 

saken sin i en nedtonet, behersket og anonym stil og tone (Jørgensen og Onsberg, 2008; 

Engebretsen, 2010). Dette kjenner vi også igjen fra www.petterdass.no’s forside, hvor 

nettopp museet har en tendens til å framstå som noe formell og upersonlig i tonen, som 

tidligere nevnt i gjennomgangen av forsidens ethos- og pathosappeller. Ved å framstå på 

denne måten i sin henvendelse til publikum, kan man altså si at Petter Dass-museet 
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tilsynelatende ser ut til å ville overbevise publikummet sitt gjennom saklighet, og 

derigjennom altså først og fremst bevismidlet logos.  

 

Men på samme tid gir www.petterdass.no’s forside også en opplevelse av at museet ikke 

helt klarer å overbevise oss om saken og budskapet sitt gjennom bevismidlet logos. Dette 

fordi man som mottaker raskt kan få et inntrykk av at museet ikke helt klarer å presentere 

denne saken for oss her på noen klar, tydelig og velfundert måte.  

 

Det er flere årsaker til dette inntrykket. Jeg vil i det følgende se på noen disse, som alle 

kan sies å handle om struktureringen og presentasjonen av saksinnholdet i den 

multimodale teksten.  

 

Uheldige mellomtitler 

Inntrykket av at museet ikke helt klarer å presentere saken sin for oss  på en klar og 

tydelig måte, oppstår først og fremst på grunn av en opplevelse av at den skriftlige teksten 

på nettstedets forside ikke fremstår med noen enhetlig, klar og tydelig 

argumentasjonsrekke. En stor del av dette inntrykket skapes av tittelbruken i teksten. Den 

skriftlige teksten, som befinner seg i forsidens hoveddel, er nemlig delt inn i fire avsnitt 

under følgende titler: ”Vær hilset!”, ”Tusenårsstedet”, ”Aktuelt” og ”Program”.  

 

Her bør det først nevnes at disse titlene er identisk utformede i fontstørrelse og farge, noe 

som gir et inntrykk av at vi her har å gjøre med fire mellomtitler, men ingen hovedtittel. 

Denne visuelle ensartetheten blant disse titlene oppleves uheldig, i og med at øverste tittel 

på forsiden faktisk er en publikumshilsen, som således burde vært fremhevet som en 

tydelig hovedtittel, som vi også har sett i gjennomgangen av forsidens pathosappeller. 

Når www.petterdass.no’s forside dermed gir inntrykk av å mangle en slik tydelig og 

markert hovedtittel, kan dét dermed føre til at avsenders overordnede budskap her 

potensielt sett kan oppleves som noe utydelig og uklart, og vanskelig å umiddelbart fange 

opp. En slik mulig opplevd mangel på tydelig hovedtittel representerer dermed heller 

ingen god logosappell. Igjen ser vi for øvrig at mangelen på fremtredenhet av ”Vær 

hilset!”-hilsenen på www.petterdass.no, kan skape problemer for forsidens overbevisende 

kraft. 
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Meningsfulle mellomtitler er et grunnleggende element i en enhver velfungerende web-

tekst. Christine Calvert påpeker at ”titler skal være tydelige og lette og forstå, slik at 

brukeren straks skjønner hva den underliggende teksten handler om” (2010b: 67). Ove 

Dalen, på sin side, viser til mellomtittelens viktighet, fordi den skal ”gi en inngang til 

teksten og klart skilte om den er relevant eller ikke” (2010: 86). 

 

Mellomtitlene på www.petterdass.no’s forside deler her først og fremst opp den relativt 

lange og informasjonstunge skriftlige teksten på en måte som i utgangspunktet bidrar til å 

styrke dens lesevennlighet og oversiktlighet visuelt. Dette oppleves som positivt. Dermed 

kunne mellomtittelbruken her vært et struktureringsprinsipp som i utgangspunktet kunne 

styrket saksfremstillingen her.  

 

Men leser man disse mellomtitlene ut fra innhold og tema, svekkes dette inntrykket igjen. 

Dette fordi mellomtitlene ”Vær hilset!”, ”Tusenårsstedet”, ”Aktuelt” og ”Program” 

sammenlagt ikke fremstår å kunne gi oss en klar og tydelig oversikt over den helhetlige 

skriftlige tekstens innhold og budskap, dette som en konsekvens av at de oppleves å 

mangle tematisk koherens (sammenheng) seg i mellom. Ifølge Ove Dalen er nettopp dette 

en av mellomtitlenes viktige funksjoner: ”En samling mellomtitler bør gi et kort 

sammendrag av innholdet” (2010: 48). På en virksomhetsnettstedsforside som helst skal 

ha et markedsførende og publikumsengasjerende budskap, er det ønskelig at disse 

mellomtitlene også presenterer den helhetlige tekstens argumentasjonsrekke i kortform 

for leseren (jfr. Dalen, 2010: 164-165). Med andre ord, altså presentere en rød 

argumentasjonstråd for leseren, som gjerne leder til en klar og tydelig handlingsappell. 

Det oppleves altså ikke disse mellomtitlene på www.petterdass.no’s forside å gjøre.  

 

Når mellomtitlene her ikke gir inntrykk av å presentere et tydelig sammendrag av teksten 

eller noen tydelig argumentasjonsrekke, som på klart og oversiktlig vis kan presentere 

forsidens budskap for oss, oppleves denne mellomtittelbruken her som uhensiktsmessig 

og avsvekkende for tekstens logosappell, i så måte. Dette fordi disse mellomtitlene i 

stedet bidrar til å gjøre saksfremstillingen på forsiden uklar. Dette kan gi uheldige 

konsekvenser for avsender sett i sammenheng med museets potensielle retoriske situasjon 

og det antatte påtrengende problemet der, som nevnt i kapittel 4.  
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Manglende fremtredenhet på viktig saksinnhold: 

Som også grundig omtalt i oppgavens kapittel 5, kan det oppleves uheldig at viktig 

saksinformasjon er plassert ute i forsidens ytterkant. Som vi husker fra Kress og van 

Leeuwens visuelle grammatikk, tolker vi gjerne elementer plassert i midten av en sentrert 

struktur som viktigere og mer betydningsfulle, enn elementer plassert i strukturens 

ytterkanter (2006: 194-200). Siden vi her befinner oss på en virksomhetsnettstedsforside 

som skal ha til hensikt å synliggjøre virksomheten og dens tjenester og tilbud på en 

fordelaktig måte overfor interessentene, så representerer naturlig nok innholdet i høyre 

marg, altså den praktiske informasjonen om Petter Dass-museet i form av 

kontaktopplysninger og informasjon om åpningstider og billettpriser, viktig og relevant 

saksinformasjon i denne sammenhengen. Men når denne informasjonen blir presentert ute 

i forsidens periferi på denne måten, så blir den samtidig også presentert for oss som noe 

mindre viktig og mindre relevant i sammenhengen (jfr. Kress og van Leeuwens visuelle 

grammatikk og begrepet informasjonsverdi). Når denne viktige og relevante 

saksinformasjonen av praktisk art om Petter Dass-museet, dermed blir presentert for oss i 

forsidens høyre marg, og ikke i forsidens hoveddel på en oversiktlig og lett tilgjengelig 

måte, så oppleves dette dermed som uhensiktsmessig i sammenhengen her.  

 

Måten som dette innholdet er presentert på i denne høyremargen, bærer i tillegg også preg 

av at margen her har for liten størrelseskapasitet til at innholdet der kommer til sin rett på 

en god måte, noe som allerede er blitt omtalt ved en rekke anledninger, blant annet i 

oppgavens kapittel 5. Den smale margen gir nemlig ikke rom for en strukturert og 

oversiktlig presentasjon av opplysningene som finnes der, noe som gjør at dette innholdet 

blir lite lesevennlig og funksjonelt, og dermed potensielt sett vanskelig å fange opp 

meningsinnholdet fra. Dermed blir dette viktige saksinnholdet også på denne måten 

uhensiktsmessig presentert. Av den grunn fremstår ikke dette struktureringsprinsippet 

som noen god logosappell, også av denne årsaken.  

 

Hva gjelder uheldig plassering av viktig saksinnhold, må også de små 

handlingsappellerende publikumshenvendelsene i teksten, som ”Bestill gjerne bord!”, 

”Velkommen!” og ”Ta kontakt for tilbud!”, nevnes her. Disse publikumshenvendelsene, 

som altså finnes i form av de små avsluttende handlingsappellene som ofte henges på mot 

slutten av en arrangementspresentasjon i Aktuelt-avsnittet, oppleves nemlig som alt for 

lite fremtredende i brødteksten rundt den for øvrig. Siden dette Aktuelt-avsnittet består av 
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mye tekst i liten fontstørrelse og med lite luft mellom linjene, er disse små 

handlingsappellene veldig lette å overse i den store tekstmassen. Dette kan dermed 

naturlig nok oppleves som en uhensiktsmessig plassering og presentasjon av dette 

innholdet. Siden www.petterdass.no er et virksomhetsnettsted som må ha til hensikt å 

appellere interessenter og publikum til handling, blir slike handlingsdrivere nettopp en 

viktig del av saksinnholdet her (Calvert, 2010a; Dalen, 2010; Furu, 2011). Når disse 

presenteres på en måte som gir dem dårlig fremtredenhet og lite synlighet, oppleves dette 

dermed som en lite heldig form for logosargumentasjon, i så måte. Den dårlige 

fremtredenheten i dette tilfellet, oppleves derfor spesielt uheldig med tanke på museets 

potensielle retoriske situasjon og det antatte påtrengende problemet der, som beskrevet i 

oppgavens kapittel 4.    

 

Ufullstendig tematikk 

Inntrykket av at museet ikke helt klarer å presentere saken sin for oss på noen klar, 

tydelig og velfundert måte, har også sine årsaker i at tematikken på forsiden kan oppleves 

som noe ufullstendig. Her blir vi nemlig introdusert for noen temaer som ikke oppleves å 

bli fulgt opp i tilstrekkelig grad til å kunne gi god nok mening i sammenhengen de inngår 

i. Samtidig finnes det også relevant saksinformasjon i den omliggende 

situasjonskonteksten, som vi på motsatt vis ikke blir presentert for på 

virksomhetsnettstedets forside, og som dermed oppleves å skape noen hull i den ideelle 

saksfremstillingen her. Her er noen slike temaer som oppleves som ufullstendige både i 

den verbalspråklige skriftlige teksten, og i den multimodale teksten i sin helhet på 

www.petterdass.no’s forside:  

 

Petter Dass 

Et tema som opplagt er å regne som en relevant og helt grunnleggende del av 

saksforholdet her, er temaet Petter Dass. Men som nevnt i delkapitlet om ethosappellene, 

er den historiske personen og kulturfenomenet Petter Dass i særs liten grad nevnt på 

forsiden av Petter Dass-museets virksomhetsnettsted. Som vi også var inne på der, er det 

altså kun gjennom enkeltsetningen ”Museet formidler kulturarven etter dikterpresten 

Petter Dass” i forsidens hoveddel, samt i et av hovedmenyens valg og i museets logo, at 

Petter Dass blir referert til. Samtidig får vi heller ikke presentert noe bildemateriale 

relatert til dikterpresten her, noe som kunne ha utdypet og illustrert denne tematikken for 

oss. Det at Petter Dass ikke har fått en større tematisk fremtredenhet på denne forsiden 
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som faktisk skal ha til hensikt å presentere nettopp Petter Dass-museet til omverdenen, 

oppleves både noe forunderlig og lite hensiktsmessig, tatt både virksomhetsnettstedets 

troverdighet og den potensielle retoriske situasjonen i betraktning. Samtidig bidrar denne 

begrensede presentasjonen av det som kanskje er det mest grunnleggende elementet i 

selve saksforholdet her, til å gjøre avsenders overordnende prosjekt utydelig.    

 

Tusenårsstedet 

I hoveddelens andre overskrift, blir vi presentert for temaet ”Tusenårsstedet”. Like under 

følger setningen: ”Petter Dass-museet og Alstahaug er Nordland fylkes tusenårssted.” Det 

er dermed alt vi får vite om dette temaet i denne sammenheng. Dette kan oppleves som 

litt utilstrekkelig, spesielt med tanke på hvilken fremtredenhet dette temaet har fått på 

nettstedets forside, og tilsynelatende også i ”fortellingen” om Petter Dass-museet, slik 

denne presenteres for oss der (som tidligere nevnt). I og med at dette temaet har fått en 

egen overskrift på forsiden, oppleves det nemlig som tilsynelatende ganske viktig og 

relevant for avsender å få opplyst oss om dette. Men når vi her ikke videre får forklart hva 

et tusenårssted er, eller hvorfor dette er en relevant del av saksinformasjonen her, så 

oppleves dette temaet som en noe ulogisk og ”løs tråd” i sammenhengen, spesielt når det 

heller ikke følges opp videre utover i den multimodale teksten overhodet. Dermed bidrar 

innføringen av dette temaet til å gjøre fremstillingen av saksforholdet her noe 

usammenhengende, noe som igjen svekker forsidens logosargumentasjon.  

 

Nasjonalt dokumentasjons- og kompetansesenter 

Dette er et eksempel på et tema som aldri innføres på www.petterdass.no’s forside, men 

som både av ethos- og logosmessige årsaker sannsynligvis burde ha vært det. Petter Dass-

museet har jo som tidligere nevnt ikke bare en funksjon som museum, det har også som 

mandat å være et nasjonalt dokumentasjons- og kompetansesenter for dikterpresten 

Petter Dass og hans plass i den norske og nordiske kulturhistorien (jfr. Strategisk plan for 

Petter Dass-museet 2012-2017, s. 3). Denne rollen får vi ikke presentert noen 

opplysninger om på www.petterdass.no’s forside, som altså også nevnt i delen om 

ethosappellene på nettstedets forside. Dette oppleves uheldig, nettopp fordi dette er 

relevante saksopplysninger i denne sammenhengen, som opplyser om museets betydning 

i nasjonal og nordisk sammenheng. Når dette ikke opplyses om på museets 

virksomhetsnettstedsforside, oppleves det som at vi ikke blir presentert for museets fulle 



173 
 

og hele ”ansikt” her. Dermed kan dette igjen oppleves som en brist i 

logosargumentasjonen rundt saksforholdet her.  

 

Naturen 

I salgsparolen på nettstedets forside, får vi oppfordringen ”Opplev natur, arkitektur og 

kultur i samspill på historiske Alstahaug”. Her er det spesielt temaet natur som oppleves 

å ikke bli fulgt opp videre på en tilstrekkelig måte. Utenom denne salgsparolen er det 

nemlig lite ved forsiden her som kan utdype dette temaet ytterligere for oss. Vi får 

riktignok antydninger til det når vi i hoveddelens andre avsnitt får beskrevet at 

”Alstahaug og Petter Dass-museet ligger i idylliske og landlige omgivelser”. Men denne 

opplysningen gir oss ingen objektiv saksinformasjon, som kan fortelle oss noe mer om 

hvordan naturen på Alstahaug faktisk ser ut, hva som utmerker den eller hvorfor det er 

verdt å oppleve den. På samme måte får vi også antydninger til tematisk utdypelse av 

dette naturtemaet gjennom det nederste av forsidens to bilder. Dette bildet viser, som 

tidligere nevnt i gjennomgangen av forsidens pathosappeller, to besøkende som sitter inne 

i museets utstillingsområde, mens de skuer utover den helgelandske naturen som befinner 

seg utenfor museumsvinduet. Men i og med at bildets hovedhandling foregår innendørs, 

så oppleves heller ikke dette bildet å gi oss tilstrekkelig faktabasert saksinformasjon om 

temaet helgelandsk natur, i så måte. Dermed kan dette temaet når det innføres gjennom 

salgsparolen uten å få noen videre oppfølging og utdyping i den multimodale teksten, 

altså raskt kunne oppleves som en løs tråd i saksframstillingen her. Dette er beklagelig, da 

temaet er å anse som en viktig del av saksinnholdet når museet skal presentere og 

posisjonere seg for sine interessenter.   

 

Til sist vil jeg i tillegg også si litt om bildenes rolle i fremstillingen og presentasjonen av 

saksforholdet her. 

 

Bildenes argumentasjon 

Også bildene på www.petterdass.no’s forside kan oppleves å ødelegge litt for 

saksfremstillingen her. For, om man tar utgangspunkt i at en del av hensikten med denne 

forsiden skal være å fremstille Petter Dass-museet som ”aktivt” og ”attraktivt”, så 

underbygger nemlig ikke nødvendigvis forsidens bilder, til tross for gode 

avsenderintensjoner her, denne positive og ønskede vinklingen av saksforholdet. Dette 

fordi bildene, med sin iboende polysemiske flertydighet, potensielt sett kan avgi likeså 
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snart negative konnotasjoner, som positive konnotasjoner i sammenhengen her, som 

tidligere nevnt (jfr. Kjeldsen, 2006; Kjeldsen 2009). For, som retorikkprofessor Kjeldsen 

nevner, så kan bilder også fungere som en form for argumentasjon, og dermed også som 

en logosappell. Dette innebærer i vårt tilfelle at bildene på www.petterdass.no’s forside, 

ved å fungere som en form for realistisk dokumentasjon av virkeligheten, nettopp kan 

utdype og illustrere den skriftlige tekstens budskap, eller på motsatt vis argumentere mot 

dette (jfr. Kjeldsen, 2006; Kjeldsen, 2009).  

 

Hva gjelder bildebruken på www.petterdass.no’s forside, kan denne som tidligere nevnt, 

potensielt sett gi assosiasjoner i negativ retning – til kulde, tomhet, avvisning, distanse og 

melankolsk dysterhet. I tillegg viser bildene oss rent fysisk museet i form av relativt 

folketomme interiør- og eksteriørmessige områder med liten menneskelig aktivitet. På 

grunn av disse bildenes sammenlagte meningsfortetning og dokumentariske effekt, kan de 

videre oppleves å argumentere for at Petter Dass-museet ikke er en særlig mye besøkt 

virksomhet, hvor det heller ikke skjer særlig mye (jfr. Kjeldsen, 2006; Kjeldsen, 2009). 

Som vi har vært inne på tidligere, er det vanskelig å relatere dette videre til nettopp et 

”aktivt” og ”attraktivt” museum. På denne måten kan dermed bildebruken på 

www.petterdass.no’s forside potensielt sett argumentere mot den ønskede fremstillingen 

av saken her. Dermed bidrar dette til en ulogisk saksfremstilling i den multimodale 

teksten på nettstedets forside. Når man samtidig vet at bilders budskap har en tendens til å 

nå inn til oss raskere enn skriftens, skjønner man at dette kan få uheldige konsekvenser 

(jfr. Kjeldsen, 2009: 293-303).  

 

Vi har når sett på noen problemområder hva gjelder forholdet mellom 

www.petterdass.no’s forside og bevismidlet logos, som viser oss at museet her kanskje 

ikke helt klarer å presentere oss for saken sin på en tydelig, klar og velfundert måte. Dette 

innebærer i praksis en opplevelse av at forsiden heller ikke gjennom bevismidlet logos 

evner å overbevise om at ”Petter Dass-museet er en attraktiv, annerledes og aktiv 

kulturvirksomhet, som befinner seg i et historisk interessant område omgitt av spennende 

arkitektur, vakker natur og særegen atmosfære, som er verdt å besøke!”. Igjen oppleves 

dette som uheldig, spesielt med tanke på at museets potensielle retoriske situasjon, og det 

antatte påtrengende problemet der, krever at avsender evner å vekke interessentenes 

engasjement for museet og dets tilbud og tjenester på en overbevisende måte, noe som 

dermed nødvendigvis også tilsier at dette må skje på en tydelig måte.   
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6.2.4 Konklusjon 

Jeg har nå presentert en analyse og vurdering av de viktigste ethos-, pathos-, og logos-

appellene som kan sies å befinne seg i forsiden til www.petterdass.no pr. 03.09.12. 

   

Som allerede nevnt, er vi som internettbrukere utålmodige skapninger som raskt kan 

miste interessen for et nettsted om vi ikke opplever det som troverdig og overbevisende. 

Opplever vi ikke umiddelbart et nettsted som interessant, relevant, funksjonelt eller 

estetisk pent å se på, kan vi på få sekunder avvise og forlate det med uforrettet sak. Siden 

man gjerne ønsker at nettbrukerne skal oppholde seg på nettstedet lengst mulig, vil en slik 

reaksjon være uheldig og uhensiktsmessig for nettstedets avsender. At nettstedet avgir et 

umiddelbart godt førsteinntrykk, blir dermed viktig. Dette tilsier at nettstedets forside, 

som altså vil være den første siden man ankommer ved nettstedet om man taster inn 

nettstedets domenenavn i nettleserens adressefelt, på denne måten får en viktig rolle som 

nettstedets innledning (exordium), i så måte. På mange måter blir det nemlig nettopp 

denne siden som får i oppgave å gjøre nettbrukeren velvillig (benevoli), oppmerksom 

(attendi) og lærevillig (dociles) overfor nettstedet som helhet, slik at denne velger å 

stoppe opp i sin reise og søking gjennom internettet for å bli på nettopp dette nettstedet en 

stund. Dette tilsier at forsiden, som nettstedets ansikt utad, eller ”butikkvindu”,  altså bør 

ha en viss overbevisende kraft ved seg, om denne skal kunne fungere hensiktsmessig på 

denne måten. En slik hensiktsmessig overbevisende kraft, kan det altså ut fra analysen i 

dette kapitlet, se ut til at forsiden på www.petterdass.no mangler.  

 

Slik analysen i dette kapitlet er lagt opp, fremstår nemlig forsiden til www.petterdass.no 

pr. 03.09.12 å ha en begrenset overbevisende kraft i slik hensiktsmessig retning. Dette 

fordi det her ser ut til at negative følelser og reaksjoner overfor nettstedet, og dermed 

også dets avsender, potensielt kan oppstå som en konsekvens av at forsiden tilsynelatende 

ikke makter å overbevise publikummet sitt gjennom ethos, pathos og logos på en 

hensiktsmessig og positiv måte. Dette innebærer at denne forsiden i stedet for å gi 

publikum et positivt førsteinntrykk av nettstedet og virksomheten bak, like gjerne kan 

fremstille disse i et negativt og lite fordelaktig lys. Til tross for at det samtidig eksisterer 

elementer ved denne forsiden som oppleves som positive og potensielt overbevisende i 

sin karakter, oppleves det likevel å være en større dominans av retorisk uhensiktsmessige 

elementer her, noe som dermed medfører til at forsiden ikke fremstår som et retorisk 
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hensiktsmessig prosjekt. Av den grunn må denne forsidens overbevisende kraft derfor 

kvalifiseres som begrenset, eller dårlig, i så måte. Dette innebærer at www.petterdass.no 

pr. 03.09.12 heller ikke ut fra denne analysens perspektiv kan sies å fremstå som noen 

passende og retorisk hensiktsmessig respons i museets potensielle retoriske situasjon, i så 

måte.   
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7 Oppsummering og avslutning 
 
Vi har nå vært gjennom en grundig undersøkelse av Petter Dass-museets 

virksomhetsnettsted – www.petterdass.no. Dette i den hensikt å finne ut om dette 

nettstedet, slik det fremstår på internett pr. 03.09.12, kan sies å representere en passende 

respons på det påtrengende problemet i Petter Dass-museets potensielle retoriske 

situasjon, slik denne er blitt framstilt og presentert i oppgavens kapittel 4.  

 

I oppgavens kapittel 4 foreslo jeg nemlig en retorisk situasjon som jeg altså anser 

potensielt sett kan ha ligget til grunn for eksistensen av Petter Dass-museets 

virksomhetsnettsted, www.petterdass.no. I denne situasjonen omhandler det påtrengende 

problemet for Petter Dass-museet en nødvendighet av å måtte kommunisere med 

omgivelsene, for å kunne interessere og tiltrekke seg et publikum som på ulike måter kan 

bidra til og støtte opp under museets økonomi. Dette for at museet skal kunne fortsette å 

forvalte kulturarven etter dikterpresten Petter Dass. Publikummet som anses å kunne 

hjelpe Petter Dass-museet direkte eller indirekte i denne situasjonen, representerer 

sammenlagt en bred målgruppe. Felles for dem alle, er at de i denne konkrete situasjonen 

først og fremst regnes som den delen av museets publikum som orienterer seg via 

internettet. For at dette publikummet skal kunne foreta de nødvendige handlinger som 

kan avhjelpe museet i denne situasjonen, altså møte opp på museet og benytte seg av dets 

tilbud og tjenester (eller støtte museet økonomisk på andre måter), må Petter Dass-museet 

først overbevise dette publikummet gjennom en hensiktsmessig kommunikasjonsytring, 

altså det vi innen retorikken kaller en passende respons. Virksomhetsnettstedet 

www.petterdass.no er derfor her ansett som museets respons på det påtrengende 

problemet i denne potensielle retoriske situasjonen. Mitt hovedanliggende i dette 

masterprosjektet har dermed altså vært å undersøke hvorvidt www.petterdass.no pr. 

03.09.12 kan sies å representere en passende respons i denne antatte situasjonen, eller 

ikke. Problemstillingen som jeg har jobbet ut fra er derfor følgende: 

 

Hvordan framstår virksomhetsnettstedet www.petterdass.no som retorisk hensiktsmessig 

prosjekt, sett i lys av: 

 sin retoriske situasjon? 

 avsenders intensjon? 
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 sitt innhold og komposisjon? 

 forsidens overbevisende kraft?  

For å få svar på dette, har jeg derfor i dette masterprosjektet foretatt en todelt 

undersøkelse av dette nettstedet. Først foretok jeg en deskriptiv og normativ analyse av 

det helhetlige nettstedets komposisjon og innhold, slik dette fremsto på internettet 

03.09.12. Her ble hensiktsmessigheten i nettstedets innhold og komposisjon vurdert ut fra 

et multimodalt, web-teoretisk, web-retorisk, samt bilde- og fargeteoretisk perspektiv, 

samt ut fra relevante kvaliteter som funksjonalitet, brukervennlighet, estetikk og 

innholdsverdi, dette i lys av den potensielle retoriske situasjonen som allerede nevnt.  

 

Deretter foretok jeg en analyse av den retoriske overbevisende kraften i nettstedets 

forside pr. 03.09.12. Dette altså for å kunne gi en vurdering av hvor retorisk 

overbevisende denne forsiden kan antas å fremstå overfor Petter Dass-museets publikum i 

den potensielle retoriske situasjonen. Dette innebar for øvrig å kartlegge og vurdere de 

viktigste ethos-, pathos-, og logosappellene i forsiden, slik disse fremkom av den 

multimodale teksten.  

 

Resultatet fra disse analysene viser oss at www.petterdass.no pr. 03.09.12 ikke fremstår å 

egne seg som noen passende respons på museets påtrengende problem i den potensielle 

retoriske situasjonen.  

 

Dette først og fremst fordi nettstedet ikke ser ut til å ha de retoriske kvaliteter ved seg, 

som må til for å kunne leve opp til nettbrukernes krav og forventninger til troverdige 

nettsteder, disse først og fremst i form av kvaliteter som funksjonalitet, brukervennlighet, 

estetikk, innholdsverdi og oppdatert teknologi (jfr. Warnick, 2007; Fogg, 2002; Dalen og 

Rønjum, 2012; m.fl.). Dette så vi spesielt tegn til i analysen som tok for seg nettstedets 

innhold og komposisjon. Her fant vi nemlig en rekke elementer som snarere må kunne 

sies å fremstå som ufunksjonelle, utdaterte, uestetiske og lite brukervennlige og –

relevante, i så måte. I analysen som tok for seg forsidens overbevisende kraft, så vi også 

at forsiden så ut til å mangle noen nødvendige retoriske kvaliteter som må til for å kunne 

overbevise dagens nettbrukere. For eksempel så vi her at forsidens utforming i seg selv, 

samt dens bilde- og fargebruk, saksframstilling og henvendelse til leseren heller ikke 

opplevdes som særlig retorisk hensiktsmessige i denne sammenheng.  
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Som vi har sett kan slike opplevelser av nettstedet føre til at potensielle interessenter av 

museet, i form av kresne og utålmodige nettbrukere, muligens vil kunne avvise og forlate 

www.petterdass.no før avsender har fått muligheten til å overbevise dem om sitt budskap. 

Dette da som et resultat av at disse nettbrukerne sannsynligvis ikke opplever å stå overfor 

et troverdig eller profesjonelt nettsted. Siden den potensielle retoriske situasjonen her 

krever at dette nettstedet evner å engasjere og overbevise den delen av museets publikum 

som orienterer seg via internettet, fremstår et scenario slik det som er presentert over, som 

lite hensiktsmessig og passende om museet skal få løst eller modifisert det antatt 

påtrengende problemet her. Siden analysene viser at dette er et mulig scenario for dette 

nettstedet slik det fremstår på internett 03.09.12, blir det dermed av den grunn vanskelig å 

anse www.petterdass.no som en passende respons for Petter Dass-museet i dets 

potensielle retoriske situasjon. 

 

Samtidig kan nettstedet også se ut til å mangle de retoriske kvalitetene som er nødvendige 

for å kunne overbevise om saken sin på en hensiktsmessig måte. Dette så vi spesielt tegn 

til i oppgavens kapittel 6, hvor nettopp overbevisningskraft var et tema. Her fant vi 

nemlig en rekke elementer ved nettstedets forside, som tilsa at denne ikke ser ut til å 

makte å overbevise publikummet sitt gjennom ethos, pathos og logos på en 

hensiktsmessig og positiv måte. Blant annet så vi at museet her ser ut til å fremstille seg 

selv som en lite troverdig avsender av nettstedet, og at henvendelsen til publikum kan 

oppleves som lite publikumsengasjert og –interessert, i tillegg til at saksframstillingen 

kan oppleves som utydelig og uklar. Samtidig fant vi også elementer her som potensielt 

sett kan resultere i negative og uhensiktsmessige følelser og reaksjoner hos publikummet, 

noe som altså vil kunne bidra til å motvirke publikums overbevisning om at ”Petter Dass-

museet er en attraktiv, annerledes og aktiv kulturvirksomhet, som befinner seg i et 

historisk interessant område omgitt av spennende arkitektur, vakker natur og særegen 

atmosfære, som er verdt å besøke!” (jfr. ”hovedtanken” presentert i oppgavens kapittel 4).  

 

En del av funnene fra denne ethos,- pathos- og logosanalysen var også gjenkjennbare fra 

analysen som tok for seg det helhetlige nettstedets innhold og komposisjon, noe som 

tilsier at opplevelsen av manglende overbevisningskraft i hensiktsmessig retning, til stor 

del også må kunne sies å gjelde for ytterligere deler av nettstedet, enn bare dets forside. I 

og med at denne evnen til å overbevise gjennom triaden ethos-pathos-logos er et helt 

grunnleggende og nødvendig element ved enhver passende respons, blir det naturlig nok 
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også av ovennevnte grunn vanskelig å anse www.petterdass.no som en passende respons i 

Petter Dass-museets potensielle retoriske situasjon. 

 

Sammenlagt fører mangelen på de retoriske kvalitetene som her er blitt nevnt, til et 

inntrykk av at virksomhetsnettstedet www.petterdass.no ikke evner å fremstille 

virksomheten Petter Dass-museet i et hensiktsmessig og godt lys overfor dens 

interessenter som orienterer seg via internettet. Som vi vet, er nettopp det å posisjonere og 

synliggjøre virksomheten i best mulig lys hovedhensikten til ethvert virksomhetsnettsted, 

det er derfor også en hovedoppgave for www.petterdass.no som potensiell passende 

respons (jfr. Hoff-Clausen, 2002; Brønn og Ihlen, 2009).  

 

Som vi har vært inne på ved en rekke anledninger, oppleves gjerne virksomhetsnettstedet 

som en forlengelse av den faktiske virksomheten som befinner seg bak nettstedet (jfr. 

Hoff-Clausen, 2002; Brønn og Ihlen, 2009). Som allerede nevnt, er det gjerne i den 

forbindelse at vi snakker om virksomhetsnettstedet som ”virksomhetens virtuelle 

butikkvindu”, eller dens ”ansikt utad i den digitale offentligheten” (Reed, 2012; Hoff-

Clausen, 2002). Vi omtaler dette slik, for å forklare at virksomhetsnettstedet fungerer som 

virksomhetens representant ute i denne digitale offentligheten, noe som dermed gir 

forventninger om at den også representerer denne på en fordelaktig måte der. Dette er 

viktig, fordi oppfatningen som nettbrukerne får av et virksomhetsnettsted, også vil kunne 

påvirke deres oppfatninger om den faktiske virksomheten som nettstedet representerer på 

internettet. Dette som en konsekvens av at nettbrukerne vil oppleve inntrykket som 

virksomheten avgir av seg selv gjennom virksomhetsnettstedet, som et inntrykk av den 

faktiske virksomhetens identitet. Dette inntrykket representerer dermed det vi gjerne 

omtaler som virksomhetens image, som altså spiller en grunnleggende rolle for 

virksomhetens omdømme. Et dårlig omdømme kan videre få uheldige økonomiske 

konsekvenser for virksomheten (Hoff-Clausen, 2002; Brønn og Ihlen, 2009; Thorlacius, 

2007; Reed, 2012). Som vi husker, er altså ikke en virksomhets image ”det selskapet tror 

det er, men følelser og overbevisninger knyttet til selskapet som eksisterer i målgruppenes 

hoder” (Hatch og Schultz i: Brønn og Ihlen, 2009: 75). Disse følelsene og 

overbevisningene representerer dermed inntrykket som disse målgruppene, eller 

publikummet, får av virksomheten, ut fra hvordan denne fremstiller seg selv overfor 

omgivelsene, blant annet gjennom sin kommunikasjon. 
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Dette innebærer at måten som virksomhetsnettstedet www.petterdass.no fremstår på 

overfor sine omgivelser, også vil påvirke hvordan disse omgivelsene oppfatter 

virksomheten Petter Dass-museet. Analysene i denne masteroppgaven viser i den 

sammenheng at www.petterdass.no kan se ut til å skape et negativt og uhensiktsmessig 

inntrykk av det faktiske Petter Dass-museet. Dette som en konsekvens av inntrykket som 

nettstedet potensielt sett kan avgi ved å ikke møte nettbrukernes krav og forventninger til 

funksjonalitet, brukervennlighet, estetikk, innholdsverdi og oppdatert teknologi, samt ved 

å ikke overbevise om saken sin gjennom ethos, pathos og logos på en hensiktsmessig og 

positiv måte. Slike negative og uhensiktsmessige inntrykk av nettstedet, vil dermed kunne 

farge over på inntrykket av nettstedets avsender, som nevnt. Dette innebærer at om 

nettbrukerne opplever www.petterdass.no som for eksempel utdatert og irrelevant, så er 

sjansen stor for at de også kan få et inntrykk av det faktiske Petter Dass-museet på 

Alstahaug som nettopp dét (jfr. Engebretsen, 2010; Warnick, 2007). På lignende vis; får 

nettbrukerne et inntrykk av å bli presentert for et utdatert og lite funksjonelt 

virksomhetsnettsted, vil dette kunne gi dem et inntrykk av virksomheten bak nettstedet 

som lite velvillig og serviceinnstilt. Dette ville i tilfellet potensielt sett kunne bidra til et 

dårlig image av museet på kort sikt, og et potensielt dårlig omdømme på lenger sikt. I 

begge tilfeller kan det potensielt sett få økonomiske konsekvenser for museet (Hoff-

Clausen, 2002; Brønn og Ihlen, 2009; Thorlacius, 2007; Reed, 2012). Dette innebærer at 

måten som www.petterdass.no fremstår på overfor omgivelsene på internett, først og 

fremst kan få konsekvenser for Petter Dass-museets image, men også potensielle 

konsekvenser av økonomisk art som en forlengelse av dette. 

 

Som også tidligere nevnt, vil en hovedoppgave for en passende respons i Petter Dass-

museets potensielle retoriske situasjon, være å synliggjøre og posisjonere museet og dets 

tilbud og tjenester overfor publikummet på internettet på en mest mulig hensiktsmessig, 

fengende og engasjerende måte. Dette altså i den hensikt å overbevise dette publikummet 

til handling – til å møte opp på museet og benytte seg av dets tilbud og tjenester (eller 

støtte museet økonomisk på andre måter), slik at museet med sitt viktige 

samfunnsoppdrag kan leve og virke videre på en stabil økonomisk plattform. Dette 

innebærer at denne responsen først og fremst må evne å fremstille museet som en 

relevant, attraktiv og troverdig kulturvirksomhet på en hensiktsmessig, passende og 

overbevisende måte.  
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Siden www.petterdass.no pr. 03.09.12 snarere ser ut til å kunne fremstille den faktiske 

virksomheten Petter Dass-museet på Alstahaug i et negativt og uhensiktsmessig lys, som 

denne masteroppgavens analyser nå har vist oss, kan derfor ikke nettstedet i denne 

versjonen anses som en passende respons på det antatt påtrengende problemet i museets 

potensielle retoriske situasjon, slik denne er presentert i oppgavens kapittel 4. Dette 

innebærer samtidig at www.petterdass.no pr. 03.09.12 av den grunn heller ikke er å anse 

som et retorisk hensiktsmessig prosjekt, i så måte.    

 

Fra kritikk til muligheter 

Virksomhetsnettstedet www.petterdass.no, i sin versjon fra 03.09.12, er i denne 

framstillingen blitt underlagt en omfattende kritisk retorisk undersøkelse.  

 

I den forbindelse skal det her samtidig påminnes om at det også eksisterer positive 

elementer ved denne versjonen av www.petterdass.no, slik analysene i denne 

framstillingen også har vist oss. For eksempel blir man som nettbruker her presentert for 

mye relevant, interessant og nyttig informasjon, både om hovedpersonen Petter Dass, og 

om museet og dets tilbud og tjenester. Sånn sett bærer som nevnt nettstedet tydelig preg 

av å være fundert på en stor informasjons- og formidlingsvilje, som i utgangspunktet 

oppleves velvillig og positivt. Tar man seg tid og titter litt rundt på nettstedet, finner man 

dermed stort sett det man leter etter, enten det gjelder Petter Dass’ fødselsår, eller direkte 

telefonnummer til daglig leder.  

 

Nettstedets navigasjon i form av hovedmeny og navigasjonsstier oppleves som 

funksjonell og oversiktlig i bruk. Nettstedet oppleves også å være raust med tanke på 

bilder som kan illustrere og utdype det skriftlige innholdet de ledsager for oss. Uavhengig 

av hensiktsmessigheten i plasseringen, får vi uansett også presentert relevant praktisk 

informasjon som åpningstider, billettpriser og kontaktinformasjon, lett tilgjengelig her. 

Også dette representerer i utgangspunktet positive elementer ved nettstedet. Nettstedet 

www.petterdass.no pr. 03.09.12 innehar dermed altså også en rekke positive kvaliteter 

ved seg, som først og fremst innebærer at den jevne nettbrukeren, blant museets 

internettorienterende publikum, nok vil oppleve å bli godt informert gjennom dette 

nettstedet. Spørsmålet blir likevel om nettbrukeren, ved å besøke dette nettstedet, blir 

overbevist til å besøke det faktiske museet?  
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Innen retorikken tenker man seg at den retoriske læren (rhetorica docens) først og fremst 

er utviklet med tanke på å gi veiledning til praktiske retoriske utfoldelser (rhetorica utens) 

ved å skaffe til veie noen praktiske retningslinjer for effektiv og hensiktsmessig 

kommunikasjon. Samtidig tenker man seg også at denne læren kan snus på hodet, for å 

benyttes som analyseapparat til retorisk kritikk (rhetorica studens) av retoriske 

utfoldelser, som dermed videre kan gi oss ytterligere innsikt i retorisk hensiktsmessig 

kommunikasjon, og på denne måten bidra til å videreutvikle de praktiske retningslinjene 

for dette (jfr. Kjeldsen, 1997; Kjeldsen, 2006). Retorisk kritikk kan dermed gi oss 

verdifulle muligheter til å forbedre kommunikasjonsevnen vår. Så også i dette tilfellet, 

som forhåpentligvis kan gi ny innsikt om sammenhengen mellom fenomenet 

virksomhetsnettsteder, webinnhold og retorisk overbevisningskraft. 

 

Jeg vil derfor avslutningsvis her kort få presentere noen løsningsorienterte forslag til 

forbedringer av de mest fremtredende retoriske ”problemområdene” ved Petter Dass-

museets virksomhetsnettsted, www.petterdass.no, dette slik disse har fremkommet 

gjennom denne kritiske studien. Disse forslagene har altså fremkommet ved at jeg har 

benyttet meg av de viktigste og mest fremtredende retoriske ”ankepunktene” ved dette 

nettstedet, for å finne muligheter til forbedring og styrking av www.petterdass.no’s 

retoriske kvaliteter. Dette for å kunne bistå Petter Dass-museet i å fremstille seg selv på 

best mulig vis overfor interessentene sine på internett, slik at www.petterdass.no faktisk 

kan bli en passende respons på museets antatte kommunikasjonsutfordring på nett. Disse 

kortfattede løsningsorienterte forslagene er dermed ment å kunne fungere som en liten 

veiledning og utgangspunkt for Petter Dass-museets fremtidige praktiske retoriske 

utfoldelser på virksomhetsnettstedet, i så måte. Forhåpentligvis kan de også være 

veiledende for andre som jobber med virksomhetskommunikasjon på internett, og som 

ønsker å forbedre de retoriske kvalitetene ved sitt nettsted. 

 

Løsningsorienterte forslag for å styrke www.petterdass.no’s retoriske kvaliteter 

 

Layouten 

Siden layouten er noe av det først som nettbrukeren bedømmer et nettsteds troverdighet ut 

fra, vil det slik analysene i denne masteroppgaven også har vist, være hensiktsmessig å få 

endret denne i www.petterdass.no’s tilfelle (jfr. Warnick, 2007). Her anbefales det å velge 

bort dagens layout i sentrert struktur med marger på alle kanter, til fordel for en layout 
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utformet på en vertikal akse, som dermed kun vil bestå av toppmarg og 

hoveddel/bunnmarg (jfr. Parker, 2012: 52; Dalen og Rønjum, 2012: 37-43; Dalen, 2010: 

28-29). Da vil man få fjernet høyre og venstre marg, som i slike tilfeller opptar en 

unødvendig stor del av nettsidens verdifulle hoveddel, og som samtidig begrenser 

potensialet i innholdet som presenteres der. Dette struktureringsprinsippet gir videre 

muligheter til å omplassere hovedmenyen fra vertikal listeform i venstremargen, til en 

horisontal plassering under toppmargen. Også dette vil kunne spare verdifull plass på 

nettsiden, men samtidig også gi layouten og nettsiden et oppdatert og mer moderne preg 

(jfr. Parker, 2012). En ny layout vil dermed bidra til et mer troverdig og profesjonelt 

inntrykk av nettstedet, noe som er viktig for å kapre oppmerksomheten til nettbrukerne, 

som vi har sett. 

 

Fargene  

Nettstedets estetiske uttrykk er også blant det første som nettbrukerne vil vurdere 

nettstedets troverdighet ut fra (jfr. Warnick, 2007). Her vil fargebruken på nettstedet 

spille en avgjørende rolle. Som analysene har vist oss, kan også fargebruken på 

www.petterdass.no gi problemer for nettstedets troverdighet. Fargebruken her kan 

dermed med hell tones ned til et relativt nøytralt fargevalg, som ikke oppleves å 

utkonkurrere avsenders budskap og nettstedets øvrige innhold. Kvornings fargevalg kan 

da i stedet benyttes som markeringsfarger, for eksempel til å markere hvor man befinner 

seg i hovedmenyen, eller som rent funksjonelle eller dekorative innslag. Dette vil gi 

nettstedet et mer moderne, oppdatert og estetisk behagelig utseende, i tillegg til å legge 

grunnlag for bedre leseopplevelser for nettbrukeren (jfr. Thorlacius, 2007).  

 

Innholdet  

Det neste som nettbrukerne vil vurdere nettstedets troverdighet ut fra, er dets innhold (jfr. 

Warnick, 2007). Også dette har analysene vist oss at kan skape utfordringer i 

www.petterdass.no’s tilfelle. Her anbefales det sterkt at museet går gjennom nettstedets 

helhetlige innhold, og enten fjerner helt, eller samler på et sted, det utdaterte innholdet 

knyttet til temaene som omhandler arrangementer, utstillinger og formidlingsopplegg (jfr. 

Dalen og Rønjum, 2012). Dette vil kunne bidra til å fjerne det potensielle inntrykket av 

nettstedet og virksomheten som utdatert. En opprydding og utrenskning i innholdet vil 

også kunne bidra til større oversikt, og muligens også til at budskapet ”Kom og besøk 

oss!” kommer tydeligere frem (jfr. Dalen og Rønjum, 2012). Det anbefales også med 
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utgangspunkt i et nytt publiseringssystem, eller nettløsning, at det legges vekt på å 

presentere nettbrukerne for dynamisk og multimedialt innhold, som for eksempel 

bildekaruseller, filmsnutter, og lydinnslag. I den forbindelse vil det også være 

hensiktsmessig å sørge for et responsivt design på nettstedet. Dette vil gi 

www.petterdass.no et langt mer oppdatert, moderne og relevant preg og uttrykk, enn det 

som nettstedets versjon pr. 03.09.12 gir. Hva gjelder det verbalspråklige skriftlige 

innholdet, anbefales det å presentere dette i luftige, og ikke for lange tekstbolker, i en 

hensiktsmessig font og fontstørrelse, og i funksjonelle fargekontraster (jfr. Calvert, 

2010b; Dalen, 2010).   

 

Bildene  

Også et nettsteds bilder kan virke inn på nettbrukernes opplevelse av nettstedet, dette 

fordi de anses å kunne ha en sterk retorisk kraft (jfr. Kjeldsen, 2009; Kjeldsen, 2006). Slik 

analysene viser, kan bildene på www.petterdass.no potensielt sett vekke uhensiktsmessige 

assosiasjoner og konnotasjoner hos mottakeren. En mer hensiktsmessig bildebruk for 

nettstedet, vil være å ta i bruk bilder som appellerer til det mellompersonlige og 

kontaktsøkende aspektet i oss mennesker (jfr. Engebretsen, 2010). I den sammenheng 

anbefales det at museet her i større grad tar i bruk nærbilder av blide mennesker som byr 

på direkte blikk-kontakt, noe som vil kunne gi nettbrukerne en opplevelse av å bli invitert 

til nettopp dialog og mellommenneskelig kontakt. Av samme grunn anbefales det at 

nettstedet også viser bilder av aktiviteter ved museet tatt fra et slikt perspektiv at 

tilskueren får opplevelsen av å delta i aktiviteten selv, eller blir invitert med inn i den. Det 

vil samtidig være hensiktsmessig å unngå bilder hvor førsteinntrykket er at personene 

som avbildes vender seg bort, eller snur ryggen til tilskueren. På samme vis kan det være 

fornuftig å også være observant på hvilke assosiasjoner og konnotasjoner utstrakt bruk av 

bilder som viser folketomme og kjølige lokaler kan avgi. Et slikt bevisst forhold til 

bildebruken på nettstedet, vil nemlig være essensielt for å få formidlet den ønskede 

stemningen og atmosfæren på nettstedet (jfr. begrepet mediert evidentia, som tidligere 

nevnt) (jfr. Kjeldsen, 2009; Kjeldsen, 2006). Museet kan gjerne benytte større bilder på 

nettstedet, dog ikke så store at det hindrer opplastingshastigheten. Det viktigste for gode 

nettbilder og nettstedets troverdighet, er likevel å vise ekte mennesker i ekte situasjoner 

med ekte følelsesreaksjoner (jfr. Dalen, 2010).  
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Henvendelsen til leseren/nettbrukeren 

Som analysene har vist oss, kan Petter Dass-museet oppleves som en relativt lite 

publikumsengasjert avsender grunnet en formell og upersonlig stil og tone på 

virksomhets-nettstedet sitt. Det kan som nevnt gi konsekvenser for museets image og 

troverdighet. En måte å rette opp dette mulige inntrykket på, kan være å myke opp dette 

formelle uttrykket, ved å ta i bruk en noe mer personlig og åpen stil og tone på nettstedet 

(jfr. Brønn og Ihlen, 2009; Calvert, 2010a; Staude og Marthinsen, 2013; Lai og Farbrot, 

2013; Bergslien, 2012; Reed, 2012; Bonvik og Brønn, 2010). Dette for eksempel ved å 

gjøre seg selv som avsender mer synlig, både i den skriftlige teksten, men også i den 

helhetlige multimodale teksten som sådan. Det kan derfor være fordelaktig om museet 

viser i større grad hvem ”vi’et” bak museumslogoen er, dette for eksempel gjennom 

bilder av blide og imøtekommende ansatte og en litt mer løs og ledig tone (innenfor 

høvelighetens grenser) i teksten. En slik lettere og åpnere tone kan også gi et inntrykk av 

engasjement, både for det som det snakkes om, men også for den det snakkes til, i så måte 

(jfr. Calvert, 2010a).  

 

På motsatt vis vil det også være fordelaktig i denne sammenheng om museet også 

henvender seg i større grad direkte til leseren/nettbrukeren sin. Dette ved å henvende seg 

oftere og tydeligere til ”du’et” i teksten, men også ved å stille mottakeren spørsmål, eller 

oppfordre denne til handling og engasjement gjennom tydelige såkalte handlingsdrivere i 

teksten (jfr. Calvert 2010a; Furu, 2011). Å gi mottakeren et inntrykk, gjennom film- eller 

bildebruk, av å bli invitert med i en pågående aktivitet, eller å bli henvendt til av et blidt 

menneske, er også en hensiktsmessig måte for museet å henvende seg til mottakeren sin 

på (jfr. Dalen, 2020; Kjeldsen, 2006; Kjeldsen, 2009). Det samme gjelder også en tydelig 

velkomst. 

 

Hva gjelder slike henvendelser til mottakeren, vil menneskers grunnleggende ønske om 

mellommenneskelig kontakt altså også her være et viktig stikkord (jfr. Engebretsen, 

2010). En slik personlig og åpen tone, som altså vil være resultatet av at avsender byr på 

seg selv i teksten og samtidig engasjerer seg i dens leser, vil dermed kunne bidra til å gi 

nettbrukerne et inntrykk av nettstedet, men også av det faktiske Petter Dass-museet, som 

troverdig, trivelig og tillitvekkende (jfr. Brønn og Ihlen, 2009; Calvert, 2010a; Staude og 

Marthinsen, 2013; Lai og Farbrot, 2013; Bergslien, 2012; Reed, 2012; Bonvik og Brønn, 

2010). Kanskje kan en slik personlig og mindre formell tone muligens også være 
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nøkkelen til å få fremstilt Petter Dass-museet som annerledes, aktivt og attraktivt, og til å 

få formidlet Alstahaugs særegne stemning og atmosfære gjennom nettstedet?  
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Etterord 
 
Hensikten med dette masterprosjektet har vært å ta fenomenet virksomhetsnettsteder i 

nærmere øyesyn fra et retorisk perspektiv, dette ut fra en omfattende kritisk studie av et  

representativt kasus for fenomenet, www.petterdass.no. Målet har vært å forhåpentligvis 

kunne bidra til ny innsikt om sammenhengen mellom fenomenet virksomhetsnettsteder, 

webinnhold og retorisk overbevisningskraft – innsikter som kan utprøves av, og dermed 

ha relevans for alle som på en eller annen måte jobber med kommunikasjon på nett.  

 

 

 

”Jeg gjør det mindre med håp om å lykkes fullt ut, enn av lyst til å forsøke.  

For det er bedre å bli kritisert for uforstand enn for mangel på god vilje” 

 – Cicero 
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Vedlegg  
 
Intervjuguide  

– intervju med Petter Dass-museets web-ansvarlige, Johanne Markvoll, 03.09.13 

 

Først: Introduksjon av den som intervjues (navn og stilling) 

 

1) Den retoriske situasjonen/konteksten 

Formålet/hensikten med nettstedet: 

Fortell litt om bakgrunnen for nettstedet: 

Hvorfor har Petter Dass-museet valgt å skaffe seg et eget nettsted på internett?  

Hva er hovedpoenget med nettstedet? Hvorfor er Petter Dass-museet på internett? 

 

Brukerne og budskapet: 

Fortell: 

Hvem er brukerne av dette nettstedet? 

Hvorfor kommer brukerne til www.petterdass.no, slik dere ser det? 

Hvem er det man ønsker å kommunisere med gjennom nettstedet?  

Hvorfor akkurat denne/disse gruppene? 

 

Jfr. budskapet: Hva er det dere ønsker å kommunisere om (budskapet)?  

Hva er det viktigst for dere at nettbrukerne ser/får med seg på nettsidene?  

Hva er det dere vil at brukerne skal gjøre når de kommer til nettsidene? 

Hva tror du brukerne ønsker seg av nettstedet? Hvilket innhold tenker dere at brukerne 

sannsynligvis ønsker å finne på nettstedet? (Hva mener dere at brukerne trenger og leter 

etter når de kommer til nettstedet?) 

 

Jfr. ønsket inntrykk/uttrykk: Hvordan ønsker museets å framstå på nettet?  

Hvilket inntrykk håper dere at nettsiden gir av museet og dets ansatte?  

Hvordan har man forsøkt å gjøre dette? 

 

Hvorfor bør brukerne komme til www.petterdass.no? (Hva har akkurat dette nettstedet 

har å tilby brukerne?) 

 

http://www.petterdass.no/
http://www.petterdass.no/
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Generelle kommunikasjonsstrategier og -planer:  

Har museet en egen skriftlig kommunikasjonsplan? (PD eller Helgeland museum?)  

Hvordan forholder denne seg til museets nettkommunikasjon (er nettstedet inkludert i 

denne planen)? På hvilken måte? 

 

Har museet noen egen kommunikasjonsstrategi eller retningslinjer for nettstedet? (For 

eksempel av typen ”Plan og kjøreregler”: – Hensikt? Hva skal med? Hvor ofte skal den 

oppdateres? Hvem vil man nå?  +++)  

 

Har museet noen strategiske mål for nettsidene sine? Har dere noen konkrete mål dere vil 

nå ved hjelp av nettstedet? (flere/færre henvendelser, økte besøkstall, flere FB-likes…?) 

 

Hvor høy prioritet har nettstedet administratorisk, organisasjonsmessig, økonomisk, med 

tanke på ressurser som tid og penger?  

Hvor viktig anses nettstedet i organisasjonen? Stikkord: hos ledelsen, ”på golvet”, i 

teorien vs. i praksis, sentralt hold vs. lokalt 

 

Merkevarebygging, omdømmebygging, markedsføring:  

Er dette noe man legger vekt på? Ved museet? Helgeland museum?  

Hvilke arenaer utføres slike ting på? Anses dette som viktig? 

 

Har museet noen kjerneverdier som representerer museets identitet, som man også ønsker 

å uttrykke gjennom nettstedet?  

(På hvilken måte forsøker dere å uttrykke disse på nettsidene?  Hvordan gjør dere dette i 

annen type kommunikasjon?)  

 

Besøksstatistikk:  

Har dere tilgang på noe sånt? Har dere foretatt slike målinger? 

Evt. Ja: Hva viser de? Hvilke sider er mest besøkt? Hvor mange besøkende i snitt har dere 

på nettstedet i uka/måneden? Hvilke sider på nettstedet ser ut til å bli besøkt minst? Ser 

dere noe mønster i hva folk er ute etter på nettstedet? Ser dere ”hvilken vei” de kommer 

inn på nettstedet, altså via hvilke sider de kommer de inn på? Hvor mange av nettstedets 

besøkende forholder seg kun til den engelske og/eller den tyske siden? 
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Forholdet til nettstedet:  

Fortell litt om det praktiske arbeidet med nettstedet: 

”Arbeidet på nettsidene” – hva består det av rent praktisk? (Hvilke arbeidsoppgaver?)  

Hvor mange jobber med nettstedet til daglig? Hvilken kompetanse har disse (for 

eksempel formell utdanning eller kurs eller selvlært)? Hvor mye tid/stillingsprosent 

brukes på arbeidet med nettstedet? Hva er de største utfordringene med arbeidet med 

nettstedet? Hva er dere mest fornøyd med når det gjelder nettstedet?  

 

2) Nettstedet: utforming og innhold, valg og begrunnelser 

Hvor ofte oppdateres nettstedet? Hvor ofte legger man ut nytt innhold? Hvor ofte går man 

gjennom og redigerer innhold som allerede er lagt ut/”gammelt” innhold? 

 

Er det spesielle ting som dere må ta hensyn til når dere legger ut innhold på nettstedet?   

Har dere et bevisst forhold til det dere legger ut på nettstedet? (Stikkord: eventuelle 

retningslinjer/kommunikasjonsstrategi, universell utforming, lovverk/rettigheter, 

designmanual, annet?) 

 

Når dere legger ut nytt innhold på nettstedet – hvem ”ser” dere for dere som leseren eller 

mottakeren? Hvem skriver du til? 

 

”Tonen” på nettstedet: Gjennom måten man ordlegger seg på, språkvalgene man foretar, 

kan man fremstille seg selv på ulike måter. Hvordan er det museet ønsker å fremstå 

gjennom måten man ordlegger seg på nettstedet? (Profesjonell, formell, personlig, 

gjestfri?)  

Hva er viktig når du ordlegger deg? 

 

Fortell litt om de ulike temaene på nettstedet.  

 

Si litt om fargebruken. (symbolikken? hvorfor akkurat disse fargene? Hvordan liker dere 

fargene –fungerer de? Stygge/fine? Designmanualen)  

 

Fortell litt om hvordan dere bruker bilder og illustrasjoner på nettstedet. (Funksjon? 

Symbolikk?)  Fortell om fotografiene. Hvordan tenker dere rundt disse? Hva er viktigst 

for dere med fotografiene? (Stikkord: hensikt, utvalg, motiv, funksjon) 
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Fortell litt om museets logo. (Stikkord: symbolikk, 7 tallet, utformingen, fargene) 

Hvilken rolle har logoen på nettstedet? Hva tenker du om logoen i forhold til nettstedet? 

 

Hva tenker du som web-ansvarlig at et slikt virksomhetsnettsted bør inneholde? Hva bør 

vektlegges? Hva er viktigst for dere når dere kommuniserer på nettstedet?  

Hva er det viktigste innholdet på nettstedet? Hva anser du som godt web-innhold?  

 

Fortell litt om publiseringsmalen og publiseringstjenesten iPublisher.  

For eksempel hvordan er denne å jobbe med?  

Si litt om layouten. Kan du si noe om sammenhengen mellom layouten og 

designmanualen? 

(Funksjonell/ufunksjonell? Til støtte eller et problem? Fordeler og utfordringer?) 

 

Hva tenker dere om nettstedet slik det ser ut i dag (altså i iPublisher-versjon)?  

Nå skal jo dere få nye nettsider: Hva er viktigst for dere nå når dere skal legge om 

nettsidene? Hva er det som vil ligge øverst på prioriteringslista når det gjelder 

forandringer fra nåværende versjon? 

 

Forsiden: 

Hva er tanken bak nettstedets forside? Hva tenker du om forsiden sammenlignet andre 

sider på nettstedet? Hva er viktigst med forsiden? 

Hva ønsker dere å uttrykke via forsiden? Hvilket inntrykk ønsker dere å gi av 

museet/nettstedet gjennom forsiden? 

Hva tenker dere er viktigst å ha (av innhold) på forsiden?  

 

Til sist: 

I forhold til Petter Dass-formidling: 

Har dere brukerkontoer på for eksempel Store norske leksikon og/eller Wikipedia? 

(Administrerer dere innholdet om Petter Dass der? Er dette noe dere har diskutert?) 

Annonserer dere på Google? Er dere opptatt av søkemotoroptimalisering av nettstedet?  

 

Aller sist: Har du noe du ønsker å tilføye? 

 
 


