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Sammendrag 
Lytting er et nødvendig element i sentrale PR-teorier. Toveis kommunikasjon, dialog, 

deltakelse og engasjement er alle etablerte konsepter som gir liten mening uten forekomsten 

av lytting. Lytting som konsept består av en rekke mellommenneskelige elementer. Å lytte 

kan derfor forstås som en prosess med ulike steg for å gjennomføres i sin helhet. I dette er å 

anerkjenne, bekrefte, gi oppmerksomhet, tolke, forstå, vurdere og respondere viktige steg i 

prosessen. For at virksomheter med potensielt mange interessenter å ta hensyn til skal være i 

stand til å lytte genuint, avhenger de av å dra lytteprosessen opp på et organisatorisk plan. 

Derfor bør lytting implementeres i en virksomhets struktur og arbeidsmetoder, i det som 

kalles en lyttearkitektur (Macnamara, 2016a). 

Denne studien har gjennomført kvalitative intervjuer med åtte omdømmevinnere i det 

norske landskapet. Det finnes indikasjoner på at det er samsvar mellom en virksomhets 

omdømme og evner til å lytte. Dermed tar denne studien sikte på å avdekke hvordan og hvor 

bra disse aktørene lytter til omgivelsene, slik at det kan gis noen indikasjoner på hva som kan 

være beste praksis. Teori om lytting og lyttearkitekturen brukes som teoretisk bakteppe under 

intervjuene, og som rammeverk i analysen. Arkitekturen består av ulike elementer innenfor 

dimensjonene kultur, policyer, prinsipper, systemer, teknologier, ressurser, ferdigheter, og 

artikulering (Macnamara, 2016a). Ved å følge dette rammeverket, avdekker oppgaven at de 

kulturelle faktorene gjenspeiles av åpenhet og utjevning av maktforhold; at virksomheter har 

policyer som sikrer svargaranti, dyrker åpenhet ved å stille spørsmål, og normaliserer dialog; 

prinsipper som tar hensyn til mektige aktører og sakers omfang, men også at marginaliserte 

stemmer tas hensyn til; at teknologi og systemer gir plattformer for å fremstille et publikums 

perspektiver, samt at de tar hensyn til mellommenneskelige aspekter selv om samtalene er 

digitale; om virksomhetene oppfatter spørsmål om ressurser som barrierer eller som 

muligheter; at virksomhetene har strategier der ferdigheter som demonstrerer at publikums 

stemme er hørt og har betydning på et intellektuelt og emosjonelt plan, samt at virksomhetene 

har en tydelig rolleforståelse; og at virksomhetene har en kobling mellom organisasjonens 

lyttefunksjoner og beslutningstakere. Det viser seg at de beste til å lytte også har strategier 

som ivaretar deltakelse fra omverdenen, da dette avhenger fullstendig av en aktiv og bevisst 

mottaker av informasjon. 
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Abstract 
Listening is a fundamental part of many contemporary Public Relations theories. Two-way 

symmetrical communication, dialogue, participation and engagement all depend on a listening 

recipient. As a process, listening includes recognition, acknowledgement, giving attention, 

interpreting, understanding, consideration, and responding. Therefore, organizations should 

construct an architecture of listening to realise normative theories as mentioned above 

(Macnamara, 2016a).  

This master thesis seeks to explore listening in the field of public relations, through a 

qualitative study of eight Norwegian corporations with a good reputation. There seems to be a 

correlation between the level of reputation and corporations’ ability to listen to their 

stakeholders. For that reason, this study examines how and how well these corporations listen 

to their environment, and strives to establish recommendations for best practice in listening. 

Effective ethical listening requires an architecture of listening comprised of elements of: 

culture, policies, politics, systems, technologies, resources, skills and articulation 

(Macnamara, 2016a). This study reveal that cultural factors consist of openness and 

equalization of power; policies that ensure response and openness by asking questions and 

forming dialogue; politics that address the issues of power and consideration of marginalized 

voices; technologies and systems that work as platforms of dialogue; how the issue of 

resources are addressed – as opportunities or as barriers; skills that consist of cognitive, 

affective and behavioural attributes; and how the corporations illustrate articulation of 

listening to decision makers and change. The study shows that listening is at its best when 

strategies of co-operation takes place.  
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1 Introduksjon 
Alle virksomheter er nødt til å forholde seg til og kommunisere med sine omgivelser på en 

eller annen måte (Ihlen, 2013, s. 11). En ytterligere overveielse er hvordan kommunikasjon 

involverer toveis interaksjon, eller det å gjøre noe felles (Craig, 2013; Macnamara, 2015b, s. 

16). For at virksomheter skal kunne kommunisere effektivt med sine omgivelser, kreves 

muliggjøringen av flere parters stemmer (dialog, ikke monolog), men også evnen til å kunne 

lytte og gi verdi til de ulike stemmene. Selv om toveis interaksjon og dialog er ønskelig, ser 

man likevel en tendens mot at virksomheter er mer opptatt av å produsere eget innhold og 

utvikle et velfungerende talerør (Government & Public Sector Practice, 2015). Dette kommer 

også til uttrykk i hvordan effekten av arbeid med Public Relations (PR) ofte kun måler 

volumet av egen stemme heller enn eget gehør (Government & Public Sector Practice, 2015, 

s. 71-72; Zerfass, Verčič, Verhoeven, Moreno, & Tench, 2015). Der betydningen av et 

velfungerende talerør er svært anerkjent innen kommunikasjonsteori, mangler det fortsatt 

tilsvarende forskning på det komplementære elementet lytting er for å gi stemmer mening. 

Det samme gjelder for kjente konsepter innen PR-teori, som dialog, engasjement, deltakelse 

og samarbeid, som har liten verdi uten tilstrekkelig lytting (Brekke, 2015; Grunig, 2006, s. 

155; Macnamara, 2014a, s. 186).  

Coombs og Holladay trekker frem Public Relations Society of America (PRSA) sin 

definisjon av PR som ”[...] a strategic communication process that builds mutually beneficial 

relationships between organizations and their publics” (2014, s. 24). Definisjonen fokuserer 

på relasjoner, med kommunikasjon som et verktøy organisasjoner kan bruke for å nå det 

endelige målet om gode relasjoner med sitt publikum. Videre vektlegger Coombs og 

Holladay (2014) PR som et sett med praksiser, eller kommunikasjonsaktiviteter. På dette 

grunnlag, bør lytting forståes som et underliggende prinsipp i en rekke PR-aktiviteter, som 

for eksempel det å skape engasjement, oppnå dialog og bygge gode relasjoner basert på tillitt 

og lojalitet, og for å oppnå et godt omdømme bland omgivelsene (Coombs & Holladay, 2014, 

s. 24; Macnamara, 2014b, 2016a, 2016b, 2016e; Solis & Breakenridge, 2009). 

Til tross for at lytting er implisitt i en rekke praksiser, er det en merkbar mangel på 

diskusjon av hvor essensielt det å lytte er, hvordan lytting i seg selv operasjonaliseres, og 

hvordan lytting operasjonaliserer andre viktige aktiviteter. I stedet er det å opparbeide seg et 

tydelig talerør, enten for sin egen del eller andres, gjerne blitt synonymt med det å kunne 

tilegne seg en stemme, selv om det å ha en kraftig stemme ikke nødvendigvis betyr at den får 

verdi og lyttes til. Lytting er derfor på mange måter blitt et glemt element i PR-litteraturen 
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(Macnamara, 2013; O'Donnell, Lloyd, & Dreher, 2009). 

 

1.1 Bakgrunn 
Idealet om toveis symmetrisk kommunikasjon mellom virksomheter og offentligheten har 

lenge vært beskrevet som et dominerende paradigme innenfor PR som akademisk felt 

(Grunig, 2001; L'Etang, 2008; Macnamara, 2016e, s. 135). Modellen argumenterer for at 

praktikere skal opprette en gjensidig kommunikasjonsstruktur med omverdenen for å skape 

gode relasjoner bygget på tillit og respekt (Grunig, 1992, s. 532). I senere tid har imidlertid 

alternative tilnærminger til PR vokst frem. Teorier som bygger videre på prinsipper om 

dialog, engasjement, og relasjoner er eksempler på dette (Ihlen, 2013; Macnamara, 2015c, 

2016e). Selv om alle disse konseptene, til og med kommunikasjon i seg selv, involverer tale 

så vel som å lytte, underforstått som sammenflettede praksiser, trengs det mer kunnskap om 

hva selve lyttefunksjonen innebærer (Couldry, 2009; Craig, 2013). 

I 2009 dedikerte Continuum: Journal of Media & Cultural Studies en spesialutgave 

viet til lytting. Artiklene i journalen tar for seg flere viktige, normative aspekter ved lytting, 

der målet ikke er å verdsette konseptet mer eller mindre enn tale, men å skape en bedre 

forståelse for relasjonen mellom de ulike praksisene som utgjør den kommunikative prosess 

(Couldry, 2009, s. 579). Journalen diskuterer lyttepraksiser mer inngående for å identifisere 

den komplekse relasjonen mellom sender og mottaker (O'Donnell mfl., 2009). Som 

Macnamara (2015b) skriver, trenger forskningen å vie oppmerksomhet til lytting i stor skala 

nettopp på grunn av at det mangler fokus på dette aspektet i kommunikasjonslitteraturen, men 

og fordi det involverer kompliserte utfordringer og krav til måten lytting gjennomføres på. 

Det ser imidlertid ut til at også praktikere begynner innse at det trengs kunnskap om hva 

lytting faktisk innebærer. Norsk kommunikasjonsforening har for eksempel nylig publisert en 

artikkel der de redegjør for den tilsynelatende internasjonale trenden om virksomheter som 

velger å bruke majoriteten av sine ressurser på å snakke fremfor å lytte (Revaa, 2016, 6/10).  

Et poeng kan og bør gjøres ut av hvorfor virksomheter bør lytte i det hele tatt. Noen 

pekepinner er allerede gitt i avsnittene ovenfor, der lytting belyses som en nødvendig del av 

både operasjonaliseringen og resultatet av en rekke PR-aktiviteter. For det første kan en 

genuin forpliktelse til lytting gi mening til normative teorier innenfor PR-litteraturen, og 

dermed være med på å skape bedre praksiser. Lytting på et organisatorisk stort plan er 

nødvendig for virksomheter med mange interessenter, og videre en verdifull egenskap i 

forbindelse med utforming av strategier for samfunnsansvar. PR-teoriens normative 
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påstander har gjentatte ganger blitt utfordret av sentrale kritiske teoretikere (for eksempel 

L'Etang, 2008; Macnamara, 2010, 2016d; Pieczka, 2016). Ved å fokusere på lytting, kan 

kommunikatører i større grad posisjonere PR-praksis til å konsentrere seg om omverdenen 

mer enn virksomheten selv, og på den måten være et argument for allerede etablerte teorier. 

For det andre er lytting et nødvendig følge av tale og en grunnleggende faktor for å gi 

folk, grupper og organisasjoner stemmer som betyr noe. Det finnes sterke indikasjoner på at 

folks følelse av å bli hørt er knyttet til graden av gjensidig engasjement, deltakelse og tillitt til 

organisasjoner (Putnam i Macnamara, 2016c, s. 299). At virksomheter er i stand til å være 

lyttende organismer og ha en gjensidig tilnærming til sine interessenter, genererer tillit og 

holder på sikt relasjonene ved like. Gitt folks dalende tiltro til virksomheter og andre 

institusjoner (Edelman, 2014; Zerfass mfl., 2015), er det nettopp av spesiell interesse å ha 

kunnskap om avgjørende tiltak for å bekjempe en slik negativ trend. 

Å lytte genuint til engasjement fra omverdenen er ikke bare tillitsskapende, men lar 

også virksomheter utnytte ressurser og kompetanse som er tilgjengelig, og dermed skaper det 

som kan kalles ”sosiale organisasjoner”. Det vil si virksomheter som dyrker frem en 

tankegang om samarbeid og deltakelse, og følelsen av tilhørighet og felleskap (Macnamara, 

2016c, s. 303-304). Dette er en tredje fordel med å lytte. Selv om sosiale medier er tydelige 

eksempler på hvordan slike prosesser kan kultiveres, er ikke slike plattformer nok i seg selv 

for å skape sosiale organisasjoner. Det er mediene som formes og gjøres sosiale av 

interaksjon, ikke omvendt (Steensen, 2013). Viktige trekk for å fremme sosial interaksjon er 

eksempelvis å engasjere seg i omverdenen, etablere kontakt med interessenter, være 

transparente og åpne, og fleksible i relasjon til strategi og retningen selskapet skal ta. For å 

være en sosial organisasjon og klare å utnytte de kollektive ressursene blant folk, er 

virksomheter nødt til å kunne lytte til sine omgivelser. Om virksomheter er i stand til å utvide 

horisonten av sine interessenter, ikke bare se på de som objekter eller målgrupper, men heller 

verdsetter dem som kilder for innovasjon, idégenerering og strategiutforming, kan det gi 

viktige konkurransefortrinn (Bradley & McDonald, 2011; Macnamara, 2014a; 2016c, s. 304; 

Shum, Cannavacciuolo, De Liddo, Iandoli, & Quinto, 2011). 

For det fjerde vil virksomheter uten en bred tilnærming til strategiutforming kunne 

oppfattes som virksomhetssentrerte, at de først og fremst tjener seg selv og glemmer sine 

interessenter – en tilnærming som står i kontrast til de klassiske PR-teoriene allerede nevnt. 

Selv om kommunikasjon har en sentral rolle når en virksomhet eksempelvis skal 

imøtekomme markedets behov og interessenters forventninger, tas det ofte lett på fagets 

betydning for virksomhetsstrategi (Ihlen, 2013, s. 41). Å koble strategi og kommunikasjon er 
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sett på som et at de viktigste utfordringene for kommunikatører (Zerfass, Verhoeven, 

Moreno, Tench, & Verčič, 2016). Paradoksalt nok fremheves betydningen av 

kommunikasjon når virksomheten skal danne seg et bilde av omgivelsene (Ihlen, 2013, s. 42). 

Også Grunig (2006) trekker frem at verdien og bidraget kommunikatører oftest kan bidra 

med, er å høre eksternes stemmer og forsterke dem inn i strategiske beslutningsprosesser (s. 

161-162). Adaptive tilnærminger til strategiutforming bør ha gode lyttefunksjoner for å være 

i stand til å forfølge slike fremgangsmåter. Virksomheter bør balansere egne mål med 

deltakelse fra nøkkelinteressenter for å utnytte deres innsikt og vinne deres støtte. Det er i 

interaksjon med omgivelsene dette muliggjøres, og på sikt bygger gode relasjoner mellom 

virksomheter og deres interessenter (Macnamara, 2016c, s. 302-303). 

Som det fremkommer ovenfor, bør spørsmålet derfor ikke være knyttet til hvorfor 

virksomheter burde lytte til omgivelsene, men heller hva som skjer dersom virksomheter ikke 

lytter til omverdenen. De viktige samtalene vil uansett eksistere, men uten lytting vil de være 

utenfor virksomheters rekkevidde.  

For å forhindre både akademisk og praktisk forvirring og misforståelse om lytting 

som begrep, vil denne oppgavens teori sørge for en grundig redegjørelse for hva lytting 

faktisk innebærer. Konseptet er tilknyttet en rekke elementer som behøver en grundig drøfting 

for å gi mening (Macnamara, 2016e). Som en retningssnor kan med fordel lytting imidlertid 

forstås i lys av Michael W. Purdys (1991) definisjon: ”Listening is the active and dynamic 

process of attending, perceiving, interpreting, remembering, and responding to the expressed 

(verbal and nonverbal) needs, concerns, and information offered by other human beings” (s. 

8). Definisjonen vektlegger lytting som en aktiv og dynamisk prosess. Dessuten låner den en 

rekke elementer fra både psykologi og kommunikasjonsteori. Likevel, og som Purdy (2000) 

selv fremhever, bør lytting og lytterens rolle forstås utover individuelle egenskaper. I stedet 

bør lytting også ses som en kollektiv atferd. Slik aktualiseres lytting som en del av det 

interaktive samspillet mellom individer, grupper og organisasjoner, og i forhold til sosiale, 

kulturelle og miljømessige forhold. Merk at denne definisjonen må forstås forbi et 

individnivå, men forlenges til å omfatte lytting til andre organisasjoner, grupper og liknende. 

 

1.2 Problemstilling og studiens hensikt 
Heath (2001) hevder at det å skaffe offentlighetens samtykke er en del av fortidens PR. I dag 

er praksis og teori konsentrert rundt det å skape gjensidig fordelaktige relasjoner for å få 
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omgivelsenes tillatelse til å operere. Med dette fremkommer blant annet lytting, åpenhet og 

det å anerkjenne problemer blant interessenter som voksende trender i kommunikasjon (s. 3). 

Macnamara (2016b, 2016e) er den som har gjort mest forskning på lytting som 

konsept og praksis innen PR. Selv om toveis kommunikasjon, engasjement og dialog 

verdsettes i litteraturen, er det likevel et behov for mer forskning på hvordan virksomheter 

inkluderer lytting som en nødvendig del av disse kommunikasjonspraksisene. Basert på 

Macnamaras (2016a, 2016b, 2016e) forskning og litteratur som viser at lytting er en 

fundamental konsekvens av det å snakke for å oppnå toveis kommunikasjon, dialog, 

engasjement, og forme og vedlikeholde relasjoner, vil denne oppgaven undersøke hvordan 

norske virksomheter lytter til omgivelsene sine. På grunn av (1) manglende forståelser av 

lytting som konsept innen PR, (2) hvordan lytting operasjonaliseres, og (3) at virksomheter 

bør besitte denne kunnskapen for å imøtekomme krav om engasjement, deltakelse og genuin 

dialog fra omverdenen, og på den måten bygge gode relasjoner, er det et behov mer 

granskning av lytting. Selv om det er liten grunn til å tro at den norske konteksten skal skille 

seg ut fra internasjonale trender (Zerfass mfl., 2015), er det tilsynelatende ikke gjennomført 

liknende studier i Norge. Denne masteroppgaven vil derfor undersøke hvordan norske 

virksomheter praktiserer lytting som en del av sin virksomhetskommunikasjon. Følgende 

forskningsspørsmål er formulert: 

 

Hvordan og hvor bra jobber norske ”omdømmevinnere” med å lytte til omgivelsene? 

 

Med ”omgivelser” menes virksomhetenes interessenter. Disse defineres bredt som 

mennesker, grupper, organisasjoner eller systemer som kan påvirke eller bli påvirket av en 

virksomhetens målsettinger (Freeman i Ihlen, 2013, s. 44-45). Et slikt interessentbegrep 

legger vekt på det relasjonelle aspektet mellom en virksomhet og dens omgivelser. Likevel er 

det nødvendig å holde interessentbegrepet litt på avstand. I følge Ihlen (2008), ser det 

eksempelvis ut til at virksomheter ofte erstatter ”omverdenen” med det de egentlig oppfatter 

som en del av et marked (s. 136). Ihlen problematiserer blant annet interessentbegrepet for å 

være reduserende, fordi det potensielt ignorerer hvor komplekse sosiale nettverk kan være, 

med hopetall av overlappende relasjoner på tvers av individer, grupper og systemer. Derfor 

vil det alltid være en risiko for at noen aktører aldri vil kunne identifiseres som en del av en 

virksomhets interessenter (2008, s. 136-138). I og med at denne oppgaven omfavner lytting 

innenfor et bredt spekter av interessenter, på ulike plattformer og på ulike måter, vil 

omgivelser bli brukt som et paraplybegrep i tillegg til selve interessentbegrepet, og det vil 
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gjennom oppgaven være avgjørende at virksomhetene ikke bare lytter til sine omgivelser i 

snever forstand, men klarer å inkludere samfunnet som helhet. 

Selve målestokken for hvordan og hvor bra aktørene lytter til omgivelsene baserer seg 

på Macnamaras teori om en lyttearkitektur (2014b, 2016a, 2016b, 2016e) og sentrale 

elementer lytting som en kommunikasjonsprosess består av. En indikasjon av disse 

elementene er allerede presentert ved hjelp av Purdys (1991) definisjon av lytting ovenfor. 

Macnamara (2016e) oppfordrer videre forskning til å adressere virksomheters 

lytteegenskaper ved å ta høyde for lyttearkitekturen som en modell for evaluering (s. 146). 

For å besvare problemstillingen, vil de teoretiske perspektivene bli grundig redegjort for i 

kapittel 2. Av den grunn at lytting ikke kan knyttes til et enkelt instrument eller 

fremgangsmåte, men bør bearbeides inn i en virksomhets mange metoder å arbeide på, vil 

ikke studien ta utgangspunkt i en spesifikk kommunikasjonsplattform, men undersøke de 

mange områdene kommunikatører kan ha en rolle i. Nettopp derfor er en lyttearkitektur 

hensiktsmessig å bruke for å analysere forekomsten av lytting, fordi i likhet med en 

arkitekttegnet bygning, er også organisasjoner komplekse og unike ”byggverk”, og en rekke 

funksjoner hvor lytting bør inkluderes.  

Tidligere er omdømme presentert som et fortrinn som kan påvirkes av virksomheters 

lytteegenskaper (Coombs & Holladay, 2014; Macnamara, 2016a). Derfor er 

omdømmevinnere valg ut som analyseobjekter i denne oppgaven. Å velge caser ut fra en 

formålsbasert måte er tatt på bakgrunn av Macnamaras (2015b) utsagn om at ufullstendige 

lyttepraksiser ser ut til å være en internasjonal trend, samtidig som at omdømme kan knyttes 

til aktører som faktisk praktiserer lytting bedre enn andre (Ritchie, Lewis, Elam, Tennant, & 

Rahim, 2014). Denne studien bruker dermed teori som vil kunne si noe om hvor bra 

virksomhetene lytter, og er en undersøkelse som viser potensielt beste praksis. Et premiss om 

at de som lytter også gjør det godt på omdømmemålinger er dermed etablert. Å undersøke 

norske omdømmevinnere er derfor hensiktsmessig for å undersøke hvordan de presumtivt 

beste lytter til omgivelsene. Utvalget består derfor av Hurtigruten, Q-Meieriene, Flytoget, 

Ikea, Microsoft, Vinmonopolet, Coop og Gjensidige, som alle kan kategoriseres som 

omdømmevinnere i følge målingen presentert av Reputation Institute1. Virksomhetene og 

deres representanter presenteres kortfattet i vedlegg 1.  

 

																																																								
1	Omdømmetoppen er her representert ved undersøkelsen RepTrak Norge 2016, gjennomført 
av Reputation Institute i samarbeid med Apeland: http://www.apeland.no/wp-
content/uploads/2016/06/RepTrak-Norge-2016-topplisten.pdf (lest, 15.6.2016).	
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1.3 Studiens struktur 
Denne studien er delt inn i fem kapitler. I dette kapittelet, kapittel 1, har studiens bakgrunn, 

relevans og forskningsspørsmål blitt introdusert. Kapittel 2 redegjør for teorien som vil 

fungere som et rammeverk for analysen og diskusjonen, og for å besvare problemstillingen. 

Her vil spesielt Macnamaras lyttearkitektur (2014b, 2016a, 2016b, 2016e) og teori hentet fra 

sentrale teoretikere som skriver om lytting, forklares og diskuteres før noen definisjoner 

legges til grunn. Kapittel 3 er tilordnet den metodologiske fremgangsmåten brukt for å 

innhente relevant datamateriell til analysen. Det vil redegjøres for kvalitativ 

forskningsmetode og flercasestudie som design, og kvalitative intervjuer som den 

grunnleggende metoden for datainnsamling. I tillegg vil forskningens kvalitet diskuteres i lys 

av reliabilitet, validitet og generalisering. Det fjerde kapittelet er viet den viktige analysen av 

forskningens funn og diskusjon av disse med de teoretiske perspektivene som rammeverk. Til 

slutt, i kapittel 5, vil det bli gitt en konklusjon og noen antakelser som vil kunne bidra til 

viktig innsikt for videre forskning på og konseptualisering av lytting.  
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2 Teoretiske perspektiver 
I dette kapittelet vil jeg presentere de teoretiske perspektivene som vil belyse lytting som 

konsept og hvordan det kan undersøkes ved hjelp av en lyttearkitektur. Utgangspunktet for 

den teoretiske diskusjonen inspireres av litteratur hentet fra Macnamara (2014b, 2016a, 

2016b, 2016e) spesielt. Macnamaras lyttearkitektur (2016b) vil fungere som et rammeverk 

for selve analysen og diskusjonen som følger for å besvare oppgavens problemstilling. 

Elementene som definerer lytting vil være viktige for å tolke funnene som presenteres i 

lyttearkitekturen. Dette kapittelet deles derfor inn i to hoveddeler: Først trengs en grundig 

redegjørelse for hva som utgjør lytting som fenomen og hvordan det skal forstås videre i 

denne studien. Deretter følger et teoretisk bidrag fra Macnamara, hvor han presenterer 

hvordan virksomheter kan og bør lytte til sine omgivelser ved hjelp av en lyttearkitektur. Det 

kan med fordel være klar over at Macnamara har ved hjelp av flere teoretiske bidrag justert 

lytttearkitekturen underveis. Av den grunn er en kortfattet gjengivelse av arkitekturens 

utvikling vedlagt (vedlegg 2). 

 

2.1 Lytting 
For å undersøke lytting er det nødvendig å ha en klar, utarbeidet definisjon av hva lytting 

består av i kontekst av strategisk kommunikasjon. Selv om akademikere og praktikere kan 

være enige i at lytting er bra, så er informasjon om hva lytting faktisk er, eller hvordan det 

gjennomføres, som regel tvetydig eller fraværende (Bowen, 2010, s. 573; Willis, 2015). 

Macnamara (2013, 2014b, 2015c, 2016a, 2016b, 2016e) har gjort mer enn noen annen 

akademiker i betraktningen av de teoretiske og praktiske implikasjonene av lytting innenfor 

rammene av PR. Han låner nøkkelelementer fra ulike teoretiske felter i prosessen med å 

beskrive hva praksisen går ut på (Macnamara, 2016b). Første steg mot å definere lytting er 

derfor å undersøke hva som er fundamentet for Macnamaras forståelse av lytting. 

Redegjørelsen som følger vil med andre ord berøre ulike elementer og fagfelt for å 

etablere en sammenhengene, utfyllende forståelse av lytting. Purdy (2000) hevder at alle 

definisjoner av lytting, og de fleste forsøk på å forklare og teoretisere begrepet, bryter lytting 

opp i ulike typer, som for eksempel analytisk, empatisk eller overfladisk, eller skildrer de 

ulike stegene i en lytteprosess (s. 48). Under er det spesielt stegene i en lytteprosess som 

vektlegges når definisjonen utspiller seg. Den røde tråden vil altså være å se på lytting som en 

prosess, fremfor typebeskrivelse. Dette valget er tatt på bakgrunn av at studien ikke er ute 

etter å avdekke hvilke typer av lytting som eksisterer i det norske landskapet, men heller 
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beskrive hvordan virksomheter gjør det og hvor bra deres praksis stemmer overens med 

foreslått teori. 

 

2.1.1 Mot en definisjon av lytting 
Kommunikasjon som begrep dekker flere aktiviteter, eller kommunikasjonspraksiser, som 

blant annet involverer både det å tale så vel som lytte (Craig, 2013, s. 39). Det er aktiviteter 

som er sammenflettet og gjensidig avhengig av hverandre for å gi mening (Couldry, 2009). 

Disse praksisene er ofte konseptualiserte som dialogiske (Isaacs, 1999; Macnamara, 2015c, s. 

30). Michael L. Kent og Maureen Taylor (1998) beskriver dialog som forhandlingen av 

utvekslede ideer og meninger, der deltakerne er villige til å oppnå en gjensidig fordelaktig 

relasjon (s. 325). For å oppnå dette er deltakerne nødt til å tilegne seg ferdigheter i å lytte 

(Kent & Taylor, 2002, s. 31). Den kjente filosofen Hans-Georg Gadamer har påvirket nettopp 

dette aspektet i måten han relaterer dialog og lytting til åpenhet overfor andre aktører og ”det 

ukjente”. Dialog krever i den forstand at deltakerne har et ønske om å vite hva andre har å si 

(Gadamer, 1989, s. 360-361). Dette åpner opp for et skille mellom aktiv og passiv lytting. 

Forutsetningen for åpenhet og dialog er at mottaker aktivt lytter ved å stille spørsmål og 

tillater andre å påføre sine synspunkter (Gadamer i Macnamara, 2015c, s. 30). En aktiv lytter 

er derfor søkende etter mening i det andre sier for å bygge relasjoner.  

Å lytte skiller seg dermed fra å høre, men er ikke utelukkende separat. Lisbeth Lipari 

(2010) oppsummerer distinksjonen mellom det aktive og passive ved å referere til ordenes 

opprinnelse. For mens å høre har røtter i oppfatningen av lyd i seg selv, vektlegger lytting 

oppmerksomhet og det å vie sin bevissthet til andre (s. 348-349). Å høre representerer selve 

handlingen av å dekode andres språk, rent instrument (Bodie & Crick, 2014, s. 109). Det 

kretser med andre ord rundt egen sansing og erfaring, mens lytting dreier fokus motsatt, på 

det å investere energi i andre. I følge Lipari, skiller ikke Gadamer tydelig nok mellom disse 

begrepene når han skriver: ”when you look at something you can also look away from it by 

looking in another direction, but you cannot ‘hear away’” (Gadamer i Lipari, 2010, s. 349). I 

likhet med Lipari, er det derimot viktig for denne oppgaven å ha en klar grense for hva lytting 

er og ikke er. For selv om lytting ikke kan skje uten å høre, er ikke det å lytte og høre det 

samme. Det finnes en rekke eksempler på hvordan man kan ”hear away”, eller ”ikke høre 

etter”. Selektiv hørsel eller ”å tale for døve ører” er to eksempler (Lipari, 2010). Å høre etter, 

eller ”listening to”, som Macnamara (2016c, s. 44) omtaler det, er derfor en altfor primitiv 

forestilling av lytting. Det er passivt. Lytting krever noe utover det å kun ense andres 
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ytringer, men er altså ikke mulig uten å også ha en mottakerrolle som hører etter og fanger 

opp informasjon som kan responderes på. Å høre er derfor en hendelse, noe som skjer 

naturlig som en konsekvens av at vi har ører som kan fange opp lyd. Å lytte er noe mer, det 

er en aktiv handling som krever at vi fokuserer på andres ytringer. Macnamara mener derfor 

at anerkjennelse av andre og det å vie oppmerksomhet er viktig for en lytteprosess som skal 

ta hensyn til et bredt spekter av interessenter (2016b; 2016c, s. 41). 

Distinksjonen mellom det aktive og passive legger mye av grunnlaget for denne 

oppgavens videre behandling av lytting. Distinksjonen avhenger av at virksomheter er nødt til 

å ha et ønske om å lytte og være åpne for andres innspill (Bickford & Catt-Oliason, 2005; 

Macnamara, 2014a, s. 187). I den allerede nevnte spesialutgaven av Continuum, diskuterer 

Charles Husband (2009) lytting som nettopp det å aktivt vie oppmerksomhet til og være villig 

til å fokusere på andre. Lytting er derfor en forløper til å oppnå forståelse, fordi vi er nødt til å 

skape forståelse for å genuint innta den informasjonen som uttrykkes. På den måten er lytting 

også kulturelt betinget, fordi måten vi velger å tolke informasjon på er styrt av vår sosialt 

konstruerte bakgrunn (s. 441-442). Praksisen er vanskelig, nettopp fordi vi alltid til en viss 

grad er styrt av våre egne meninger, ideer, fordommer og impulser. Det er kun mulig å lytte 

dersom man befinner seg i en tilstand av oppmerksomhet og når egen bekgrunn sidestilles 

(Isaacs, 1999, s. 84). Vår tilnærming i kommunikasjon bør derfor etterstrebe en interkulturell 

fremgangsmåte, der vårt eget verdensbilde ikke kommer i veien for vår tolkning av 

samtalepartnerens intenderte budskap. De verdiene og erfaringene mennesker har vil alltid til 

en viss grad være en påvirkende faktor i veien fra å høre til å skape forståelse, og dermed 

potensielt begrense vår oppfatning. Å forstå er derfor ikke et produkt av lytting, men heller et 

steg mot fullverdig lytting i den betydning det forutsetter fokus, åpenhet og tolkning av 

andres tilstedeværelse og perspektiver (Burnside-Lawry, 2010). Dersom vi ikke erkjenner 

viktigheten av det å forstå, vil det heller ikke være en genuin dialog (Husband, 2009, s. 441). 

Husband (2009) oppfatter derfor kommunikasjon som ”retten til å bli forstått” (s.441). Å 

konstruere mening ut fra andres synspunkter er viktig for å imøtekomme kravet om lytting. 

Gadamers vektlegging av åpenhet som en forutsetning for aktiv lytting, det at man må 

ha et ønske om å vite hva andre har å si, gjøres i praksis ved å stille spørsmål og tillate andre 

å respondere. I dette ligger mottakelighet og gjensidighet som iboende faktorer for å være 

åpen (Macnamara, 2016c, s. 37-38). Aktiv lytting innebærer derfor åpenhet i den forstand at 

som lytter er en nødt til å anerkjenne at andre kan ha stridende meninger om samme sak. Å 

kunne se forbi motstridende standpunkter medfører evnen til å kunne legge fra seg sine egne 

ønsker og vilje til fordel for å kunne sette seg i inn i den andres posisjon. Argumentet for 
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lytting i et slikt forhold til andre er å kunne ta til regne for så mange synspunkter som mulig, 

slik at egen kapasitet for representativ tenkning bedres og mer gyldige konklusjoner kan 

gjennomføres (Bickford & Catt-Oliason, 2005; Macnamara, 2016c). Å lytte til andre er derfor 

en utviklende prosess der potensialet for at meningsutvekslingen kan skape et sett med delte 

meninger, og dermed forhindre at det snakkes på tvers av hverandres formål. Ved å ha en 

aktiv holdning til den andres ytringer, å reflektere over det som blir sagt, setter lytteren i en 

mer sentral posisjon. Det trekker kommunikasjon bort fra ideen om å være 

informasjonsoverføring, begrenset som at den som snakker er en kilde til informasjon og den 

som lytter er en dekoder av informasjon. I stedet blir lytteren like viktig som den som snakker 

(Shotter, 2009, s. 39-40). 

At lytting forutsetter å være åpen for andre er imidlertid ikke nødvendigvis 

sammenfallende med å bli enige eller at alles meninger skal bli tatt hensyn til. Susan 

Bickford drøfter dette i lys av demokrati, der lytting blir diskutert som en av bærebjelkene i et 

demokratisk samfunn. For Bickford er ikke kommunikasjon i et moderne samfunn 

utelukkende avhengig av konsensus, men heller av at lytting faktisk forekommer. Det vil si at 

man skal være åpen og lytte til andre, selv om det er uenighet. Å kunne leve ut våre ulikheter 

er naturlig for mennesker, derfor er heller ikke samfunnet avhengig av konsensus, men vil 

alltid inneholde en viss grad av konflikt. Hva samfunnet derimot er avhengig av er at lytting 

finner sted. Fordi åpenhet er en forutsetning for aktiv, genuin lytting, i tillegg til prinsippet 

om konsensus og konflikt, er også lytting avgjørende for et sunt samfunn (Bickford & Catt-

Oliason, 2005, s. 49). Så lenge genuin lytting forekommer, er det åpenhet til å vurdere andres 

synspunkter og vie tilstrekkelig oppmerksomhet. Selv om åpenhet ikke forutsetter enighet, så 

krever det likevel at man er åpen for endring. Å kunne innse verdien i det andre har å si, er 

det som gjør det mulig å forme vår tenkning basert på prinsippet om at alle har muligheten til 

å påvirke, og la seg påvirke (Bickford i Bickford & Catt-Oliason, 2005, s. 49). Åpenhet bør 

derfor også forstås som det å anerkjenne andre mennesker eller gruppers rett til å komme med 

sine meninger, og det bør være rom for å ta i betraktning ulike synspunkter. 

Når organisasjoner lytter er det ikke en enkeltmannsaktivitet. Når virksomheter har 

dialog med omverdenen, krever det at de lytter sammen. Dette betyr at de må kontinuerlig 

kunne skifte perspektiver og kunne sette seg inn i et bredt spekter av synsvinkler (Isaacs, 

1999, s. 103). Maureen Taylor og Michael L. Kent (2014) skriver at dialog kun er et produkt 

av ulike dialogiske steg. I dette ligger blant annet engasjement som et dialogisk steg for å 

skape genuin dialog (s. 390). Hvis en genuin dialog brytes ned består konseptet av det å 

kunne utveksle ideer, som forutsetter snakking så vel som lytting. Engasjement bør derfor 
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være en toveis prosess. Det finnes mange måter å engasjere seg på, men Taylor og Kent 

(2014) hevder at engasjement ofte skjer på organisasjoners premisser. Det vil si at 

organisasjoner vil at folk skal engasjere seg i dem. Premisset for dialog, der også 

virksomheter bør engasjere seg i sine interessenter som vier sin interesse, kan ofte bli glemt 

(s. 387). For å ha en genuin dialog, inkludert deltakelse og engasjement, er organisasjoner 

nødt til å lytte for å engasjere seg i omverdenen. En måte å gjøre dette på er å bekrefte 

overfor interessenter som ytrer seg at de blir hørt og vies tilstrekkelig med oppmerksomhet 

(Macnamara, 2016c, s. 41).  

Macnamara (2016c), ved å følge opp Minjeong Kangs (2014) konseptualisering av 

engasjement, trekker frem tre nøkkelelementer for engasjement: (1) En form for affektiv 

forpliktelse, noe som skaper en emosjonell følelse av tilhørighet og anerkjennelse; (2) positiv 

affekt, en følelse av sterk, positiv forpliktelse utover attraksjon, som for eksempel 

entusiasme, begeistring, stolthet og lidenskap; (3) å gi myndighet til de engasjerte i form av 

deltakelse og inkludering (s. 39-40). Engasjement er derfor noe mer enn bare å jakte klikk, 

”likes”, nedlastninger eller deling på sosiale medier. Virksomheter bør dyrke engasjement på 

et dypere plan, der emosjonelle dimensjoner og deltakelse spiller en større rolle. Som sagt, er 

lytting en form for engasjement fra organisasjonens side som bemyndiger interessenters 

former for deltakelse og engasjement. På sikt er dette viktig for å kunne etablere tillit og 

tilfredshet blant omgivelsene (Brekke, 2015; Kang, 2014, s. 401). Selv om det å gi 

bekreftelse til noen om at de blir lyttet til kan være et viktig steg, bør engasjementet strekke 

seg lenger enn det. Lytting på et dypere plan blir derfor nødvendig. Det krever en villighet til 

å engasjere seg som en lytter som ønsker dialog, det krever kunnskap om det som lyttes til, 

og det krever forståelse over sin rolle i en lytteprosess (Burnside-Lawry, 2010, s. 43; Isaacs, 

1999, s. 103).  

Å engasjere seg i omgivelsene ved å lytte betyr dermed ikke at partene skal forholde 

seg i stillhet. Den som snakker, så vel som de som lytter, har et ansvar om å se potensialet for 

at de som forholder seg i stillhet skal bryte stillheten. Det vil si at, i likhet med de eller den 

som lytter, har selv den som snakker et ansvar om å lytte (Lacey, 2013, s. 166). Macnamara 

(2016e) benytter både interessentbegrepet og ”publics” for å beskrive de omgivelser 

virksomheter står ovenfor. Med ”publics” menes interessenter som utvikler seg til å bli mer 

bevisste på sin rolle og mer aktive enn tidligere (Ihlen, 2013, s. 46). På den måten er det 

viktig for virksomheter å være klare over at de selv må lytte når de snakker, slik at ikke 

overser potensialet iboende sine interessenter. Som Lacey sier: ”They [interessenter] are 

members of a public by virtue of the act of listening, by the active decision to participate in 
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the discursive address” (2013, s. 166). Det vil si å ta et valg om å ønske å bli adressert er en 

aktiv handling i seg selv, og derfor noe som bør tas hensyn til, både for organisasjoner, 

grupper og individer. Dialog bør derfor ikke være målbart kun etter tale, da det reduserer 

verdien av deltakere som lytter. Fra et dialogisk perspektiv, forklarer blant annet Lacey, at 

tale som ikke blir gjengjeld med en form for respons er det samme som å ha en monolog. Det 

er kun ved å anerkjenne den aktive og responderende rollen en som lytter har som tilsvarer en 

dialogisk tankegang og fører til videre engasjement (Lacey, 2013, s. 166; Shotter, 2009). Slik 

blir altså det å vurdere andres budskap og respondere på et vis viktige holdepunkter i 

lytteprosessen.  

Litteraturen gjennomgått i avsnittene over indikerer at lytting kan bestå av ulike 

kompetanser. Purdys (1991) definisjon i oppgavens innledning snakker om lytting som en 

aktiv og dynamisk prosess, som inneholder flere steg for å gi mening til informasjonen som 

finnes i en virksomhets omgivelser. I lys av dette, samt litteraturen gjennomgått, 

videreutvikler Macnamara (2016b; 2016c, s. 41-43) konseptualiseringen av genuin og 

effektiv lytting bestående av syv nøkkelelementer; det han kaller ”the seven canons of 

listening”: 

1. Anerkjennelse av andre mennesker, grupper eller organisasjoner sin rett til å ytre seg 

og bli behandlet med respekt. 

2. Bekrefte til de som ytrer seg om at det de sier blir hørt og at virksomheten er gjort 

oppmerksom på temaet. Dette steget kan ses på som en del av det å anerkjenne eller 

respondere på en eller annen måte. Likevel bryter Macnamara bekreftelse ned som et 

eget element på grunn av at en rask og spesifikk bekreftelse er i seg selv et viktig 

signal til de som snakker om at de vil bli viet oppmerksomhet. 

3. Å gi oppmerksomhet må skje både på et intellektuelt nivå og med en viss grad empati. 

I PR-sammenheng vil dette for eksempel være å henvise eller involvere bestemte 

avdelinger eller personer som er spesialister innenfor gitt et felt. Dette er nødvendig 

for å kunne ta fatt på stegene som følger.  

4. Konstruere mening ut fra andres ytringer på en rettferdig og mottakelig måte. Det vil 

si uten å avvise eller feiltolke mening på bakgrunn av motstridenheter eller 

fordommer. 

5. Oppnå forståelse for andres synspunkter, perspektiver og opplevelser. 

6. Vurdere andres forlag og forespørsler, og ta i betraktning ulike synspunkter, 

meninger, kommentarer og bekymringer. Å vurdere hva andre sier uten å gi 
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oppmerksomhet, fortolke hva som menes og forsøke å oppnå forståelse (pkt. 3-5), vil 

før eller siden føre til misforståelser og dårlig kommunikasjon.  

7. Respondere på en passende måte. Utover den initiale bekreftelsen (pkt. 2), bør en mer 

utfyllende eller mer vesentlig respons gjøres etter at vurderingen av informasjonen 

gjennomføres. Som tidligere nevnt, trenger ikke responsen, som bygger på vurdering 

av informasjon, være enighet eller aksept av det som ytres. Konflikt er uunngåelig, 

men samtidig ikke nødvendigvis negativt.  

Det er mulig å si at de to første punktene (1-2) omhandler initiale, grunnleggende former for 

å være villig til å lytte og vise til omverdenen at deres mening betyr noe. Videre er de tre 

neste punktene (3-5) steg som viser at det er ønskelig å danne seg et bilde av hva som faktisk 

fanges opp. Det vil si at det som lyttes til må gis oppmerksomhet hinsides et overflatisk nivå, 

for at deretter mening og forståelse skal kunne oppnås. En kan si at det er her virksomheter 

kan begynne veien fra ”å høre” til det ”å lytte”. Til sist (punkt 6-7) innebærer lytting at den 

som lytter gjennomfører prosessen ved å vurdere og ta i betraktning verdien i å tilpasse seg 

det som lyttes til, og respondere (for eksempel ved å endre noe). Disse stegene i Macnamaras 

lyttedefinisjon vil utgjøre viktige elementer i analysen som følger i kapittel 4. Definisjonen 

av lytting gitt her vil være et nyttig hjelpemiddel i å vurdere de ulike praksisene som kommer 

til syne når teorien om en lyttearkitektur brukes som et analyseverktøy. Det er derfor 

essensielt at stegene beskrevet her er med på å sette preg på det som avdekkes senere i 

kapittel 4.   

 

2.2 Lyttearkitektur 
Det er viktig å konstatere at denne oppgaven tar sikte på å se på lytting som sammensatt, noe 

som krever mer enn å bare implementere digitale løsninger i form av sosiale medier og andre 

teknologier (Macnamara, 2016c, s. 245-246). Å etablere en lyttearkitektur er i følge 

Macnamara (2013, 2014b, 2015b, 2015c, 2016b, 2016c, 2016e) nødvendig for organisasjoner 

for å være i stand til å dra lytting, slik det kommer frem i definisjonen over, opp på et 

organisatorisk plan. Uten en lyttearkitektur vil det være utfordrende å lytte effektivt og 

genuint til omgivelsene, og dermed også etablere dialog og bygge relasjoner. Konstrueringen 

av en slik arkitektur vil i tillegg bidra til å adressere lytting som et glemt element PR-

litteraturen (Macnamara, 2016b). Macnamaras teoretiske bidrag om lyttearkitektur består av 

ulike dimensjoner eller elementer en virksomhet trenger for å strukturere sin rolle som 

mottaker av informasjon og lytte til omverdenen. Macnamara justerer arkitekturen etter hvert 
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som han presenterer det i sine publikasjoner, der noen elementer utvikles, mens andre 

frafaller eller erstattes av nye perspektiver (2013, 2014b, 2015c, 2016a, 2016b, 2016c, 

2016e). Som følge av dette er det presentert en kortfattet oversikt over Macnamaras utvikling 

av arkitekturen og hva som skiller de de litterære bidragene fra hverandre i vedlegg 2. 

Utgangspunktet for denne oppgaven er arkitekturen slik den kommer frem i Illuminating and 

addressing two ‘black holes’ in public communication (Macnamara, 2016a). Det vil si at en 

lyttearkitektur består av til sammen åtte ulike dimensjoner (kultur, policyer, prinsipper, 

systemer, teknologier, ressurser, ferdigheter og artikulering), men som på mange måter 

overlapper med og påvirker hverandre. Derfor avhenger lytting på et organisatorisk plan at 

det designes inn i virksomheter og tilpasses (Macnamara, 2016c). For at praksisene som 

utgjør arkitekturen skal gi mening, ses de i forhold til de sju punktene i lyttedefinisjonen 

over. Slik vil teoriene samarbeide, og det blir lettere å kunne si noe om hvorfor praksisene 

som avdekkes kan kategoriseres som genuin lytting eller ikke. 

 

2.2.1 Kultur 
Alle kommunikasjonspraktikere har et ansvar om å etablere en organisasjonskultur som 

inkluderer både lytting og engasjement, for å bygge fordelaktige, gode relasjoner mellom 

organisasjoner og omverdenen. Målet er på sikt å etablere tillit, etterstrebe policyer og 

praksiser som bygger på rapportering og åpenhet, og lettere kunne identifisere både trusler og 

muligheter (Global Alliance, 2012; Gregory, 2015). Slik oppfattes lytting som et 

virksomhetstrekk fremfor en individuell egenskap, og antyder videre at effektiv lytting i en 

organisasjon avhenger av at det jobbes aktivt med å fremme lytting som et viktig element i en 

virksomhets kultur (Flynn, Valikoski, & Grau, 2008, s. 146).  

Kent og Taylor (2002) poengterer at det er en dialogisk tankegang som legger til rette 

for interaksjon – en tilnærming som skal fostre åpenhet og interaktivitet mellom en 

organisasjon og dens miljø. Det vil si at virksomheter bør demonstrere lytting ved å unngå å 

forutse, forstyrre eller innta en forsvarsposisjon i dialog med interessenter. Virksomheter bør 

behandle interessenter som allierte, ikke som utenforstående. Dialog er i så måte å reflektere 

over noe sammen med andre. Det handler først og fremst om samspill, noe som krever at 

holdninger til relasjoner med andre baserer seg på å skape forståelse for hverandre mer enn å 

konsentrere seg om å få andre til å få forstå egne perspektiver (Isaacs, 1999, s. 9; Kent & 

Taylor, 2002, s. 27). Dialog skiller seg derfor fra debatt, som er preget av konfronterende 

ideer og overtalelse. Lytting omtales derfor som et middel for å bygge en virksomhet basert 
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på en dialogisk tankegang. Dersom virksomheter er opptatte av å ha en dialogisk tankegang, 

er de også nødt til å være klare over lytting som et nødvendig element i en slik prosess. På 

den måten etableres en konseptualisering av lytting som en støttende funksjon først og fremst 

for en virksomhets interessenter, der det åpner opp for en prioritering av andres perspektiver 

og engasjement i omverdenen (Taiminen, Luoma-aho & Tolvanen, 2015).  

Å innarbeide en kultur for lytting fordrer at PR-praktikeren verdsetter kommunikasjon 

i sin helhet, heller enn å kun konsentrere seg om informasjonsflyt og etableringen av et 

tydelig talerør. Å bevege seg bort fra slike kringkastingsmodeller over til å engasjere seg i 

lytting, avhenger av en ledelse som ønsker press ”nedenfra og opp” i organisasjonen 

(Macnamara, 2016c, s. 248, 252). Som Johanna Fawkes skriver: ”Those who genuinely 

practiced listening and exchanging shifted their position to incorporate aspects of the other 

rather than ‘manage’ them” (sitert i Macnamara, 2016b, s. 163). Det er derfor viktig å 

erkjenne at ulike grupper av interessenter har en rett til å ytre sin mening overfor 

virksomheter, og at virksomheter både bør oppnå forståelse, vurdere og aller helst også 

respondere på ytringene. Deltakerne i dialog bør søke etter den andres intenderte mening. 

Åpenhet overfor andre er førende for hvordan virksomheter gjør dette i praksis (Macnamara, 

2016b, s. 151). Tanja Dreher diskuterer hvordan marginaliserte grupper i samfunnet ikke 

nødvendigvis mangler talerør, men heller mottakelighet og åpenhet til det de har å si (Dreher 

i Macnamara, 2016b, s. 150). Dreher ønsker en større deltakelse, mer enn det å kun tilby 

stemmer til enkelte grupper i samfunnet. Hun argumenterer for en mer kompleks forståelse 

av det å ha ”et talerør”, der organisasjoner bør ta ansvar og engasjere seg i å lytte for at 

publikums stemmer skal ha betydning (Dreher, 2012). En slik praksis er sammenfallende 

med det teorien omtaler som ”listening out”, å lytte etter. I kontrast til ”å høre etter”, som 

innebærer en passiv mottakerrolle, er ”å lytte etter” mer en indikasjon på at man faktisk 

anstrenger seg for å være i forkant og forventer at andre har noe å si, og at marginaliserte 

stemmer oppsøkes og løftes frem (Macnamara, 2016c, s. 44-45). Å lytte etter gir en etisk 

forpliktelse til å lytte til andre, til meninger som utfordrer egne perspektiver, og til stemmer 

som derfor bidrar til at en går ut av egen komfortsone (Lacey, 2013).  

Macnamara skriver at en av de mest detaljerte diskusjonene av lytting innen PR som 

fagfelt fremkom i forbindelse med publiseringen av Melbourne Mandate, en rapport som 

identifiserte organisasjoners evner til å lytte som en av tre sfærer PR-feltet spesielt kan bidra 

til å vie en større verdi (Global Alliance, 2012). Det er denne blant annet Gregory (2015) og 

Taiminen mfl. (2015) bygger videre på når de diskuterer hvordan en kultur som er åpen for 

lytting kan etableres i organisasjoner. Gregory vektlegger for eksempel at virksomheter bør 
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(1) ha utviklet metoder for å måle egen kapasitet til å lytte, og at disse særlig bør 

implementeres før og etter viktige strategiske valg og i løpet av sentrale prosesser; (2) de bør 

identifisere og aktivere kanaler som muliggjør lytting; (3) ha en klar formening om hvem 

deres interessenter er, deres forventninger og ta i betraktning deres meninger i utviklingen av 

strategier; (4) forsikre seg om at det kommuniseres saklig og forståelig dersom forventninger 

ikke kan møtes; (5) demonstrere at virksomheten lytter ved å gjennomføre de strategier i 

henhold til det som lyttes til; og (6) fortløpende evaluere effektiviteten av virksomhetens 

lytteegenskaper (2015, s. 602-603). En slik filosofi forhindrer forvirring rundt det å bruke 

dialogiske verktøy eller plattformer med hva som faktisk er ekte dialog. Det er slikt Taylor og 

Kent (2014) fremhever når de sier at dialog er mer enn å bare gi feedback og ”likes” til 

kunder på sosiale medier. Det handler om å bruke tid sammen, forstå hverandre i 

interaksjonen og skape tillit. Dialog er derfor produktet av en viss form for relasjonell 

samhandling, og ikke all form for kommunikativ samhandling (s. 390). Derfor er en lyttende 

kultur viktig slik Gregory (2015) illustrerer, og som diskutert i avsnittene ovenfor.  

Oppsummert vil analysen i forbindelse med det kulturelle aspektet fokusere på å 

avdekke hvordan de utvalgte norske virksomhetene har en lyttekultur som gjenspeiles av et 

ønske om dialog, toveis interaksjon og åpenhet, slik at interessenters stemmer lettere slipper 

til og faktisk vies en viss verdi.  

 

2.2.2 Policyer  
Når en virksomhets kultur er åpen for å lytte trengs det å utvikle policyer, eller retningslinjer, 

som skal gi den ytterligere effekt. Primært skal slike retningslinjer være til å veilede interne 

handlinger, for eksempel i prioriteringen av ulike aktiviteter. Ideelt skal slike bestemmelser 

være sendt direkte fra ledelsen i virksomheten for å underbygge viktigheten av budskapet. 

Macnamara kritiserer virksomheter for å være generelt for strenge i måten de fratar ansatte i å 

engasjere seg i sosiale medier på vegene av arbeidsgiver. Slik mister man muligheten til å 

skape nyttige ambassadører og lytteposter. På den andre siden utgjør ansatte uten fastsatte 

retningslinjer å forholde seg til en potensiell trussel for virksomheten. De fleste virksomheter 

ønsker en viss form for kontroll over informasjon tilknyttet deres aktiviteter. Uten 

retningslinjer til å veilede, er potensialet større for at de mister kontroll over budskap og 

opparbeiding av egen profil (Macnamara, 2016c, s. 252-253; Macnamara & Zerfass, 2012).  

De fleste virksomheter benytter seg av sosiale medier for å engasjere seg i viktige 

samtaler med interessenter, og for å få en økt forståelse av markedet, kunder, konkurrenter, 
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ansatte og andre interessenter. Tidligere studier viser også at flere virksomheter har forsøkt i 

så stor grad som mulig å kontrollere samtalene på sosiale medier ved å innføre interne 

instrukser og retningslinjer. Det er utfordrende å akseptere et visst nivå av usikkerhet, for 

eksempel det å ikke vite hva folk kan komme til å si som potensielt vil kunne sette 

virksomheten i fare (DiStaso, McCorkindale, & Wright, 2011). Sosiale medier er interaktive, 

og ressursene de fører med seg kan være med på å gi en virksomhet et ansikt utad. Likevel 

kan det altså settes spørsmålstegn ved om virksomheter klarer å utnytte det interaktive 

potensialet som er iboende de sosiale mediene når retningslinjer begrenser ansattes praksis 

(Lee, Zuñiga, Coleman, & Johnson, 2014, s. 170). Med sosiale mediers steg inn i 

virksomheters hverdag, fører det med seg en balansegang der noen velger å gi spillerom til 

sine ansatte, mens andre velger å begrense mulighetsrommet. Selv om mange teoretikere 

fremmer åpen kommunikasjon med interessenter på sosiale medier for å bygge relasjoner, er 

samtidig behovet for å beskytte virksomheten med på å skape vanskelige motsetninger i 

praksis (McCorkindale, 2014, s. 65). Det er derfor vanskelig å avgjøre nøyaktig hvor 

restriktivt policyer bør være, men overordnet viser for eksempel Macnamara og Zerfass 

(2012) at sosiale mediepraksis bør etterstrebe å være mer åpent enn lukket (s. 300).   

Macnamara anerkjenner balansegangen drøftet ovenfor. Lyttearkitekturen hans 

oppfordrer til en bruk av sosiale medier som er åpen, men i samtidig basert på tydelige 

utarbeidede retningslinjer, opplæring og overvåking (2015b, s. 48). Argumentet bygger på en 

idé om at virksomheter vil bedre kunne lytte på et organisatorisk plan, med et stort omfang av 

interessenter å ta hensyn til, dersom de har retningslinjer som bidrar til å gi effekt til kulturen, 

diskutert ovenfor. En lyttekultur bør ikke bare gjenspeiles av de som aktivt jobber med 

kommunikasjon internt eller eksternt, men heller være innarbeidet i organisasjonen som 

helhet (Macnamara, 2016c, s. 253). På den måten vil flere lytteposter kunne etableres og flere 

stemmer lyttes til, mer effektivt. Muligheten sosiale medier gir virksomheter til å 

demonstrere åpenhet, der enkeltpersoner kan være ansvarlige for kommunikasjon, kan øke 

tilliten til en virksomhet og bidra til å bygge omdømme (McCorkindale, 2014, s. 66). 

Dessuten er det å ha policyer som bidrar til at flere kan engasjere seg i det som blir sagt med 

på å oppmuntre eksterne til å i større grad delta i virksomhetenes arbeid. Uten en tydelig 

offentlig forpliktelse i å lytte til publikum og forklare når og hvordan dette forekommer, 

minsker det sjansene for at eksterne vil bidra med å tilføre sin innsikt. Uten denne 

forpliktelsen blir det vanskeligere for virksomheter å sende et signal utad om at interessenters 

innspill er ettertraktet, fordi mer kontrollvirksomhet betyr at færre interne i organisasjonen 

kan engasjere seg i omverdenen (Macnamara, 2016c, s. 253).  
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Til sammen utgjør policyer bestemte måter å jobbe på for virksomheter. Det legges 

vekt på at retningslinjer brukes til å veilede ansatte internt og til å normalisere dialog ved å 

aktivt begi seg ut på praksiser som fremhever lytting som en nødvendig del av 

virksomhetskommunikasjon. Bestemte måter å arbeide på for å lytte kommer også frem i 

kapittelet om teknologi, da veiledning i forbindelse med sosiale medier ses på som essensielt 

i dialogen mellom en virksomhet og dens omverden.  

 

2.2.3 Prinsipper 
Selv om det er en åpen kultur i organisasjonen, med retningslinjer som underbygger dette, 

kan interne så vel som eksterne prinsipper være barrierer for å drive effektiv lytting. Disse 

prinsippene trer i kraft allerede ved det første nøkkelelementet som Macnamara trekker frem i 

sin definisjon av lytting; anerkjennelse av andres rett til å ytre seg. Hvem som lyttes til er 

førende for hvordan og hvor bra en virksomhet lytter til sine omgivelser (Macnamara, 2015b, 

s. 48). Om en virksomhet kun er interessert i enkeltgrupper uten å anerkjenne andre, blir det 

vanskelig å forsvare en etisk korrekt praksis. Med prinsipper som ikke er interessert i 

spesifikke synspunkter eller grupper, vil slike stemmer bli ofre for ”døve ører”, selv om 

grunnsteinene med kultur og policyer er tilstede (Isaacs, 1999, s. 108; Macnamara, 2016c, s. 

255). I likhet med det visuelle, hvor det er mulig å overse grupper og individer, kan også de 

vi unngår å lytte til ekskluderes fra en virksomhets etiske hensyn (Gehrke, 2009, s. 4). 

Selv om det eksisterer tilfeller der motstridenheter mellom aktører er fundamentale, 

hemmer det å ignorere eller undervurdere andres synspunkter virksomheter i å kunne nå 

verdifull kunnskap om sine omgivelser. Å ha retningslinjer og prinsipper som motarbeider 

slike holdninger er derfor viktig for å minimere risikoen for at etisk forsvarlig lytting skal bli 

et glemt element i norske virksomheters kommunikasjon. Som Kent og Taylor (2002) 

skriver, er det nødvendig for virksomheter å anerkjenne at også individer og grupper har 

motstridende synspunkter som trenger å bli hørt. Hvis ikke vil det føre til at færre engasjerer 

seg i virksomheten, som gjør lytting til en vesentlig vanskeligere oppgave å gjennomføre (s. 

28). 

En sentral fallgruve i forbindelse med lytting kan knyttes til et neoliberalistisk 

tankesett. Couldry (2010) advarer mot at en rasjonalitet bygget utelukkende på 

neoliberalisme, der markedskrefter vil hindre viktige stemmer i å bli hørt. Couldry utdyper 

videre at enhver virksomhet som kontinuerlig prioriterer andre verdier over det å gi mening 

til andres stemmer, handler illegitimt (s. 135-136). Å la markedskreftene bestemme hvem en 
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virksomhet skal engasjere seg i, anerkjenne og lytte til, vil resultere i eliter med allerede 

tydelige talerør og sterke maktposisjoner opprettholdes, mens resten av samfunnet blir glemt.  

Maktstrukturer er derfor sentralt i måten lytting styres av prinsipper som eksisterer 

mellom virksomheter og deres interessenter i dialog. Selv om mange virksomheter 

tilsynelatende engasjerer seg i og fører dialog med sine interessenter, vil det ofte være ulike 

maktforhold mellom aktørene. Maktrelasjoner eksisterer både mellom virksomheter og deres 

interessenter, og mellom de ulike interessentgruppene i prosessen med å ytre sine meninger 

(Macnamara, 2016c, s. 256). Etisk forsvarlig dialog bør ha tilnærmet like maktrelasjoner 

mellom aktørene. Det er dog vanskelig å holde en åpen og fri dialog for alle interessenter. 

Derfor vil kommunikasjonen risikere å være preget av eliter, nøkkelaktører, aktivistgrupper, 

virksomhetene selv og andre mektige aktører. Dersom kun mektige aktører og individer får 

delta i dialog, og ingen representanter finnes for marginaliserte stemmer, vil mange 

interessenter være uten et talerør (Palenchar & Heath i Browning, 2015, s. 11). Med slike 

maktstrukturer er det vanskelig å kunne si noe om hvor mange uregistrerte stemmer og 

meninger som forsvinner i måten Macnamara (2014b, 2016a, 2016c, 2016e) mener 

virksomheter i dag kommuniserer og lytter på: ”Public consultation primarily listens to the 

‘usual suspects’ comprised of elites and the loud voices of organized groups, with many 

individuals and groups ignored, or disengaged and silent” (Macnamara, 2015b, s. 7-8). 

Virksomhetene selv burde basere sin lyttepraksis på at alle interessenter skal ha en stemme 

som bør bli hørt, slik at behovet for et tydelig opparbeidet talerør ikke skal være nødvendig 

for at det skal bli viet oppmerksomhet til deres perspektiver. 

Dersom en virksomhet opererer med prinsipper som fører til at folk føler seg ignorert 

og opplever at de ikke blir lyttet til, så vil det resultere i at omverdenen stilner for 

virksomheten. Når omverdenen føler seg ignorert kan det lede til at de slutter å engasjere seg. 

Noelle-Neumann (1974) omtaler dette som ”The spiral of silence”, der individers frykt for 

isolasjon og avvisning, på bakgrunn av organisasjoner, grupper eller samfunnet for øvrig sine 

muligheter til å ekskludere enkeltpersoner på basis av deres perspektiver og meninger, er 

førende for om de ytrer seg eller forblir tause. På sikt vil dette kunne være skadelig for en 

virksomhets omdømme, lojalitet og tillit, nettopp fordi de distanserer seg fra interessenter, 

mister oversikt, og behandler dem kun som objekter de kan bruke for å nå egne strategiske 

mål (Isaacs, 1999, s. 108; Kent & Taylor, 2002; Macnamara, 2014b). 

Prinsipper vil i denne oppgaven derfor først og fremst ses i lys av hvordan 

virksomhetene prioriterer i måten de lytter til sine omgivelser. Som det kommer frem i 

oppgavens problemstilling, er ”omgivelser” et bredt begrep. Virksomheter skal lytte bredt 
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heller en snevert for å kunne forsvare en etisk praksis (Macnamara, 2015c). Hva aktørene 

forteller om i sitt arbeid med å utjevne grensene for hvem som lyttes til blir dermed sentralt. 

 

2.2.4 Systemer  
I dagens samfunn, som stadig preges av medierte stemmer gjennom web 2.0 og sosiale 

medier (TNS Gallup, 2014), er virksomheter avhengige av å engasjere seg i digital 

kommunikasjon. For å gi stemmer mening må virksomheter tilegne seg kunnskap og 

ferdigheter for å tiltrekke seg og bevare sitt publikums medierte stemmer (Macnamara, 

2013). Macnamara (2013) mener derfor at for å ha noen å lytte til må virksomheter inkludere 

det han kaller ”audience-making”, det å fremstille et publikum, i sine strategier. Å lytte uten å 

ha noen å lytte til gir lite mening. Dessuten gir økt tilgang til internett blant folk, spesielt 

interaktive medier med sosiale medier i spissen, flere muligheter for virksomheter å engasjere 

seg i sitt publikum og aktivt lytte. 

Begrepet publikum brukes ofte for å beskrive tilhørere, seere eller lesere, i de fleste 

tilfeller annenrangs i forhold til avsender. Slik er publikum et begrep som på mange måter 

har blitt synonymt med ”den andre”, passive mottakere av informasjon, og, i PR-

sammenheng, målgrupper (Macnamara, 2014a, s. 144). I dag er det viktig å være klar over at 

omverdenen har mange hjelpemidler til å tilegne seg en egen stemme, og kan derfor ikke kun 

oppfattes som rene målgrupper eller konsumenter av andres budskap (Macnamara, 2014a, s. 

154). Sosiale medier og web 2.0 bekrefter nettopp at mennesker har verktøy til å selv kunne 

påvirke. Selv om dette innebærer både risiko og utfordringer for virksomheter når de velger å 

engasjere seg i de interaktive plattformene, så er det samtidig viktig å anerkjenne det faktiske 

potensialet iboende et publikum med disse redskapene.  

At interaktive medier bidrar til å gi virksomheter og deres omgivelser et talerør som 

tilsynelatende kan nå uendelig med mottakere er ikke problemfritt. Når snakking i stor skala 

er mulig, kreves lytting i stor skala parallelt (Macnamara, 2014a, s. 154). Dette innebærer 

blant annet å legge til rette for at publikum har metoder å nå virksomheten på som ikke 

begrenser virksomhetens innsikt i omfanget av deres eget publikum. Det vil si at metoder 

som e-post, direktemeldinger, chat og blogger ikke nødvendigvis er fullverdige gode 

redskaper, da kontakt fra disse ofte er usammenhengende og splittet, varierende i kvalitet, og 

uten noen klar måte å systematisere interessenters meninger på. Online dialoger er preget av 

et ufordelaktig forhold mellom signaler og støy. Når publikum selvgrupperer seg og deler 

samme meninger, argumentasjoner og konsensus, men forsvinner fra virksomheters radar på 
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grunn av volumet av kommentarer og synspunkter, hindrer støyen virksomheter i å lytte til 

hva som faktisk foregår i sine egne omgivelser (Klein i Macnamara, 2013, s. 169). Slike 

interaksjoner kan være skadelig å ikke være en del av for virksomheter, men også være et 

hinder i å se uutforskede muligheter (Macnamara, 2013, s. 169). 

Dagens fragmenterte mediebilde er med på å tydeliggjøre at virksomheter bør ha 

etablerte plattformer for å finne sitt publikum. Dersom virksomheter ikke følger med på 

utviklingen, men omfavner allerede etablerte plattformer som gode nok, blir det lett å miste 

oversikt over eget publikum i omfanget av den store informasjonsstrømmen (Macnamara, 

2013). For eksempel kan blogger, online forum, Facebook og Twitter være effektive kanaler 

for å promotere ideer og temaer for diskusjon, men for å lagre og strukturere store mengder 

informasjon, som andre avhenger av for å få tilgang til og adressere spesifikke saker av 

interesse, kommer de til kort. Å lytte til ustrukturert informasjon er lite fordelaktig. Derfor 

introduserer Macnamara (2013) ideen om at for å kunne lytte til folk, må det eksistere 

plattformer som bidrar til at organisasjoner kan danne seg en oversikt over sitt publikum. En 

slik kanal må være designet med tanke på at informasjonen som kommer inn skal oppbevares 

over tid. Med tilgjengelig bakgrunnsinformasjon kan engasjerte publikummere være 

delaktige i utviklingen av diskusjoner om sentrale temaer som omfatter både den aktuelle 

virksomhet og dens interessenter. Virksomhetens oppgave blir å monitorere og engasjere seg 

i sitt publikum. Dersom dette kompletteres med andre digitale kanaler for å imøtekomme 

eksterne behov, som for eksempel ved hjelp av Twitter og Facebook, vil virksomheter kunne 

effektivt engasjere seg i og lettere finne sitt publikum. 

Macnamara (2014a) kaller virksomheter som engasjerer seg i de digitale plattformene 

og omgås eksterne grupper for å videreutvikle virksomheten på ulike nivåer for sosiale. ”Den 

sosiale organisasjon” tør å se forbi risikoen, og har et ønske om å føye seg inn i mulighetene 

som er tilstede (s.185). Samtalene skjer uansett om virksomheter deltar eller ei:  

 
Every day people are discussing public policies, government decisions, products, 
services, their concerns, needs, fears, causes of anxiety, hopes and desires online. 
Smart organzations monitor these conversations and gain insights that help them meet 
the needs and expectations of voters, customers, ratepayers, members and special 
interests groups (Macnamara, 2014a, s. 186). 
 

I tillegg til å overvåke og få innsikt i eksterne aktørers tanker, kan virksomheter aktivt strekke 

ut en hånd til publikum ved å dele spørsmål og henvendelser for online kommentarer, for 

eksempel gjennom virksomhetenes egne sosiale medier eller web-kanaler (Macnamara, 
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2014a, s. 186). Det er slike kanaler Macnamara trekker frem når han sier at en lyttearkitektur 

bør inneholde systemer som er åpne og interaktive (Macnamara, 2016a, s. 9).  

Det å stille spørsmål kan kategoriseres som å lytte etter (”listen out”). Det involverer 

at virksomheten forventer at omverdenen har noe å si, det reduserer volumet til allerede 

høylytte stemmer, og gir marginaliserte stemmer lettere muligheten til å ytre sin mening. Selv 

om stemmer er dempet eller til og med tause, betyr ikke det nødvendigvis at de ikke har noe å 

si. Derfor er det viktig for virksomheter å lytte etter i større grad, spesielt med tanke på den 

store informasjonsstrømmen som finnes i dag, hvor folk ikke mangler verktøy for å ytre seg, 

men heller at det er noen i mottakerenden og lytter til det som blir sagt (Macnamara, 2013; 

2016c, s. 44-45). Dersom virksomheter har plattformer, eller systemer, som kan brukes av 

omverdenen til å kommunisere med dem, vil det kunne bidra til at virksomhetene lettere får 

en oversikt over det folk snakker om. I tillegg til å stille spørsmål er overvåking, observasjon 

eller ”lurking” praksiser som kan bidra til at virksomhetene opparbeider seg en bedre 

forståelse for sine interessenter og utvikle meninger og løsninger basert på den informasjonen 

de leser eller ser (Macnamara, 2016c, s. 297). Sånn sett er ikke disse aktivitetene passive, 

men må forstås som handlinger som krever aktivitet i form av å lese, se, forstå og opparbeide 

se kunnskap. Macnamara (2016c) omtaler en slik praksis for å lytte til (”listen in”) (s. 45), og 

bør derfor inngå i virksomheters lyttepraksiser.  

Kent (2013) foreslår følgene alternativer for praktisk sosiale medier bruk: For det 

første bør virksomheter utvikle egne sider hvor man faktisk kan kommunisere på et 

individnivå og ikke spesifikke grupperinger, som for eksempel kundegrupper. Sosiale medier 

er basert på dialogiske prinsipper, og ikke formet som plattformer der tusenvis av 

publikummere passivt venter på informasjon, men laget for å være aktivt deltakende. Disse 

sidene bør skilles fra virksomheters originale sosiale medier da disse ofte forstyrres av 

reklame, annonsering og annen støy. Alternative brukergrensesnitt burde utforskes for å 

oppfordre ansatte, interessenter og andre deltakere til å fritt omgås og samarbeide med 

hverandre. For det andre burde disse dialogiske sosiale mediene være konstruert slik at 

deltakernes identitet er kjent, og ikke gjemt bak anonyme aliaser eller liknende. I dette ligger 

også at deltakerne skal identifisere seg med tydelige retningslinjer for hvordan sidene skal 

brukes. For det tredje burde eksperter fra ulike hold inviteres til å delta og besvare eventuelle 

spørsmål, på lik linje med andre interessenter. På den måten vil en mangfoldig 

meningsutveksling sikres, der også avvikende meninger lyttes til (s. 341). Sistnevnte punkt 

bør ses til sammenlikning med Macnamaras siste dimensjon av lyttearkitekturen: 

Artikulasjon av lytting internt i organisasjonen (2016b). Slik vil virksomheter i større grad 
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kunne utnytte teknologiske verktøy til å lytte i stor skala og oppfordre til interaksjon med 

publikum. 

 

2.2.5 Teknologi 
Teknologi kan være nyttig i å bistå virksomheter med å lytte. Ovenfor er online 

tilgjengelighet diskutert i forbindelse med det å tilegne seg et publikum. I forbindelse med 

den teknologiske dimensjonen peker Macnamara på ulike verktøy virksomheter har til 

rådighet: Sosiale medier, online overvåkingsverktøy, argumentasjonskartlegging og ulike 

tekstanalytiske programmer er bare noen få eksempler på hjelpemidler som eksisterer i dag. I 

og med at lytting på sosiale medier er det mest utbredte blant praktikere (Zerfass mfl., 2015), 

er det også dette som vil være fokus her.  

Som tidligere påpekt, er ikke lyttearkitekturen et argument for teknologisk 

determinisme, det vil si utelukkende bestemt av og redusert til de teknologiske og digitale 

midler som finnes (Macnamara, 2014a, s. 84; 2014b). Samtidig er det tydelig hvordan 

teknologiske hjelpemidler kan gi mange muligheter i forbindelse med lytting. Interaktivitet 

og deltakelse er kjennetegn som karakteriserer dagens medier mellom virksomheter og 

interessenter. Bruk av sosiale medier er en av de mest åpenbare og tilgjengelige teknologiene 

som er en del av virksomheters konstruering av en lyttearkitektur (Macnamara, 2014a, s. 40; 

2016c, s. 265). Selv om det finnes mange ulike teknologiske verktøy, er det som regel sosiale 

medier som seiler opp som favoritt for å etablere kontakt mellom virksomheter og publikum 

(Kent, 2013, s. 339). Sosiale medier lar PR-praktikere, som med et fagområde basert på å 

bygge relasjoner (Coombs & Holladay, 2014), lettere få tilgang til sitt publikum. De sosiale 

mediene endrer dermed hvordan vi planlegger, arbeider og utvikler kommunikasjon. Det å 

være tilgjengelig til en hver tid og et hvert sted har gjort samfunnskontakten til en konstant 

dialog mellom virksomheter og deres interessenter. Ved å utnytte denne kontakten, lytte til og 

være aktiv i samtaler med interessenter, kan man leve opp til forventningene fra en dynamisk 

omverden (Carim & Warwick, 2013, s. 521; Tankosic, Ivetic, & Vucurevic, 2016, s. 294).  

Likevel er det tilsynelatende mange virksomheter som ikke utnytter det fulle 

potensialet i sosiale medier. European Communication Monitor har de siste 10 årene 

registrert det å takle den digitale utviklingen og sosiale medier som en av fem største 

utfordringer for kommunikasjonspraktikere (Zerfass mfl., 2016). I tillegg viser flere studier at 

bruken av sosiale medier i virksomheter er betydelig mer fokusert på det å snakke og spre 

informasjon; primært ved å distribuere egne meldinger og promotere virksomhetens profil, 



 25 

tjenester, produkter og begivenheter. Å lytte er ofte nedprioritert, eller begrenset til å 

overvåke omtale av virksomheten (Carim & Warwick, 2013; Kent, 2013; Macnamara, 2016c, 

s. 265; McCorkindale, 2014; Willis, 2015). Det er tilsynelatende et sprik mellom den 

oppfattede verdien av sosiale medier for kommunikasjon med omverdenen og hvordan det 

implementeres i virksomheters strategi (Macnamara, 2014a, s. 376). Den overordnende 

praksisen om å kringkaste må erstattes av strategier for samtale (Kent, 2013, s. 340). 

Kent (2013) adresserer utfordringen den dialogiske prosess står overfor med en 

ufordelaktig sosiale mediepraksis. Bruk av dialog som verktøy for å bygge relasjoner med 

omverdenen er en komplisert aktivitet, og omhandler ikke kun det å snakke til andre. For 

virksomheter kan dialog til og med misforstås som overfladisk kommunikasjon i form av å 

”tweete, dele og like”. Dialog er en-til-en-kommunikasjon, ikke massekommunikasjon og 

kringkasting. Å bruke teknologi for å føre dialog representeres gjennom en relasjonell gi-og-

ta mentalitet som oppstår mellom ulike aktører med visse normer for å opprettholde et 

rettferdig forhold med tillit og like muligheter for involvering. Dialog er i følge Kent å være 

fokusert på andre, ikke en enkelt prosedyre eller prosess (s.341). Å bruke teknologi for å lytte 

til andre representerer dermed et eksempel på hvordan en gi-og-ta-relasjon kan foregå. Derfor 

må måten sosiale medier brukes på reflektere en slik tankegang. Å bruke sosiale medier for å 

lytte og bygge relasjoner gjennom å skape dialog og engasjement betyr at bruken av 

teknologien ikke bare begrenses til å være en erstatning for konvensjonelle massemedier, 

men heller har en forståelse som bygger på et prinsipp om å være et mellommenneskelig 

kommunikasjonsverktøy (Kent, 2013, s. 341). 

Web 2.0 som modell gir mulighet til interaksjon og deltakelse, i stedet for å kun 

passivt ta i mot informasjon. Alle lese, se andres meninger, respondere og kommentere, 

utnytte linkadresser for tilgang til mer informasjon, gi feedback og sammenlikne erfaringer 

(Tankosic mfl., 2016, s. 294). Kunnskap om hvordan dette kan utnyttes er estimert å være en 

av de viktigste kommunikasjonsfunksjonene i nærmeste fremtid (Macnamara & Zerfass, 

2012; Zerfass mfl., 2016). Willis (2015) formulerer seks spørsmål for å utvikle en typologi 

for lytting på sosiale medier i et PR-perspektiv, og møter på den måten utfordringene det 

bringer med seg: 

1. Konsentrerer virksomhetene seg bare om å distribuere informasjon online? 

2. Overvåker virksomheter interessenter på sosiale medier for å opparbeide seg en bedre 

forståelse av sine omgivelser? 

3. Benyttes sosiale medier som en kanal for kundeservice for å respondere på klager og 

ros relatert til de varer og tjenester som tilbys? 
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4. Arbeider virksomheten aktivt med å oppdage og respondere på spesifikke spørsmål 

generert av interessenter som ikke er relatert til de varer og tjenester som tilbys? 

5. Bruker virksomheten sosiale medier som et verktøy for å spørre etter og respondere 

på perspektiver og meninger fra sine interessenter på saker som ikke omfavnes av 

kundeservice? 

6. Tillater virksomheten at sosiale medier brukes til å skape et miljø for deltakelse fra 

interessenter gjennom dialog og i beslutningsprosesser?  

Typologien tar sikte på å imøtekomme Kents (2013) oppfatning av PR-praktikeres bruk av 

sosiale medier som noe annet enn publiserings- og distribueringskanaler, men heller som 

plattformer for dialog. Spørsmålene kan bidra til å vurdere virksomheters lytteaktiviteter, og 

er viktig å ta hensyn til for å sikre at omgivelsenes stemmer blir hørt (Willis, 2015). I denne 

oppgaven vil det være sentralt hvordan virksomhetene bruker sine digitale plattformer, 

fremfor hvilke teknologiske verktøy de benytter seg av. Derfor blir vurderingen av 

virksomhetenes bruk av sosiale medier essensielt for å si hvordan de lytter til omgivelsene.  

 

2.2.6 Ressurser 
Dersom virksomheter adresserer de første dimensjonene i å etablere en lyttearkitektur, det vil 

si at det finnes en kultur som er åpen og villig til å lytte, retningslinjer som oppfordrer til og 

støtter oppunder lytting, og retter oppmerksomhet til prinsipper relevant for lytting, så vil det 

være et spørsmål om ressurser for å gjennomføre slike endringer og tiltak. Selv om det finnes 

automatiserte hjelpemidler for å lytte, så krever fortsatt praksisen et menneskelig aspekt. Det 

må fordeles arbeidskraft til blant annet granskning av data, overvåking og analyse av sosiale 

medier og andre medieplattformer, offentlige konsultasjoner og bearbeiding av registrerte 

stemmer (Macnamara, 2015c, 2016a; 2016c, s. 266). 

Hvordan virksomheter fordeler sine ressurser og bygger opp sine 

kommunikasjonspraksiser har mye å si for hvordan og hvor bra de lytter til omverdenen. 

Ifølge studier gjennomført av Macnamara (2015b, 2016a, 2016c), har de fleste virksomheter 

brorparten av sine kommunikasjonsressurser delegert til det å snakke, mens en effektiv 

infrastruktur for å anerkjenne, bekrefte, gi oppmerksomhet, tolke, forstå, vurdere og 

respondere til interessenter er fraværende. Det er disse elementene som gjør lytting mulig på 

et mellommenneskelig plan. Samtidig er det mange virksomheter og teorier i dag som 

tilsynelatende verdsetter en forståelse av et strategibegrep basert på toveis kommunikasjon; å 

balansere en virksomhets interesser med sosiale interesser (Macnamara, 2016a, s. 8). 
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Når lytting skaleres opp på et organisatorisk nivå betyr ikke det at de 

mellommenneskelige referansene kan skaleres tilsvarende. Dette er et hovedargument for å 

opprette en lyttearkitektur. Lytting på et organisatorisk stort nivå pålegger en tilstrekkelelig 

skalering i ressursbruk. For å oppnå dette uten at det skal gå utover strenge budsjetter, trengs 

omstrukturering av de ressurser som allerede eksiterer (Government & Public Sector 

Practice, 2015; Macnamara, 2016c, s. 267). Nøkkelen til å identifisere ineffektive ressurser 

finnes i måling og evaluering. Det finnes ulike måter å gjøre dette på, men som ikke vil 

adresseres ytterligere i denne studien. Innenfor ressursdimensjonen, vil denne undersøkelsen 

av norske virksomheters lyttepraksiser konsentrerer seg grunnleggende om hvordan 

ressursproblemet adresseres for å kunne lytte. Måling og evaluering er derimot viktig for å 

finne kommunikasjon som både fungerer og ikke fungerer, og på den måten gi større 

muligheter for å omfordele ressursene (Macnamara, 2015a; 2016c, s. 267). 

En interessant måte å endre ressursfordelingen på er å i større grad inkludere 

omverdenen i det som kalles ”crowdsourcing” eller ”nettdugnad2”. Crowdsourcing stammer 

fra ordet ”outsourcing” på engelsk, det å sette bort arbeid til en uspesifisert gruppe 

mennesker. En slik strategi, eller dugnad, kan derfor defineres som en modell der tidligere 

virksomhetsprosesser ikke lenger utføres internt, men settes bort til et nettverk av mennesker 

i form av åpne og transparente, online kanaler. Relasjonen blir da mellom virksomheten som 

åpner for slike nettdugnader og eksterne som utfører oppgavene, og mellom de ulike eksterne 

som kommuniserer med hverandre. En slik modell er bygget på en viss form for kontroll fra 

virksomhetens side; den er virksomhetsstyrt. I tillegg genererer slike dugnader verdi for både 

virksomheten, interessentene som utfører dugnaden, og utenforstående interessenter som kan 

dra nytte av utfallet av dugnaden (Jenkins & Deuze, 2008; Siverstøl, kommende). Jenkins og 

Deuze (2008) kaller dette for en konvergenskultur, der teknologiske hjelpemidler gir 

publikum virkemidlene til å blant annet produsere, arkivere og kommentere innhold. Det er 

en måte for virksomheter å outsource arbeidsoppgaver, men krever samtidig at de overvåker 

og bidrar selv for at informasjonsstrømmen ikke skal ta en dårlig retning. Web 2.0-æraen gir 

mulighet til å etablere felleskap og et miljø for kunnskapssamarbeid, som en virksomhet kan 

dra nytte av (Storsul & Krumsvik, 2013, s. 250). Å fordele ressursene på denne måten kan 

altså gi nyttig innsikt til virksomheter, nettopp fordi en crowdsourcing-modell avhenger av at 

virksomheten lytter til det som foregår. Slik kan også virksomheten overvåke samtalene for å 

																																																								
2 På godt norsk: Avløserord – ”crowdsourcing” 
http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Norsk-for-engelsk/Avloeysarord/#C (lest, 9.2 
2017). 
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minimere sjansene for feilinformasjon. I tillegg frigir det ressurser intern, som igjen kan 

fordeles andre lytteposter og dermed bedre en virksomhets evne til å lytte til sine omgivelser 

(Macnamara, 2016c, s. 267). I denne oppgaven forstås nettdugnad ikke bare som en modell 

som setter bort oppgaver til eksterne aktører, men også interne som vanligvis ikke ville 

praktisert lytting.  

Det er viktig for analysen å identifisere hvordan virksomhetene forholder seg til 

ressursspørsmålet og peke på hvordan de imøtekommer en stadig mer interaktiv omverden, 

der tilstrømningen av informasjon kan være overveldende.  

 

2.2.7 Ferdigheter 
Ferdigheter innen lytting bør sidestilles med andre kommunikasjonsferdigheter som finnes i 

organisasjoner, implisitt at effektiv lytting og effektiv virksomhetskommunikasjon i sin 

helhet har en innvirkning på hverandre (Burnside-Lawry, 2010, s. 42). For at virksomheter 

skal kunne samarbeide med sine interessenter, for eksempel slik beskrevet ovenfor, må PR-

praktikere lytte til omgivelsene og dermed tilegne seg ferdigheter som gjør at de 

kommuniserer med heller enn til interessentene (Heath i Burnside-Lawry, 2010, s. 42; 2011). 

At en virksomhet kun mestrer tradisjonelle kommunikasjonsmetoder som skriving, 

distribuering og mediekontakt, vil i et stadig mer interaktivt og tilgjengelig samfunn i økende 

grad ikke være nok for å bygge gode relasjoner, tillit og et godt omdømme (Burnside-Lawry, 

2012; Macnamara, 2016c, s. 268).  

Tidligere er lytting definert ved hjelp av en rekke trekk for å fullføre det som kan 

kalles en lytteprosess (Macnamara, 2016b; Purdy, 1991). For å gjennomføre prosessen kreves 

ferdigheter. Burnside-Lawry skriver om kommunikasjonskompetanse i flere av sine tekster 

(feks. 2010, 2011, 2012), og sier at lytting i stor skala er en kombinasjon av individuelle 

ansattes lytteferdigheter og det organisatoriske miljøet lyttingen foregår i (Burnside-Lawry, 

2011, s. 149). For Burnside-Lawry er et nøkkelelement i dette å se på lytting som en holdning 

til fordel for noe en kun må ha mye kunnskap om. Holdningene til individene i en 

organisasjon må altså ses i sammenheng med virksomhetene de representerer, altså miljøet. 

Holdninger i organisatorisk lytting beskrives dermed videre som noe som først og fremst 

inkluderer mellommenneskelige ferdigheter for å være genuint. For Burnside-Lawry (2011) 

betyr dette at ferdigheter i lytting er det å ha kunnskap om det som lyttes til (kognitivt 

aspekt), hensiktsmessige holdninger og rolleforståelse (atferdsmessig aspekt), og villighet til 

å forplikte seg i rollen som lytter (emosjonelt aspekt). Bodie og Crick (2014) illustrerer:   
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Listening is the practice of discerning the underlying habitual character and attitudes 
of people with whom we communicate in such a way that brings about a sense of 
understanding. […] sensing [in this form] occurs for the sake of reproducing the 
emotional experience one perceives in another person (s. 109). 
 

Kompetanse innen lytting bør derfor inkludere forekomsten av alle disse aspektene i 

vurderingen av en virksomhets lytteferdigheter (Bickford i Bickford & Catt-Oliason, 2005; 

Burnside-Lawry, 2011). 

Men, som Macnamara (2016b) presiserer, så krever det noe mer enn ferdigheter innen 

mellommenneskelige relasjoner for å kunne lytte til omgivelsene på et organisatorisk plan. 

Det organisatoriske miljøet Burnside-Lawry (2011) snakker om må derfor forstås som å 

referere til virksomheten selv, inkludert både de interne hjelpemidlene og kunnskapene 

virksomheten besitter for å fremme lytting blant ansatte, og eksterne faktorer som for 

eksempel fora der meningsutveksling med interessenter legges til rette for. Ferdigheter i 

hvordan de ulike hjelpemidlene som praktikere har til rådighet skal brukes er av den grunn 

essensielt for hvor bra virksomheter klarer å lytte til omgivelsene. Macnamara identifiserer 

ekspertise i hvordan feedback-mekanismer brukes, samt både kvalitative og kvantitative 

forskningsmetoder, som spesielt relevant i en lyttekontekst. Det digitale skiftet setter også 

praktikere i posisjon til å måtte tilegne seg anvendelig kunnskap om digitale medier, sosiale 

medier, ”big data” og andre web-baserte verktøy, i kombinasjon med de 

mellommenneskelige egenskapene tidligere nevnt. Samlet vil en bevisst kompetanseheving 

på disse områdene være kilder til viktig informasjon, men, aller viktigst, at publikum faktisk 

blir hørt (Macnamara, 2015b, s. 51-52; 2016c, s. 268-269).  

Oppsummert bør virksomhetene være i stand til å demonstrere at de er i stand til å 

lytte på måter som gjør at interessentene som snakker til dem føler at de blir møtt med 

tilstrekkelig forståelse på flere plan. Dessuten er det viktig at dette også foregår på de digitale 

plattformene. Slik kan ferdigheter og teknologi knyttes sammen og finne sted på tvers av 

dimensjonene. 

 

2.2.8 Artikulering 
Av praktiske årsaker hverken trenger eller bør all informasjon en virksomhet lytter til nå 

sentrale beslutningstakere i en organisasjon. De fremgangsmåtene som en virksomhet 

etablerer bør inneholde kriterier for å avgjøre hva slags tilbakemeldinger, forslag, 

kommentarer, forespørsler og fremkommende trender som skal bringes videre og presenteres 
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internt. Nancy Fraser advarte i sin tid at offentligheten er mangelfull i forbindelser til å nå 

viktige beslutningstakere på, at folks påvirkningskraft i samfunnet er begrenset (som sitert i 

Macnamara, 2016c, s. 271). I dag er det ikke nødvendigvis omfanget av mulighetene som 

eksisterer det er mangel på, men heller effektive måter de ulike ytringer verdsettes på – eller 

lyttes til. I likhet har Peter Dahlgren påpekt at det må være en eller annen forbindelse mellom 

offentligheten og interne beslutningstakere, slik at interessenter kan påvirke dagsordenen og 

sentrale avgjørelser. Han forstår offentligheten som en gruppering av ulike kommunikative 

rom i samfunnet som gir mulighet for sirkulering av informasjon, ideer og debatter. De nye 

mediene står sentralt i denne spredningen, og skaper i følge Dahlgren en sterkere forbindelse 

mellom interessenter og virksomheter (Dahlgren, 2005, s. 148; Macnamara, 2016c, s. 271). 

Macnamara (2016c) gjør det imidlertid klart at problemet ofte er hvordan 

virksomheter og organisasjoner generelt utnytter strømmen av informasjon. Vanligvis er det 

et ubalansert forhold mellom hva virksomheter lover i sammenheng med engasjement, dialog 

og deltakelse, og hva som faktisk foregår i de interne styremøtene og beslutningsprosessene. 

Det er her mulig å drøfte hvor langt virksomheter skal strekke seg i forhold til nytteverdiene 

av å endre egen praksis etter hva omgivelsene sier. Å gjøre hva majoriteten av interessentene 

ønsker til en hver tid er for det første en svært urealistisk og upraktisk holdning til lytting. 

Spesielt urealistisk er det å forvente at privatiserte selskaper til en hver tid skal bøye seg etter 

utenforståendes oppfatninger. For det andre skal effektiv lytting potensielt bidra til at 

omgivelsene blir hørt. Derfor er det nærliggende å tro at å ha en altfor reaktiv holdning til 

strategi, kun vil være til hinder for langsiktige planer og et helhetlig virksomhetsbilde. Tross 

alt er det ledelsens jobb å ha en fullstendig oversikt (s. 271-272). 

Alternativt trekker Macnamara (2016c, s. 272-273) frem en holdningsbasert 

tilnærming til omverdenens stemmer og for å demonstrere lytting. En slik tilnærming er 

basert på at virksomhetsaktører skal omfavne visse holdninger og praksiser til interessentenes 

meningsutveksling. Det vil si at responsen fra beslutningstakere skal være å erkjenne og 

vurdere publikums meninger, og sette seg inn i rettferdig utarbeidede beslutningsprosesser 

som kan være en drivkraft i å endre eller moderere virksomhetens ulike praksiser. Med andre 

ord: Det skal være rom for endring, og det skal være rettferdige prosesser som bidrar til at 

endring muliggjøres. Ved at beslutningstakere kan forholde seg til åpne og rettferdige 

beslutningsprosesser for å gi oppmerksomhet til, vurdere, tolke og forstå offentlighetens 

synspunkter, betyr det at virksomheten har på plass fremgangsmåter for artikulasjon til 

beslutningstakere. Som Macnamara (2016c) selv beskriver: ”Noting that organizational 

listening is often delegated listening, particularly in large organizations, there has to be a 
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connection from the metaphorical ’ears’ of the organizations to their central nervous system 

and to their thinking brain and beating heart” (s.232). Å lytte i stor skala fordrer altså at det er 

en forbindelse mellom topp og bunn i en organisasjon, der ørene er koblet til virksomhetens 

hjerne og hjerte. Uten en slik kobling vil interessenters stemmer falme i avstanden mellom 

førstelinjer, kommunikatører, lytteposter og ledelsen.  

Hva deltakerne forteller om deres interne kultur, om det er en enkel vei å gå fra topp 

til bunn, vil skinne gjennom som et viktig punkt her. Eksempler på endringer deltakerne 

trekker fram av eksterne påvirkninger vil være førende for hvordan de evner å lytte til 

omverdenen eller ikke, da dette viser at beslutningstakere får innsikt i hva virksomhetens 

interessenter ønsker.   

 

2.3 Kritikk av Macnamaras teoretiske bidrag 
I og med at denne masteroppgaven lener seg på Macnamaras (2016a) lyttearkitektur, er det 

essensielt å være klar over mulige begrensninger ved konseptualiseringen av lytting og 

teorien slik den har blitt gjort rede for. Først og fremst er det lov å sette spørsmålstegn ved 

hva som er det genuine bidraget i en lyttearkitektur slik Macnamara fremstiller det. 

Eksempelvis er det flere likheter på tvers av Macnamaras redegjørelse for lytting og det som 

kalles omverdensovervåkning (”issues management”) som et spesialfelt innen PR og 

strategisk kommunikasjon. Det dreier seg om virksomhetenes forsøk på å kartlegge viktige 

temaer, trender eller problemer som på lengre sikt kan føre med seg trusler eller muligheter 

for virksomheten (Ihlen, 2013, s. 20). For eksempel er et gjenkjennelig element i 

omverdensovervåkning at det innebærer systematiske prosesser å jobbe på. Dessuten sier 

Heath og Palenchar (2013) at slik overvåkning innebærer å lytte til og forstå dialog. Videre 

argumenterer de til og med for at praksisen bør implementeres som en del av en virksomhets 

kultur for å kunne optimaliseres, og at det ikke nytter å lytte for å høre etter, men at 

informasjonen som samles inn må gis mening til, videreformidles og gi utslag på noe vis. I 

tillegg gir det virksomheter muligheten til å være proaktive heller enn reaktive. Likevel er 

skiller samtidig omverdensovervåkning seg fra lytting, da det gjerne retter seg mot spesielle 

situasjoner eller målgrupper (Ihlen, 2013, s. 20). Samtidig er det viktig å anerkjenne at også 

lytting kan utnyttes konsekvent til strategiske formål i forbindelse med situasjons- og 

målgruppehåndtering, som først og fremst gagner virksomheten. Selv om Macnamara 

(2016c) argumenterer for en rekke fordeler for både virksomheter og deres omverden dersom 
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lytting innlemmes en større plass i kommunikasjonspraksis, er det ikke gitt at en 

lyttearkitektur vil utelukke uetisk praksis.  

I seksjonen om oppgavens problemstilling og hensikt, er det allerede lagt frem en 

problematisering av interessentbegrepet. Som en videreutvikling av poenget ovenfor, kan 

virksomheters prioritering av hvilke interessenter og saker de ønsker å lytte til være førende 

for hvordan en lyttearkitektur utnyttes. Hvordan virksomheter skal ta høyde for å ulike 

grupper er et premiss som Macnamara i større grad kan reflektere over. Det vil aldri kunne 

være mulig å tilfredsstille alle interessenters behov, derfor bør også virksomheters 

prioriteringer settes under lupen. I en dialog, som krever lytting så vel som å tale, 

argumenterer Kent og Taylor (2002) for at man skal behandle interessenter som mennesker, 

ikke som midler. Samtidig er det mulig å oppfatte PR som en kontrollerende funksjon, der 

virksomheter bestemmer selv hvem deres interessenter er, og dermed ekskluderer andres 

muligheter til å delta i kommunikasjon. Dermed blir motivene for lytting i dialog redusert til 

en strategisk funksjon heller enn en etisk korrekt praksis (Theunissen og Wan Noodin, 2012, 

s. 7).  

Ytterligere er det viktig for lesere av Macnamaras (2016a) konstruksjon av en 

lyttearkitektur å være klar over at de ulike dimensjonene det består av i noen grad vil være 

overlappende. Dette er også et aspekt Macnamara (2016c) anerkjenner når han drøfter lytting 

i forbindelse med blant annet kundeservice, markedsføring, organisasjon og ledelse, og 

sosiale medier. Det kan være problematisk for virksomheter som ønsker å rette fokus på 

utformingen av en slik arkitektur i egen virksomhet, hvordan den skal studeres, og hvordan 

optimaliseringen av den skal foregå. Ytterligere kan det i tillegg være vanskelig å skille de 

ulike dimensjonene fra hverandre, noe som kan skape trøbbel når en ønsker å konstruere og 

granske en slik arkitektur. Dog kan de overlappende dimensjonene og bruksområder også 

være en måte for virksomheter i større grad å tilpasse arkitekturen etter eget behov. En 

arkitektur vil alltid måtte tilpasses. En noe overlappende karakter kan derfor også ses på som 

en styrke i Macnamaras teori. I likhet med en hvilken som helst arkitektonisk konstruert 

bygg, vil også en lyttearkitektur måtte justeres etter forholdene. Likevel skinner det gjennom 

i Macnamaras behandling av arkitekturen, at dets overlappende karakter kan være vanskelig å 

forholde seg til og undersøke. Eksempelvis bygger Macnamara ut teorien etter hvert som nye 

aspekter dukker opp. Derfor er det ytterligere forvirrende når han presenterer viktige 

elementer i en lyttearkitektur i én artikkel, dropper enkelte av elementene i den neste, for så å 

på nytt inkludere elementer som før hadde frafalt i en ny presentasjon. Dermed tyder det på at 

selv Macnamara har utfordringer med å finne en overordnet struktur som enhver 
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lyttearkitektur burde bestå av. En kortfattet oversikt over hvilke elementer som finnes hvor 

og hva som legges til eller frafaller for hver gang presenteres for ordens skyld i vedlegg 2. 

 

2.4 Oppsummering teori 
Målet med dette kapittelet er å identifisere teoretiske perspektiver om lytting som kan 

relateres til og bidra til å besvare oppgavens forskningsspørsmål: Hvordan og hvor bra jobber 

norske omdømmevinnere med å lytte til omgivelsene? Av den grunn er Macnamaras (2014b, 

2016a, 2016b, 2016e) forskning og teoretiske forståelse og definisjon av lytting som 

fenomen, samt konstruering av en lyttearkitektur, blitt presentert som et rammeverk for 

oppgavens analyse. Lytting forstås som en aktiv prosess bestående av å anerkjenne, bekrefte, 

gi oppmerksomhet, tolke, forstå, vurdere og respondere på uttalte og uuttalte strømninger 

blant omgivelsene, eksempelvis uttrykt i dialog, engasjement, deltakelse eller monitorering. 

Først og fremst er lytting et nyttig element i kommunikasjon, det er en nødvendig funksjon i 

dialog, og det er et middel for å skape engasjement. For å skape engasjement og føre en 

dialog må derfor lytting tydelig etableres i virksomheters kommunikasjon. Det er viktig for 

analysens relevans å se de ulike dimensjonene av en lyttearkitektur i lys av lyttedefinisjonen 

presentert, i undersøkelsen av hvordan de ulike strategiene virksomhetene benytter seg av 

skal tolkes. 
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3 Metodiske tilnærmingsmåter 
Metode er strategiske fremgangsmåter for å løse problemer og for å nå frem til kunnskap 

(Everett & Furseth, 2012, s. 128). De planmessige fremgangsmåtene skal sikre at forskningen 

er faglig forsvarlig. I tråd med dette angir metodene hvordan vi etablerer kunnskap og 

utvikler teorier, og bør derfor utvikles i samråd med oppgavens avgrensninger, i lys av 

fenomenene man studerer (Grønmo, 2004, s. 27). Det metodiske design gjenspeiles derfor 

som et resultat av oppgavens valg og avgrensninger i forbindelse med tema, analyseenheter, 

samt metode for datainnsamling. I seksjonene som følger vil Brinkmann og Kvales (2015) 

syv steg for intervjuundersøkelse ligge til grunn for den metodiske utførelsen. Oppgavens 

tematisering (1) er allerede gjort rede for i innledningen. Jeg vil derfor videre presentere de 

ulike metodene benyttet (2) i denne oppgaven og forklare hvordan jeg har samlet inn data (3). 

Deretter beskrives forberedelsen (4) og analyseprosessen (5) av datamaterialet. Til slutt 

redegjøres det for vurderinger tilknyttet forskningens kvalitet (6). Det syvende steget, 

rapportering (7), utgjøres som et produkt av masteroppgaven i seg selv (s. 128-129).  

 

3.1 Metodisk design: Kvalitativt flercasestudie 
Oppgavens problemstilling er av en slik art at en kvalitativ metodologisk tilnærming vil 

benyttes for å kunne gi dybdekunnskap om temaet. Kvalitativ metode har sin fordel i å få 

fram totalbildet av det som undersøkes (Holme & Solvang, 1996, s. 76). Dette er 

hensiktsmessig for å ta hensyn til de sosiale, kulturelle og kontekstuelle faktorene som spiller 

en rolle i forbindelse med virksomhetenes oppfattelse av lytting som fenomen og praksis 

(Macnamara, 2015a, s. 378-379). For å besvare oppgavens problemstilling er det nødvendig å 

innhente innsikt fra forskjellige aktører. Kvalitative intervjuer med deltakerne som er en del 

av omdømmetoppen har til hensikt å avklare lyttestrategier for å si noe om hvordan vi kan 

lære av de presumptivt beste. Som blant annet Macnamara (2014b, 2016c) indikerer, er det en 

link mellom virksomheters omdømme og hvordan lytting kan bidra til å styrke dette. 

Problemstillingens karakter er kvalitativ i sin form da den tar sikte på å besvare hvordan det 

lyttes (Yin, 2014, s. 10-11). En kvalitativ tilnærming, som både er deskriptiv og analytisk, er 

derfor valgt for å oppnå best mulig innsikt i oppgavens forskningsspørsmål. 

Dette gjøres ved å undersøke casestudier av virksomheter basert på kvalitative 

intervjuer, der målet er å kunne si noe om deres typiske PR-aktiviteter relatert til lytting. En 

slik fremgangsmåte vil ta sikte på å danne et så virkelighetsnært bilde som mulig av 

praksisene til virksomhetene inkludert i studien. Oppgaven vil derfor ikke gjennomføre 
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eksperimenter eller andre aktiviteter som skaper kunstige lyttesituasjoner, og som ikke 

nødvendigvis gjenspeiler reelle situasjoner. Av samme årsak vil heller ikke denne studien 

avhenge av metoder bundet til selvrapportering, der faren for respondentens subjektive 

mening og begrepsforståelse i større grad vil kunne påvirke utfallet av studien i negativ grad. 

Med andre ord, så ønsker jeg ikke å separere fenomenet som undersøkes fra konteksten den 

hører hjemme i (Macnamara, 2016c, s. 118; Yin, 2014, s. 16). Dog var det ønskelig å 

gjennomføre dokumentanalyser av kommunikasjonsstrategier for å validere utsagn fra 

deltakerne og supplere intervjuene, men tilgjengelighet satte en stopper for en videre 

etterfølgelse av en slik strategi. 

I følge Yin (2014) er en casestudie ”[…] an empirical inquiry that investigates a 

contemporary phenomenon (the ’case’) in depth and within its real-world context” (s.16). For 

å undersøke et fenomen, herunder lytting, forutsetter casestudien å trenge i dybden av det 

som undersøkes. Kvalitative tilnærminger gir en slik dybdeforståelse av fenomenet som 

undersøkes. Formålet med kvalitative tilnærminger er å få nærhet til forskningsobjektene ved 

å gå forbi det overflatiske stadiet og dermed få en mer helhetlig forståelse av aktørene som 

studeres (Holme & Solvang, 1996, s. 87).  

En flercasestudie inneholder flere cases. Studiet bygger derfor på systematiske 

sammenlikninger av flere aktører (Grønmo, 2004, s. 90). Designet baserer seg på det Yin 

kaller et holistisk flercasestudie. Han differensierer mellom fire forskjellige casedesign, 

basert på mengden av caser og analyseenheter: Holistiske- eller innebygde casestudier, med 

en enkel eller flere caser (2014, s. 50). En holistisk casestudiedesign undersøker mer enn ett 

case for å besvare oppgavens problemstilling, der det ofte gjennomføres sammenlikninger på 

tvers av casene. Fordelen med et slikt design er at studien blir mindre sårbar for å være 

avhengig av empiri fra én case. I tillegg gir designet et bredere grunnlag for analyse (Yin, 

2014, s. 62-63). I henhold til oppgavens problemstilling, vil en slik tilnærming være 

fordelaktig. 

 

3.2 Utvalg 
I tråd med Robert L. Heaths (2006, s. 95) oppfordring om at vi trenger å utvikle paradigmer 

som erkjenner at alle typer organisasjoner bruker og har et behov for PR, er det også viktig at 

de ulike begrepene som omtaler aktørene inkludert i denne studien tolkes generelt, nettopp 

for å kunne omfavne alle de ulike organisasjoner som deltar. Virksomhetene har to ting til 

felles: (1) de opererer i det norske landskapet og (2) de kan alle kategoriseres som 
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”omdømmevinnere”. Omdømme er sett på som et viktig utfall av de relasjonene en 

virksomhet klarer å bygge med omverdenen (Grunig, 2006), for eksempel som en 

konsekvens av å lytte (Macnamara, 2016a). En empirisk undersøkelse sammenliknet for 

eksempel de ti mest beundrede og forhatte selskapene i USA på Fortunes 5003 globale 

rangering (år 2011), der studien kunne rapportere om en positiv korrelasjon mellom oppfattet 

kvalitet på en virksomhets dialogiske egenskaper og om de var mislikt eller beundret 

(Macnamara, 2016c, s. 306; Yang, Kang, & Cha, 2015). Aktørene valgt i denne studien er 

derfor gjort med formål om å kunne avdekke de beste lyttestrategiene. Fordi tidligere studier 

(for eksempel Macnamara, 2016c; Taylor & Kent, 2014; Yang mfl., 2015) har påvist at 

virksomheter som klarer å opprettholde dialog med omverdenen, og lytte til det andre har å 

si, oppnår gode resultater på omdømmemålinger, er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i 

omdømmevinnere som analyseobjekter for å finne beste praksis. 

I alt ble åtte norske virksomheter fra omdømmemålingen presentert av RepTrak 

Norge4 intervjuet: Hurtigruten, Q-Meieriene, Flytoget, Ikea, Microsoft, Vinmonopolet, Coop 

og Gjensidige. Virksomhetene og deres representanter presenteres kortfattet i vedlegg 1. 

Flere av aktørene har globale tilknytninger, men det er viktig å presisere at det i denne 

studien utelukkende er deres norske forgreininger som er av interesse. Dermed tar studien for 

seg hvordan disse aktørene forteller om sine lyttepraksiser slik at vi kan lære av de 

presumptivt beste. Det er dog viktig å bemerke at omdømmemålinger ikke nødvendigvis gir 

et virkelighetsnært bilde. Eksempelvis måler RepTrak kun de mest synlige virksomhetene, 

noe som ekskluderer virksomheter som i realiteten kan ha et langt bedre omdømme, men som 

altså er mindre synlige. Ytterligere er det verdt å tilføye at studien er begrenset av 

virksomheter som avslo, måtte trekke tilbake tilbudet om deltakelse, eller aldri besvarte 

henvendelser. Totalt ble 30 aktører kontaktet. Det ble gjort tilslag hos åtte av disse. Fem 

aktører trakk sitt tilbud om intervju eller var utilgjengelig for intervju innenfor studiens 

tidsramme for datainnsamling, sju aktører ga avslag på henvendelsen, mens de resterende ti 

aldri responderte. Studien fant det ikke hensiktsmessig å kontakte flere virksomheter, da dette 

ville gå utover premisset om å intervjue aktører med et godt omdømme og hvordan vi kan 

lære av de antatt beste. Hvor mange intervjuer som trengs er et vanlig spørsmål relatert til 

intervjubaserte studier. Brinkmann og Kvales (2015) svar til dette er å intervjue så mange 
																																																								
3 http://fortune.com/fortune500/2011/ (lest, 2.10.2016). 
4 RepTrak Norge måler de 50 mest synlige virksomhetene i Norge ved å be folk oppgi to 
selskaper med dårlig omdømme og to selskaper med godt omdømme. De som nevnes flest 
ganger måles av RepTrak, der blant annet tillit, beundring, respekt og positive assosiasjoner 
vektlegges: http://www.apeland.no/resultatene-reptrak-norge-2016/ (lest, 15.6.2016). 
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som trengs for å finne ut av det du trenger å vite (s. 113). Antallet intervjuobjekter avhenger 

av studiens formål. Flere intervjuer er ikke det samme som et mer vitenskapelig opplegg 

(Brinkmann & Kvale, 2015, s. 113). Istedenfor å jage etter flere caser, for eksempel ved å 

inkludere variabler i form av andre typer målinger, ble det gjort et valg om å bruke mer tid på 

å forberede intervjuene og fokusere på det viktige etterarbeidet. 

Som tidligere forklart, er aktørene utvalgt på bakgrunn av deres posisjon 

omdømmemessig, i tråd med hvordan vi kan lære av de antatt beste, slik at det vil gi 

fruktbare sammenlikninger i forbindelse med lytting som praksis. Grunig (2006) vektlegger 

viktigheten av gode relasjoner med omverdenen for å utvikle målsettinger fordelaktig for 

både virksomheter og deres interessenter (s. 158-159). Effektiv lytting kan blant annet være 

en kilde til godt omdømme, tillitt, engasjement, lojalitet og minimering av risiko; et verktøy 

for å bygge gode relasjoner og en nødvendighet i dialog (Edelman, 2014; Kent & Taylor, 

2002, s. 31; Macnamara, 2014b, 2016b, 2016e). Lytting er i den forstand et premiss for å 

oppnå gode relasjoner, tillit og et godt omdømme. Intervjuobjektene i denne oppgaven er av 

den grunn basert på en strategisk, formålsbasert utvelging (Ritchie mfl., 2014), med 

utgangspunkt i virksomheter som kan kategoriseres som ”omdømmevinnere”. Et slikt 

premiss kan problematiseres. For eksempel er det ikke gitt at de med best omdømme også er 

de beste til å lytte, selv om det finnes indikasjoner på det (for eksempel Edelman, 2014; 

Macnamara, 2016c; Yang mfl., 2015). I tillegg baserer ulike omdømmemålinger seg på ulike 

faktorer. I og med at lytting er uutforsket i norsk kontekst, kan slike målinger likevel være 

nyttig som utgangspunkt. Dette forskningsopplegget er derfor ikke bare deskriptivt med en 

normativ karakter, men også eksplorerende i den forstand det tar sikte på å gi økt forståelse 

av et fenomen med lite tilgang til informasjon (Tjora, 2012, s. 221).  

Det er flere grunner til at utvelgingen av caser baserer seg på omdømmevinnere. Yin 

(2014) forklarer at en enkel casestudie ofte er forbundet med uvanlige eller ekstreme tilfeller 

eller aktører (56-57). Det er altså ikke den gjennomsnittlige case som vil gi mest informasjon 

om et fenomen. Ved å ta i bruk caser som er ekstreme i den forstand at de er en del av 

”toppen” i Norge, er motivet at det også er disse som det kan forventes å kunne gi mest 

fruktbar informasjon om hvilke lyttestrategier som finnes. Av samme årsak kan de utvalgte 

casene karakteriseres som kritiske. Det vil si at de er valgt med bakgrunn i å finne caser som 

er av strategisk betydning til et spørsmål, som sannsynliggjør funn (Flyvbjerg, 2010, s. 474-

475). I følge Macnamara (2015b) lytter ikke virksomheter tilfredsstillende nok til omverden, 

og forklarer at dette mest sannsynlig er en internasjonal trend. Ved å velge caser i Norge som 

bygger på slike strategiske overveielser, tar studien sikte på å avdekke hvordan de beste lytter 
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og hvilke strategier og overveielser vi kan gjøre for å si noe om hvor bra de gjør det. Slik 

adresseres altså et av Yins argumenter mot å velge flercasestudie som design: Selv om et 

flercasestudie ofte ses på som mer robuste, forklarer Yin at studier med én case har fordelen 

av å bli oppfattet som mer overbevisende gitt sin uvanlige, kritiske eller avslørende karakter 

(Yin, 2014, s. 57). Med utgangspunkt i virksomhetenes høye nivå på omdømmeskalaen, tar 

likevel denne studien sikte på å fremstå både robust og overbevisende. Enhetene som 

studeres er valgt med tanke på hvordan vi kan lære av de beste og på den måten sikre et 

fruktbart datamateriale om lytting som praksis. Dette flercasestudie, slik det blir definert her, 

er derfor mer opptatt av fenomenet som studeres i det gitte landskapet enn selve casene. Dette 

er vanlig i instrumentelle casestudier, der forskningsspørsmålene defineres først, før man 

søker caser som kan belyse disse spørsmålene. Casene behøver dermed ikke å være typiske, 

men velges heller fra kriterier som maksimerer hva som kan belyses av fenomenet i den gitte 

konteksten (Grandy, 2010). Selv om lytting er lite utforsket i den norske konteksten, er 

likevel oppgaven konsentrert rundt Macnamaras etablerte teori om lyttearkitektur (2014b, 

2015b, 2015c, 2016e). Derfor er studien både eksplorerende og deskriptiv, da den utforsker 

en etablert teori i en ny kontekst, og beskriver hvordan norske virksomheter kommuniserer. 

Et av målene til studien vil derfor være å produsere noen antakelser som kan bidra til mer 

forskning. Ved å fremstille funn i empirien utover de casene som er undersøkt, kan nye 

teorier og konseptualiseringer formes (Tjora, 2012, s. 215; Yin, 2014, s. 40-41). 

 

3.3 Kvalitativt forskningsintervju 
Jeg har i alt gjennomført åtte intervjuer for å få innsikt i lytting som fenomen i norske 

virksomheters kommunikasjon. Ved bruk av en kvalitativ tilnærming vil jeg kunne fokusere 

på de daglige praksisene i norske virksomheter og forstå etablerte tankesett og 

fremgangsmåter (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 15). Gjennom samtale, brukes den kvalitative 

intervjuformen til å forstå verden fra deltakerens synsvinkel og verdensbilde. Det oppstår en 

sosial relasjon. Kunnskap konstrueres derfor i interaksjonen mellom intervjueren og 

informanten (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 3-4; Holme & Solvang, 1996, s. 94-96). 

Brinkmann og Kvale (2015) understreker at intervjuer ofte benyttes i forbindelse med 

casestudier, på grunn av den metodiske styrken i potensialet til å få frem informasjon som i 

utgangspunktet ville vært vanskelig å få tilgang til. Dette gir fordelen av å kunne opprette en 

dypere forståelse av et tema og at kunnskapen som produseres vil være spesielt relevant for 

det aktuelle studiet. Intervjuformen datainnsamlingen baserer seg på er semistrukturert. Det 
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vil si intervjuer med definerte temaer og spørsmål, en tematisk utforming, men som i tillegg 

har fleksibilitet til å stille oppfølgingsspørsmål og komme med innspill underveis – et ideelt 

kompromiss (Brinkmann & Kvale, 2015). I og med at lytting kan være vanskelig å 

konseptualisere, gir en slik fleksibilitet muligheten til fruktbare samtaler heller enn at 

situasjonen skal forbli statisk og risikere å gi lite givende informasjon. Samtidig er det viktig 

å være klar over at det kan være vanskelig å sammenlikne altfor fleksible undersøkelser på 

tvers av enheter (Holme & Solvang, 1996, s. 77). Dette er spesielt relevant for denne 

oppgaven med hensyn til det som tidligere er sagt om at en lyttearkitektur til en viss grad vil 

overlappe på tvers av de ulike dimensjonene i konstruksjonen. Et for fleksibelt 

undersøkelsesopplegg kan gjøre det vanskelig å kategorisere studiens funn med tanke på at 

like lyttefunksjoner kan tolkes forskjellig av intervjuobjektene. Nettopp derfor er det utformet 

en intervjuguide med forhåndsdefinerte spørsmål og temaer (vedlegg 3). Intervjuguiden er 

forankret i problemstillingen og relevante teorier og funn presentert av Macnamara (2015b, 

2016b, 2016c). Formålet med guiden er å sikre at intervjuet ikke sporer av med tanke på at 

lytting kan være et vanskelig begrep å forholde seg til, og at informasjonsinnhentingen forblir 

objektiv og systematisk gjennom hele prosessen (Yin, 2014, s. 110). 

Underveis i datainnsamlingen benyttes det lydopptak for å kunne dokumentere hva 

som faktisk blir sagt i alle de åtte intervjuene. Dessuten gir det intervjueren friere tøyler til å 

bli med i samtalen fremfor å måtte konsentrere seg om å notere. Slik kan samtalene lettere 

flyte, og den viktige relasjonen kan lettere oppstå (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 204-205). 

Transkribering av lydopptak til tekst involverer en rekke tekniske og fortolkende 

utfordringer. Det er gjort et valg om å transkribere i en skriftlig stil, det vil si uten å bemerke 

elementer som pauser, latter, toneleie og liknende (Brinkmann & Kvale, 2015). Videre er det 

gjort avtaler om at samtlige deltakere skal få muligheten til å gjennomføre en sitatsjekk. Slik 

unngår studien ukorrekte eller upresise tolkninger av deltakernes intenderte meninger, og er 

således avgjørende for oppgavens kvalitet. 

Analysen er innarbeidet som Brinkmann og Kvales (2015) femte steg i en 

intervjuundersøkelse. Før intervjuene ble gjennomført var det nødvendig å ha et solid 

teoretisk bakteppe å basere intervjuguiden på og for å kontrollere at samtalene fikk relevans i 

forbindelse med elementer knyttet til lytting. Transkripsjonene analyseres dermed ved en 

teoretisk lesning. Det vil si at teksten leses flere ganger igjennom mens det reflekteres 

teoretisk over spesifikke temaer av interesse, før det gjøres fortolkninger. Gjennomgangen 

baserer seg derfor på omfattende kunnskap og teoretisk forståelse av temaet. I tråd med dette 

er det essensielt at den som skal gjøre den teoretiske dekonstruksjonen av transkripsjonen, 
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ikke gjør det på basis av en allerede forutinntatt tolkning og bare legger merke til aspekter 

som kan ses med de spesifikke teoretiske brillene. Den teoretiske forståelsen skal være et 

verktøy som skal indikere hvilken retning man skal se for å lete etter fruktbar informasjon, 

heller enn å definere nøyaktig hva som skal kunne leses mellom linjene. Den som 

gjennomfører intervjuet og analysen står derfor sentralt, og tolkningene lagt til grunn bør 

derfor redegjøres for og presenteres på en overbevisende måte med et teoretisk bakteppe. 

Dermed er en slik teoretisk analyse avhengig av et rikt materiale med relevans til den 

teoretiske tilnærmingen (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 269-274; Yin, 2014, s. 136). Nettopp 

derfor er Macnamaras teori om lytting og lyttearkitektur tatt i betraktning på et tidlig stadium 

av denne studien, med en intervjuguide basert på et relevant teoretisk grunnlag, slik at det 

ikke skal gå utover intervjuenes validitet.  

Transkripsjonene av intervjuene ble derfor analysert ved å identifisere nøkkeltemaer, 

konsepter og strategier diskutert av deltakerne, og som kan knyttes til relevant teori. Aller 

først bærer dog kodingen av transkripsjonen preg av en induktiv tilnærming. Det betyr at den 

første kodingen ble gjort med hensikt om å være så tekstnær som mulig. Når alle 

transkripsjonene ble gjennomgått oppstod en omfattende liste med induktivt genererte koder. 

Disse ble så kategorisert innunder lyttearkitekturens dimensjoner (Macnamara, 2016a). På 

dette stadiet kunne et stort antall koder utelates, fordi det er problemstillingen, ikke empirien, 

som bestemmer hva som er relevant. Kategoriseringen danner derfor utgangspunkt for 

hovedtemaene i analysen. Disse oppstod dermed fra en deduktiv tilnærming, med et teoretisk 

blikk (Tjora, 2012). For eksempel ble de uttrykk og redegjørelser det var mulig å kategorisere 

som lytteorientert merket. Til slutt ble funnene diskutert og danner dermed grunnlag for 

fremstillingen av noen antakelser som kan bidra til ny konseptualisering og forståelse 

relevant til andre kontekster enn kun det som er studert i denne undersøkelsen. Et slikt, 

deduktivt, opplegg, der forskningen er teoridrevet og de empiriske bevisene skal ta sikte på å 

verifisere oppstilt teori, kan være problematisk dersom det foreligger eksperimentelle feil 

(Tjora, 2012). Å gjennomføre intervjuene basert på en gjennomført teoridrevet intervjuguide 

er derfor essensielt. 

 

3.3.1 Eliteintervju 
Utvalget av deltakere i kvalitative studier basert på strategisk utvalgt skjer ikke tilfeldig. 

Utvalget av intervjuobjekter skjer på grunnlag av visse strategiske og teoretiske definerte 

vurderinger underveis i studien, og danner etter hvert utgangspunktet for innsamling og 
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analyse av data (Grønmo, 2004, s. 98). Før selve intervjuene kunne gjennomføres ble jeg 

altså nødt til å bestemme hvilke kriterier som skal være førende for hvem jeg ønsket å 

intervjue, slik at jeg får best mulig innsikt i fenomenet som undersøkes. Totalt ble åtte 

informanter med lederstillinger fra tilsvarende mange virksomheter med gode resultater innen  

omdømme intervjuet (vedlegg 1): 

• Hurtigruten: Øystein Knoph, Global PR-Manager, intervjuet 30.11.2016 
• Q-Meieriene: Bent Myrdahl, administrerende direktør, intervjuet 1.3.2017 
• Flytoget: Ida Marie Fottland, kommunikasjonssjef, intervjuet 27.10.2016 
• Ikea: Jan Christian Thommesen, kommunikasjonssjef, intervjuet 12.1.2017 
• Microsoft: Vibeke Hansen, kommunikasjonsdirektør, intervjuet 10.11.2016 
• Vinmonopolet: Svein Strand, kommunikasjonsrådgiver, intervjuet 15.12.2016 
• Coop: Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør, intervjuet 17.1.2017 
• Gjensidige: Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør, intervjuet 19.1.2017 

 

I kvalitative intervjuer er det fordelaktig å gjøre utvalg basert på enheter som har et høyt nivå 

av informasjon om det som undersøkes for å sikre at et teoretisk metningspunkt blir nådd 

(Holme & Solvang, 1996, s. 99; Tjora, 2012, s. 145). På grunn av dette er det tatt sikte på å 

intervjue deltakere med roller som ledere eller med ansvar for virksomhetens 

kommunikasjon. Fordi en lyttearkitektur berører mange deler av en organisasjon, er det 

nærliggende å anta at slike informanter vil kunne gi et mest helhetlig innblikk i 

organisasjonene de representerer, i tillegg til at de kan supplere med deres egne opplevelser 

og erfaringer (Tjora, 2012, s. 146). Samtidig er det viktig å være klar over at personer med 

slike stillinger kan kategoriseres som eliter; en gruppe som kan klassifiseres som overlegen 

resten av samfunnet på bakgrunn av deres makt, talent, privilegier eller liknende, innenfor 

deres respektive felt (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 171; Welch, Marschan-Piekkari, 

Penttinen, & Tahvanainen, 2002). Igjen er det essensielt for studien at den som gjennomfører 

analysen har god innsikt i de teoretiske perspektivene og har kompetanse på feltet som 

undersøkes, spesielt med tanke på at intervjuene lett blir mer symmetrisk i maktbalansen 

mellom eliter og forskere, kontra intervjuer med deltakere som ikke kan klassifiseres som 

eliter (Thomas, 1993). Målet er å styrke studiens validitet ved å sikre tilstrekkelig 

kompetanse, det Grønmo (2004) kaller kompetansevaliditet (s. 234). 

Studien opplevde i noen grad problemer med tilgang til ønsket type informanter i 

løpet av datainnsamlingen, til tross for at de ofte var lett å identifisere. Dessverre er ikke 

synlighet det samme som tilgjengelighet, da flere personer med stillinger av typen denne 

studien baserer datagrunnlaget på aldri responderte på gjentatte henvendelser, sluttet å 
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besvare henvendelser underveis, måtte avlyse på kort frist, eller hadde vanskelig for å avtale 

tidspunkt for intervju som passet inn i perioden for datainnsamling. Utgangspunktet var 

listene presentert av RepTrak, hvorav 30 aktører ble kontaktet og som resulterte i åtte 

intervjuer. Som en heller munter kontrast til nedturen med at studien mislyktes med å få 

enkelte av aktørene i tale, kan det i det minste settes spørsmålstegn ved disse virksomhetenes 

lyttepraksiser. Uansett, eliter kan som kjent være vanskelig å få adgang til, da de ofte har 

barrierer mellom sin egen posisjon og offentligheten (Thomas, 1993). En kan derfor si at 

utvalget, i tillegg til å være formålsbasert, også til en viss grad bærer preg av å velge caser 

basert på hva som var praktisk mulig å få til.  

 

3.4 Studiens kvalitet 
Brinkmann og Kvales (2015) syv punkter representert i avsnittene ovenfor viser at det er et 

omfattende arbeid i både forkant og i etterarbeidet med forskningsintervjuer som 

metodologisk grunnlag. Dersom fremgangsmåten gjennomføres godt, bidrar de syv steg til å 

styrke den overordnede kvaliteten på studien. Med kvalitet menes reliabilitet, validitet og 

generalisering. 

Reliabilitet refererer til hvorvidt datamaterialet er nøyaktig og pålitelig. Det vil si 

muligheten for å generere identiske data dersom det samme undersøkelsesopplegget benyttes 

ved ulike anledninger, men om samme fenomen. I og med at denne studien baserer seg på en 

fullstendig kvalitativ tilnærming, vil det være utfordrende å sikre høy reliabilitet (Grønmo, 

2004, s. 220). Av den grunn brukes ofte begrepet troverdighet til fordel for pålitelighet. Det 

er i grunn samme vurderinger som gjøres, men troverdighet brukes for å beskrive om de 

empiriske funn presentert er basert på data om faktiske forhold, og at disse ikke bygger på 

subjektivitet eller tilfeldighet (Grønmo, 2004, s. 229). I den forbindelse er spesielt intern 

konsistens vektlagt som en reliabilitetsskapende faktor. Det vil si forholdet mellom ulike 

deler av den innsamlede dataen. Er dataene rimelige i forhold til hverandre og i forhold til 

materialet som helhet, blir reliabiliteten styrket (Grønmo, 2004, s. 230). Derfor er det også 

vektlagt om intervjudeltakerne endret svarene sine underveis i intervjuet. Dette ble testet ved 

å stille liknende spørsmål underveis, for å kontrollere om svarene er konstante. I tillegg 

unngikk jeg i så stor grad som mulig å stille ledende spørsmål for å forhindre at deltakernes 

svar skulle påvirkes av intervjusituasjonen (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 199, 281).  

 



 43 

Ytterligere er det forsøkt å gi en omfattende beskrivelse av Macnamaras lyttearkitektur 

(2016a). Likevel er ikke kategoriene beskrevet gjensidig utelukkende. Dermed kan noe av 

informasjonen kunne kategoriseres og tolkes innenfor flere dimensjoner av arkitekturen, noe 

som kan være utfordrende ved forsøk på å gjenskape en liknende fremgangsmåte.  

Validitet dreier seg om datamaterialets gyldighet i sammenheng med 

problemstillingen som undersøkes. Datamaterialet er gyldig dersom undersøkelsesopplegget 

og datainnsamlingen resulterer i relevante data for problemstillingen (Grønmo, 2004, s. 221). 

Basert på studiens forberedelser på forhånd av intervjuene, utforming av intervjuguide, og 

transkribering i etterkant, er det etterstrebet å skape gode intervjuer med resultat i valide data.  

Empiri er informasjon om faktiske forhold i samfunnet basert på sanseerfaring. 

Avhengig av den enkeltes verdensbilde, kan erfaringene i undersøkelsen oppfattes forskjellig 

av ulike personer. Dette metodologiske problemet kalles refleksivitet. På samme måte er 

informantenes sanseerfaring viktig for datamaterialets pålitelighet. Gjennomføringen av 

forskningen kan i noen grad påvirke informantenes atferd, noe som gjør at den utviklede 

kunnskapen ikke gir et nøyaktig bilde av hvordan de faktiske forholdene egentlig er; 

deltakerne reagerer på at de blir studert. Dette problemet er spesielt avgjørende for empiriske 

studier, der spørsmål om fakta ikke nødvendigvis er objektivt observerbart (Grønmo, 2004, s. 

9, 33). Dette reiser et spørsmål om forutinntatthet i utvalget og hvor robuste funnene er. 

Forskere som benytter en slik tilnærming løper alltid risikoen med å gjøre oppdagelser som 

de bevisst eller ubevisst leter etter. Det er derfor viktig å være bevisst på egen og andres 

roller underveis i studien.  

Deltakerne i studien fikk muligheten til å forberede sin rolle som informant. Det vil si 

at de fikk innblikk i studiens overordnede mål og mening, og tilsendt intervjuguiden på 

forhånd. Av den grunn bør formålet med studien introduseres tydelig for deltakerne, og på 

den måten sikre at kunnskapen som avdekkes ikke er villedet av informantenes frykt for å 

utsette sin egen praksis for kritikk. Samtlige ble derfor gitt anledning til å gjennomføre en 

sitatsjekk. Hensikten med undersøkelsen er ikke å avsløre noen spesifikt, men å utarbeide 

anbefalinger for hvordan lytting kan heve kvaliteten i virksomheters kommunikasjon. For 

denne studien betyr det at deltakernes forberedelse kan produsere bedre data, og på sikt heve 

kvaliteten på oppgavens validitet. En slik prosess er blant annet anbefalt av Thomas (1993), 

da eliter ofte er erfarne intervjudeltakere i journalistiske settinger og kan trenge å kalibrere 

seg for vitenskapelige intervjuer. I tillegg vil en slik eksplisitt beskrivelse av 

datainnsamlingen og forskningens formål for informantene anerkjenne etiske prinsipper for 

forskningens sannhetsforpliktelse. Det vil si at det forskningen baserer sine analyser på skal 



 44 

være mest mulig sann, og at det er viktig å være forberedt på at deltakerne ikke bare avfeier 

lytting som noe selvfølgelig og sier det de tror er riktig (Grønmo, 2004, s. 17-18, 218). 

Samtidig er det uansett viktig at den som gjennomfører undersøkelsene vet at eliter ofte 

havner i intervjusituasjoner. Derfor er det viktig å være klar over at dataen generert baserer 

seg på det som blir fortalt. Det vil si at i rollen som intervjuer, og senere i analysen av 

utsagnene, at man ikke er for tilbøyelig for hva som fortalt. 

Det tredje aspektet som bør diskuteres i forbindelse med studiens metodologiske 

kvalitet er generalisering. Det handler om hvorvidt resultatene er overførbare til andre 

enheter, kontekster eller situasjoner (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 295). I form av sin 

kvalitative karakter, er det ikke mulig å statistisk generalisere funnene til en større 

populasjon. Likevel er studien et bidrag til den pågående diskusjonen av lytting som praksis. 

Selv om problemstillingen kan leses i retning av at den inviterer til generalisering, er ikke 

målet for studien å si noe om norske virksomheter generelt. I stedet er det lagt vekt på å gi en 

gjengivelse av norske omdømmevinneres lyttepraksiser for å lære og vise hva som potensielt 

er beste praksis. Slik ønsker studien å gi en mer inngående beskrivelse av lyttepraksis slik 

den finnes i noen norske virksomheter som har et godt omdømme, og dermed potensielt, også 

driver god lyttepraksis. Med et slikt tankesett, kan selv små utvalg utgjøre en forskjell i å 

bekrefte, moderere, avvise, eller på andre måter avansere teoretiske konsepter (Yin, 2014, s. 

41). Noen antakelser for videre forskning vil derfor presenteres i oppgavens konklusjon, og 

vil bidra til den videre diskusjonen av lytting i en PR-kontekst. 
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4 Analyse og diskusjon 
Virksomheter bør være bevisste på hvordan de skal lytte til omverdenen for å bygge gode 

relasjoner basert på åpenhet, tillit og deltakelse. Det er potensielt store fordeler ved å lytte på 

en effektiv og etisk fremgangsmåte, og ha en inkluderende tilnærming til virksomhetsstrategi, 

for både virksomheter selv så vel som deres interessenter (Macnamara, 2016a). I dette 

kapittelet vil jeg analysere det innhentede datamaterialet, og drøfte utvalgets praksiser basert 

på teori om lytting. Slik vil oppgaven identifisere norske virksomheters strategier for å lytte 

og kunne si noe om hvor bra de gjør det. 

Kapittelet er således delt inn etter Macnamaras konseptualisering av en lyttearkitektur 

(2016a) som et rammeverk for virksomhets evner til å lytte på et organisatorisk plan. 

Diskusjonen vil derfor kretse rundt de ulike dimensjonene og bidra til å belyse de norske 

virksomhetenes lyttepraksiser opp mot den etablerte teorien. I tillegg er det avgjørende for 

analysen å bruke konseptualiseringen av lytting belyst i kapittel 2.1 som en rettesnor for 

hvordan strategiene avdekket skal tolkes. For å lettere kunne granske sentrale temaer i 

hvordan intervjudeltakerne snakker om virksomhetenes lyttepraksiser, fant studien det 

hensiktsmessig å dele inn enkelte av dimensjonene i lyttearkitekturen i underkapitler. 

Dessuten fant jeg det hensiktsmessig å inkludere ”systemer” som en del av den teknologiske 

dimensjonen. Det vil si at systemer, som beskrives som åpne og interaktive online løsninger 

hvor interessenter kan kommentere, stille spørsmål, avgi stemmer og så videre, ses på som 

teknologiske hjelpemidler i denne oppgavens videre behandling av en lyttearkitektur. I og 

med at også Macnamara tilpasser arkitekturen, videreutvikler den og behandler den ulikt i 

flere av sine teoretiske bidrag, er det riktig å også være i stand til å gjøre slike valg i denne 

studien. Det var vanskelig å skille systemer og teknologier fra hverandre i den empiriske 

innsamlingen. Dessuten er det utenfor denne oppgavens omfang å grave dypt i de digitale 

verktøyene virksomhetene har til rådighet, da disse ofte er tildelt eksterne partnere eller 

aktører. Slike overlappinger og begrensninger er henholdsvis videre belyst i kapittel 2.3 og 

5.3. 

 

4.1 Kultur 
Macnamara (2016c) skriver at dysfunksjonelle måter å kommunisere på har røtter i et vridd 

bilde av kulturelle forståelser av dialog, engasjement og deltakelse. Han mener at 

virksomheter ofte begrenser omverdenen til passive mottakere av informasjon (s. 249-250). 

Dette skaper forventninger om at også dette forskningsprosjektet vil finne liknende resultater. 
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I seksjonene som følger diskuteres hvordan virksomhetene snakker om hvordan de åpner for 

interaksjon med omverdenen og lytter til det som blir sagt. Aspekter som kan inngå i en 

dialogisk tankegang står dermed sentralt i tolkningen av funnene, slik drøftet i oppgavens 

teori.  

Et viktig holdepunkt i datamaterialet er derfor hvorvidt de ulike aktørene har en 

dialogisk filosofi som inkluderer lytting mer enn på bare et overfladisk nivå. Som teorien 

tilsier, er åpenhet og transparens viktige stikkord for å sikre lytting i en slik kontekst. En 

dialogisk tankegang bør derfor være tilstede for at virksomhetene skal kunne være 

overbevisende i måten de er åpne overfor omverdenen på. At denne studien inkluderer 

deltakere med ledelsesfunksjoner gir muligheten til å stille spørsmål ved forhold som krever 

innsikt i det store bildet av organisasjonen. Ideen er at på samme måte som at en dialogisk 

tankegang er mer enn bare ”likes” og ”retweets”, vil personer med ledelsesfunksjoner kunne 

si mer om virksomhetens overordene filosofi og dialogiske holdning, enn for eksempel 

ansatte som kun jobber som førstelinjer.  

Overordnet er det påfallende mange likheter i måten de ulike deltakerne snakker om 

dialog og toveis interaksjon i virksomhetenes kommunikasjon med omverdenen. 

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop forteller blant annet de forsøker å ha en så 

tett dialog som mulig og at dette tydelig henger sammen med deres omdømme. Takle Friis 

forklarer at omdømmet til Coop gjerne er forbundet med den verdibaserte driften og 

relasjonene butikken har til omverdenen. Derfor ser han også lytting som et viktig aspekt for 

å ivareta Coops posisjon. I det øyeblikket Coop begynner å ta beslutninger uten å ha hørt hva 

de man fungerer for sier, så utsetter de seg selv for risiko:  

 
Man kan ikke glemme å spørre kunden. Dersom man glemmer dialogen med 
kundene, vil man møte massiv motstand. Et eksempel på det er Rema 1000 sin nye 
strategi om å tydeligere favorisere enkeltleverandører5. Hvis jeg hadde definert at man 
ikke trenger tre typer syltetøy, eller to forskjellige typer salt chips, eller både Cola og 
Pepsi, Fanta og Solo, at folk klarer seg med én av dem, så er ikke det noe jeg kan 
basere meg på. Jeg må spørre deg om det faktisk er sånn at du ikke trenger de 
valgmulighetene. Hvis vi ikke lytter til kundens meninger, så er vi helt sjanseløse 
(Takle Friis, intervju, 17.1.2017). 
 

Som Takle Friis sier her, er det viktig for virksomheten å være bevisste på å anerkjenne 

kundenes synspunkter, og bekrefter dette ved at Coop er helt avhengige av samspill med 

kundene. Samtidig er det viktig å være klar over at folk kan være villig til å fire på 

																																																								
5 For eksempel: http://e24.no/privat/rema-1000/rema-kaster-ut-flere-coca-cola-produkter-fra-
hyllene/23890374 (lest 8.5.2017).  
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valgmulighetene dersom det gjenspeiles i for eksempel prissetting. Likevel er det interessant 

hvordan Takle Friis sier at det er gjennom dialog og lytting virksomheten får innsikt i slike 

spørsmål. Et annet aspekt ved dette er hvordan en virksomhet som Coop er bygd opp, med 

kunder som eiere gjennom medlemskap i ett av 97 samvirkelag i Norge. Samvirkelagene eier 

fellesorganisasjonen Coop Norge som administrerer og drifter fellesoppgaver for 

samvirkelagene. Rollene blir derfor snudd litt på hodet, der fellesorganisasjonen er 

datterselskapet (Takle Friis, intervju, 17.1.2017). Dette skyver på mange måter 

maktfordelingen i virksomheten. De første stegene i en lytteprosess blir derfor nesten 

selvfølgelig for administrasjonen i Coop. Det er ikke nødvendigvis ledelsen som får den 

avgjørende rollen i måten de skal skape lyttevillige holdninger for andres rett til å ytre seg. 

Administrasjonen blir heller pålagt fra samvirkelagene å være deres lyttende støttespiller mer 

enn noe annet. Som Takle Friis forklarer, så har Coop et kjedestyre med representanter fra 

samvirkelagene. Disse har de en kontinuerlig dialog med. De er mye tilstede hos 

samvirkelagene, snakker med de daglig, og har samvirkelagene inne i sentrale 

beslutningsorganer (intervju, 17.1.2017). Med et så tett samarbeid med både kunder og 

samvirkelag er Coop nødt til å anerkjenne andres legitime rett til å ytre sin mening overfor 

virksomhetens drift. Det utfordrer således maktfordelingen mellom interessentene og 

virksomheten. På den måten er dialogen dem i mellom mer balansert, der virksomhetens 

villighet til å lytte intensiveres som følge av interessentenes posisjon (Coombs & Holladay, 

2014, s. 47). 

De samme holdningene finnes også i Hurtigrutens organisasjonskultur. Noe av det 

som er interessant med Hurtigruten er nettopp det at de har gjort et bevisst valg om å åpne 

opp og bli mer tilgjengelig for omverdenen. Som flere av aktørene inkludert i denne studien, 

har Hurtigruten røtter som strekker seg langt tilbake i tid. Global PR Manager Øystein Knoph 

sier at Hurtigruten er inne i en endringsfase i måten de ønsker å ta til seg informasjon på, og 

kan bekrefte at de er i ferd med å bli mye mer åpne enn de var tidligere: 

 
Det er i ferd med å bli det, tror jeg er riktig å si. Vi jobber systematisk med å bli 
bedre. Det er jo et paradoks - vi jobber systematisk med å bli bedre med den 
usystematiske tilbakemeldingsinnhentingen. I stadig større grad har vi fått bevisstgjort 
egne folk på hvor viktig det er å suge til seg signaler og melde de tilbake til de som 
har anledning å ’tune’ på konseptene. Det er nok en ’mindset’ eller kulturendring. Det 
handler litt om hvilken vei du holder linsen. Vi har tidligere jobbet veldig mye med å 
se oss selv innenfra-og-ut, og ikke omvendt. Å sette oss i gjestens posisjon og prøve å 
kjenne etter hvordan opplevelsen er, og om det samsvarer med forventningene, er i 
dag høyt prioritert. Samtidig har vi også spurt gjestene våres om det og det er i tråd 
med hva du ønsker å bli møtt med når du stiger ombord i Hurtigruten. Så den 
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omvendte orienteringen der, det å bli proaktiv, søkende etter tilbakemeldinger fra 
gjester, for å systematisk bruke det for å få bedre produkter ut sånn at det svarer til 
forventningene. Det er kulturendringen. Det er et paradigmeskift som har slått inn fra 
3-5 år tilbake og som virkelig begynner å forløse seg nå. Det er lettere å 
videreformidle informasjon internt opp til beslutningstakere i mye større grad enn før. 
Det oppfordres proaktivt til å innhente og videreformidle. Jeg tror veldig på dette 
personlig, fordi jeg tror jo at det er naivt å forestille seg at man skal vite hva folk 
tenker om opplevelsen (Knoph, intervju, 30.11.2016).  
 

Det interessante her er det bevisste valget om å se virksomheten med nye briller. I likhet med 

Coop er tendensen at kundene har en stemme som bør bli hørt. Det er skjedd en endring fra å 

være sentrert rundt hva virksomheten tror fra sitt ståsted, eller hva virksomheten tror 

kundenes oppfatning er, til å åpne opp for at omverdenen heller skal fortelle dem hvordan det 

faktisk er. Ved å lytte til dette setter de interessentene i en bedre posisjon, som en deltaker i 

dialog. Det er altså ikke virksomheten som bør styre hva deres interessenter ser verdi i. 

Derfor er det tydelig mer fokus på andre og andres meninger. Som tidligere belyst av Fawkes, 

er de som praktiserer lytting avhengige av å oppta andres meninger istedenfor å prøve å styre 

dem (i Macnamara, 2016b, s. 163). Dette vitner om åpenhet og et ønske om å fokusere på 

andre, dermed beveger seg bort fra et virksomhetssentrert syn. Spesielt interessant er 

Gregorys eksemplifisering av en lyttekultur, der det er overensstemmelse med hvordan hun 

trekker frem det å ha en klar formening om hvem virksomhetens interessenter er, hva de 

forventer, og at deres meninger skal tas i betraktning i virksomhetens videre utvikling (2015). 

Macnamara kritiserer dagens PR-praktikeres mangel på lytting, og dermed feiler i 

operasjonaliseringen av dialog, relasjonsbygging og etisk kommunikasjon (2016b, s. 163). 

Fordi både Coop og Hurtigruten her demonstrerer en organisasjonskultur som er villig til å 

lytte ved å både anerkjenne eksternes meninger og være i proaktiv i form av å forvente at 

grupper og individer har noe å si, indikerer det at norske virksomheter faktisk er bevisste om 

sine roller som lyttende organismer. I likhet med andre samsvarende funn i dette studiet (for 

eksempel Fottland, intervju, 27.10.2016; Hansen, intervju, 10.11.2016; Thommesen, intervju, 

12.1.2017), er det en oppfatning om at publikum skal være en påvirkende kraft 

kommunikasjonsarbeiderne skal ta hensyn til. Knoph kaller disse impulsene fra omverdenen 

for ”vibrasjoner” som ansatte i alle ledd skal ”ta og føle på” (intervju, 30.11.2016). Dette er 

en del av den usystematiske innhentingen av informasjon, illustrert i sitatet over. Som 

Macnamara anerkjenner, er det mange virksomheter som gjennomgår kulturelle forandringer 

i forbindelse med hvordan man skal fostre deltakelse og engasjement fra omverdenen. Ideelt 

sett skal slike forandringer støttes av en sterk ledelse kombinert med press oppover fra 

kommunikasjonspraktikere som ser verdien av genuin dialog med interessenter (2016c, s. 
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252). At blant annet Hurtigruten verdsetter disse vibrasjonene støtter Macnamaras funn i 

internasjonal sammenheng. Det er i tillegg interessant hvordan denne uformelle måten å 

innhente informasjon på gir eksterne aktører en mulighet til å snakke med organisasjonen på. 

Det er et bevisst- og strategisk valg med initiativer som drives ovenfra (Knoph, intervju, 

30.11.2016).  

Også i Coop er det tatt et tilsvarende bevisst valg om å endre virksomheten for å åpne 

opp og bli mer tilgjengelig. Takle Friis er klar i måten han forteller om Coops åpenhet 

overfor sine medlemmer. Som sagt, forutsetter Coops eierforhold at de skal være åpne og 

transparente i den forstand at kundene som eiere har mer makt til sammenlikning med mange 

andre aktører. I tillegg vektlegger han at ved å være åpne om både svakheter, styrker, måten 

virksomheten drives på og hva de ønsker å bli bedre på, er en forutsetning for å kunne få den 

inputen som trengs for å faktisk utvikle Coop som selskap (intervju, 17.1.2017). Videre 

forteller han om det bevisste valget om å åpne virksomheten opp for omverdenen:  

 
Når det gjelder media for eksempel, så har vi en helt åpen mediestrategi, noe vi ikke 
hadde da jeg begynte. Da var det veldig restriktivt hva vi skulle svare på. Men nå 
stiller vi på alt. Uansett når mediene ringer, så stiller vi. Vi føler at vi har en stemme, 
og vi føler at vi kan svare på alt, uansett om det er negativt eller positivt. Uansett har 
vi lyst til å være ærlige om oss selv. Jeg tror den åpenheten er med på å styrke 
omdømmet på sikt, selv om du av og til eksponerer deg for noe som ikke er positivt. 
Man har i hvert fall muligheten til å rydde opp i det. Det er for så vidt min filosofi. I 
min jobb så har jeg en helt annen tilnærming enn min forgjenger hadde. Jeg mener at 
vi skal tilrettelegge for åpenhet. Vi skal svare når folk lurer. Vi skal være mer ’på’. Vi 
skal være mye tettere på kunder og interessentene våre. Vi skal svare umiddelbart og 
gå de i møte, gjerne før de stiller spørsmål – gi de svarene før de lurer på noe egentlig. 
Det er nok en åpen strategi som selvfølgelig møter noe motstand enkelte steder, mens 
andre synes det er på tide, at det har vært kjærkomment og at vi må være sånn (Takle 
Friis, intervju, 17.1.2017). 
 

Parallellene mellom Coop og Hurtigrutens innføring av en mer åpen organisasjonskultur er 

interessant. Det vitner om at det er sentrale posisjoner i begge selskapene som ser behovet for 

en dialogisk filosofi, slik Taylor og Kent (2014) foreslår. Det er også et tydelig signal om å 

anerkjenne og respektere andres rett til å ytre seg overfor virksomheten (Macnamara, 2016b). 

Samtidig er det tilsynelatende utfordringer som henger igjen fra hvordan driften har foregått 

tidligere. Likevel er det interessant at to etablerte virksomheter har samme tankegang om 

viktigheten av å åpne opp for dialog. Dersom virksomheter er motvillige til å tenke bredt, vil 

dette potensielt føre til en organisasjonssentrert måte å forholde seg til omverdenen på, med 

høy kontrollvirksomhet og fare for å skade oppbygde relasjoner med omverdenen 



 50 

(Macnamara, 2016a, s. 8; 2016c, s. 302). Behovet for en endring er identifisert, og det er 

derfor interessant hvordan lytting kan være en del av den endringen i inkludere omverdenen. 

Det er i tillegg mulig å se samme tendensen i Vinmonopolet, som også er en 

veletablert virksomhet med lang historie:  

 
Det ligger også et ønske om å i stor grad ha en åpen dialog internt. Så har det vist seg 
på ulike måter at det ikke er alltid så lett i praksis. Vi må kanskje modernisere litt 
hvordan vi tenker der. Det ser vi i høyeste grad også i internkommunikasjonen. I dag 
er vi nok fortsatt ganske preget av enveis informasjon internt. Vi har noen kanaler 
noen få bestemmer over; hvilke budskap som på en måte pumpes ut i organisasjonen. 
I kommunikasjonsavdelingen ser vi et desperat behov for å vite mer om hva som skjer 
der ute. Det handler om å bygge en sunn bedriftskultur. Det tror jeg i all hovedsak vi 
har allerede, vi har jo bygd bedriftskultur i hundre år. Vi har hatt tydelig mål og 
tydelige verdier lenge, og egentlig jobbet mot det samme målet i snart hundre år. Det 
setter jo en bedriftskultur, men det kan også gjøre at den blir litt statisk. Det tror jeg 
kunne løsnet opp hvis vi har flere muligheter for dialog oss i mellom. Nå har vi dog 
fått en ny leder som har signalisert at hun ønsker den retningen, en enda mer åpen 
kultur for deling og engasjement. Da hjelper det selvfølgelig veldig på hvordan vi 
tenker i kommunikasjonsavdelingen (Strand, intervju, 15.12.2016). 
 

Til tross for at kommunikasjonsrådgiver Svein Strand her hevder at Vinmonopolet har et 

ønske om toveis kommunikasjon og dialog, peker han samtidig på utfordringer ved praksisen 

og at det er behov for modernisering internt i organisasjonen. Spesielt med tanke på at 

kommunikasjonen bærer preg av å være enveis, med noen få enkeltpersoner som kontrollerer 

noen få kommunikasjonskanaler med informasjonsutsending. Likevel konstaterer Strand at 

selve holdningen blant administrasjonen er å være mottakelig fra andres synspunkter, og at 

alle skal kunne ytre sin mening om forskjellige aspekter ved organisasjonen. En ny leder som 

i større grad demonstrerer åpenhet vitner om det. Uansett krever det både enklere måter å 

komme i kontakt med interessenter på og tydeligere måter å signalisere åpenhet fra ledelsen. 

Det er først når dette er på plass at man kan forvente at kulturen i resten av organisasjonen 

bygges rundt dette (Strand, intervju, 15.12.2017). 

At virksomheter som for eksempel Vinmonopolet mangler infrastruktur for å lytte til 

sine interessenter gjør deres signaler om et ønske om dialog og engasjement vanskelig å 

gjennomføre i sin helhet. Å engasjere seg i omverdenen, herunder i form av å gi 

oppmerksomhet til, forså og vurdere interessenters perspektiver; å lytte, er nettopp det som 

gjør dem i stand til å bygge relasjoner og ta avgjørelser på et bedre grunnlag (Macnamara, 

2016a, s. 8-9; Taylor & Kent, 2014, s. 384). Derfor er det iøynefallende hvordan det Strand 

omtaler som en statisk bedriftskultur med et verdigrunnlag med lang fartstid kan være en 

motvirkende årsak til effektiv lytting til omverdenen. Også kommunikasjonssjef i Flytoget, 
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Ida Marie Fottland, er enig i at det å lytte er i seg selv en iboende egenskap, både på 

individnivå og på selskapsnivå, men at det er mulig å trene seg opp på det og innarbeide det i 

organisasjonen (intervju, 27.10.2016). Der både Coop og Hurtigruten allerede har gjort 

endringer i måten de kommuniserer med omverdenen på, er altså Vinmonopolet noe 

langsommere i sin utvikling i å bli bedre til å lytte og derfor også føre en genuin dialog. Et 

interessant aspekt som dukker opp som følge av endringene både Coop, Hurtigruten og 

Vinmonopolet gjør, er dermed distinksjonen mellom tradisjonelle virksomheter med 

veletablerte kulturer og nyere virksomheter under utvikling, og hvor åpne de er for å lytte til 

omverdenen. På bakgrunn av datamaterialet, og da spesielt parallellene mellom Coop, 

Hurtigruten og Vinmonopolet, så er det mulig å gruppere disse til én enhet kjennetegnet som 

virksomheter med lange tradisjoner og som ser eller har sett endringspotensialet i måten de 

forsøker å åpne opp for engasjement og jobbe med evnen til å lytte. Tilsynelatende virker det 

som at det å lytte har fått en større plass enn tidligere blant virksomhetene. 

I motsatte ende av skalaen finnes selskaper som for eksempel Q-Meieriene. Bent 

Myrdahl, administrerende direktør i Q-Meieriene, beretter blant annet at det er i bedriftens 

”ryggrad å høre på det forbrukerne forteller dem” (intervju, 1.3.2017), og at det var et 

strategisk valg for virksomheten å bli et forbrukerdrevet selskap, noe han skiller fra det å 

være provisjonsdrevet til og med kundeorientert. Valget ble gjennomført i 2009 med 

bakgrunn i at forbrukerne ønsket å bli kjent med folkene som er bak Q, og at de i større grad 

ønsket å bli sett og hørt (intervju, 1.3.2017). Åpenhet er et nøkkelbegrep for Q i denne 

prosessen. Et eksempel på det er hvordan de tydelig viser hvordan kommunikasjonen og 

hendelsesforløpene bakom dialogen i sosiale medier bringes fram i lyset for alle som ønsker å 

følge med på den:  

 
Det er ikke alltid jeg kan svare på alt folk spør meg om, for eksempel i sosiale medier. 
Da skriver jeg helt åpent ’Anette, kan du ta det her?’, og da kommer 
produktutviklingssjefen vår med et svar inne på plattformen. Vi lar den 
kommunikasjonen være helt åpen så folk kan se hvordan vi gjør det internt (Myrdahl, 
intervju, 1.3.2017). 
 

Slik dette delkapittelet ble innledet med, belyser sitatet over hvordan en dialogisk tankegang 

er med på å skape interaksjon mellom virksomheten og omverdenen; en form for 

samhandling mellom partene. Slik kan lytting på den måten Q-Meieriene gjør være en 

medvirkende faktor til å skape en transparent, åpen virksomhet, der selve essensen av en 

transparent organisasjon er at den er åpen og har en høy grad av synlighet i det den foretar 

seg (Men & Tsai, 2014, s. 421). Det viser en vilje til å behandle personer som personer, ikke 
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som midler for å nå spesifikke virksomhetsmål eller likende (Ihlen, 2013, s. 77). Åpenhet i 

den forstand, og at ledelsesfunksjoner er tilgjengelig, er med på å skape en lyttende 

organisasjonskultur. 

En interessant antakelse som springer ut fra dette er i hvor stor grad norske 

virksomheters evner til å lytte har grodd frem til å bli en viktigere del av 

organisasjonskulturen de siste årene, i og med at virksomhetenes anlegg for å lytte 

tilsynelatende kan være tilknyttet organisasjonskulturens alder spesifikt. I motsetning til 

Coop, Vinmonopolet og Hurtigruten, så har Q-Meieriene en relativt ung organisasjonskultur. 

Som Fottland i Flytoget påpeker ovenfor, kan lytting oppfattes som en iboende egenskap. 

Hvordan lytting gjennomføres i praksis gjenspeiles i de grunnleggende strukturene en 

organisasjon består av. Å tilpasse seg en stadig mer dynamisk omverden, med mange 

muligheter for interaksjon, ser ut til å være utfordrende for statiske virksomheter. 

Endringsprosessen som må gjennomføres for å bli flinkere til å lytte starter derfor først og 

fremst med kulturen i virksomheten. Det må tas en strategisk beslutning som setter 

publikumsdeltakelse på dagsordenen for hele organisasjonen – fra produkt til 

kommunikasjon. Deretter er det tilsynelatende en fordel for virksomheten å ha en ung, heller 

enn gammel, organisasjonskultur. Der for eksempel Hurtigruten merker en endring nå etter 3-

5 år, har Q-Meieriene hatt en enklere overgang fra det statiske til en mer dynamisk og åpen 

kultur internt. 

De utvalgte virksomhetene virker å være bevisste på at interessenter bør inkluderes 

for at en dialog skal ha verdi. Kulturen kommer til syne i måten de ønsker å utjevne 

maktbalansen mellom virksomheten og omverdenen. De ønsker å være tilgjengelige, selv om 

det også er bevis på at endringsprosessen fra lukket til åpen kan være tidkrevende og 

vanskelig å gjennomføre i praksis. Uansett verdsettes åpenhet og deltakelse fra omverdenen, 

og ønske om endring fra lukket til åpen. Hvordan deltakerne oppfatter kommunikasjon er 

med på å forme interaksjonen mellom virksomhetene og omverdenen, og påvirker derfor 

også villigheten til å lytte. Samtlige av aktørene intervjuet har en forståelse av 

kommunikasjon som noe annet enn kun overføre, sende, kringkaste, distribuere og spre 

informasjon, og fortelle og informere, presentere og vise, overtale, og belære – praksiser som 

heller skaper en kultur basert på snakking fremfor lytting (Macnamara, 2015b). Som illustrert 

over, kan flere av deltakerne også vise til press fra toppen av virksomheten som ønsker at 

strømninger av informasjon skal komme nedenifra, ikke bare fra topp mot bunn. Målet blir 

derfor å senke terskler for involvering fra omverdenen. Trenden virker å være 
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gjennomgående i måten virksomhetene i denne studien forteller om en dialogisk form for 

kommunikasjon, heller enn å bygge en kultur utelukkende basert på tydelige talerør. 

 

4.2 Policyer 
Macnamara (2016c) undersøker virksomheters retningslinjer ved å validere det 

intervjudeltakerne sier opp mot en gjennomgåelse av dokumenter som bekrefter det som blir 

fortalt. Med utgangspunkt i Macnamaras lyttearkitektur (2016a) undersøkes 

problemstillingen ved en empirisk gjennomgang (Grønmo, 2004). Den begrensede tilgangen 

til å gjennomføre dokumentanalyser gjør det problematisk å undersøke virksomhetenes 

policyer. Uten tilgjengelige dokumenter er det heller ikke mulig å ytterligere validere dataen 

samlet inn under intervjuene. I tillegg er det urealistisk å forvente at én representant fra 

kommunikasjonsenheten skal ha oversikt over omfattende dokumenter for retningslinjer, 

jobbeskrivelser og liknende. Det er viktig å være klar over dette i den videre lesningen av 

dette delkapittelet. Samtidig er det derfor ikke lagt vekt på at deltakerne skal gjengi 

retningslinjer spesifikt, men heller kunne si noe om de bestemte og regelmessige måtene de 

jobber på som kan knyttes opp mot lytting i kommunikasjonen de har med omverdenen. 

 

4.2.1 Svargaranti 
Alle de intervjuede deltakerne var tydelige på at de ønsker å besvare samtlige henvendelser 

raskest mulig, og gi bekreftelse til avsender om at det de sier blir hørt. For eksempel: ”Vi 

svarer på alt vi får inn. Det er viktig for oss” (Fottland, intervju, 27.10.2016), ”vi skal svare 

umiddelbart” (Takle Friis, intervju, 17.1.2017) og ”[…] vi lagde ’syv bud’ som henger der 

ute på veggen. Et av budene er ’svargaranti’. Om noen skriver til oss, enten på godt eller 

vondt, så svarer vi alltid 100%” (Myrdahl, intervju, 1.3.2017). Ved å respondere på enhver 

henvendelse demonstrerer virksomhetene at de er villige til å lytte og imøtekomme publikum 

i dialog. Det signaliserer at det publikum sier faktisk blir registrert av virksomheten. Et raskt 

og spesifikt svar til avsender er med på å gi et signal, ikke bare til den det gjelder, men også 

omgivelsene rundt, om at virksomheten faktisk er en lyttende organisasjon (Macnamara, 

2016c, s. 41). At alle henvendelser skal besvares er en tydelig rettesnor avdekket. Dette er en 

del av arbeidsoppgavene utformet for å gjenspeile virksomhetenes signal om at de er 

interessert i å høre omverdenens meninger.  

Macnamara (2016c, s. 37-38), i tillegg til Taylor og Kent (2014), vektlegger nettopp 

det at en organisasjon er nødt til å respondere på alle henvendelser –å ignorere dem viser 
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heller at de er motvillige i å engasjere seg i publikum. Dersom det døve øret vendes til, 

signaliseres det at de ikke er en lyttende organisasjon. Som sagt, er deltakerne i denne studien 

sammenfallende i oppfattelsen om at enhver henvendelse skal responderes på. Samtidig 

påpeker flertallet at dette er stadig mer utfordrende i en praksis som drives av sosiale medier 

som motor. En tendens som gikk igjen hos alle deltakerne i studien var utfordringene 

Facebook spesielt ga i forbindelse med å lytte raskt nok. Deltakerne beskrev en tilstand som 

bærer preg av at omverdenen forventer rask og nyttig respons på det de deler, for eksempel 

slik kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis, gjør her:  

 
Nå er jo dialogen på et helt annet nivå enn tidligere. Før fikk vi kanskje et brev fra en 
kunde. Så tok det noen dager som vi kunne velge om vi ville svare på det eller ikke. 
Nå får vi det gjennom sosiale medier. Hvis vi ikke responderer umiddelbart på de 
henvendelsene så sprer det seg som en farsott at vi ikke leverer. Så det har mye større 
konsekvenser å ikke lytte i dag enn det det hadde for bare noen år siden (intervju, 
17.12017). 
  

Digitale medier setter en annen standard for respons enn det har vært tidligere. Alle 

deltakerne hevder at de svarer på alle direkte henvendelser til virksomheten, med unntak av 

nettroll og liknende. Macnamara (2014b, 2016b) trekker på McCorkindale (2014) i måten 

virksomheter kan utdele ”likes” og ”retweets” og liknende, for å klare å respondere raskt og 

effektivt. McCorkindale skriver at det er konteksten henvendelser kommer inn i som 

bestemmer hva som bør besvares på hvilken måte (2014, s. 71). Samtidig er det innlysende at 

selv om oppmerksomhet slik McCorkindale beskriver i sin tekst, ved å gi honnør på 

Facebook eller Twitter, krever en viss form for anerkjennelse og respons, så møter ikke en 

slik måte å handle på kravene til lytting presentert tidligere i denne oppgavens teori. Selv om 

det å reagere raskt på henvendelser er en måte å signalisere eksempelvis bekreftelse til 

omverdenen på, kan også hurtighet ses på som en motpol til hvordan genuin lytting skal 

gjennomføres i sin helhet hvis det går på bekostning av andre elementer lytting består av. Det 

er det Takle Friis peker på når han forteller om at Coop må respondere hurtig, hvis de vil 

unngå negative konsekvenser for virksomheten. Som Gehrke sier, er det ofte spenning 

mellom hvordan en kan beskrive effektiv lytting og etisk lytting. Det er en balansegang for 

virksomheter som ønsker å imøtekomme både krav om hurtighet og det å lytte 

tilfredsstillende (2009, s. 1). I mange tilfeller kan det være utfordrende nok å respondere og 

lytte genuint selv med rikelig med tid.  

Til tross for det Gehrke sier om spenningen mellom effektiv og etisk lytting kan være 

problematisk, påstår likevel deltakerne i dette prosjektet at responstid er avgjørende for både 
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effektivitet og for hva som bør være et normativt aspekt ved fenomenet. Kommunikasjonssjef 

Jan Christian Thommesen sier at noe av det Ikea jobber mest med er responstid: ”Den ligger 

på rundt timen nå. Forventningen om at man skal få umiddelbar respons blir sterkere og 

sterkere etter hvert som de sosiale flatene blir bygd ut” (intervju, 12.1.2017). Også Knoph i 

Hurtigruten har en forståelse om at rask respons er et krav for at interessenter skal føle at de 

blir hørt (intervju, 30.11.2016). Konsekvensene av å ikke lytte er i følge deltakerne større i 

dag enn før. Antakelsen om sammenhengen mellom lytting og disse aktørene posisjon på 

omdømmemålingen forsterkes derfor som følge av deres prioriteringer. 

I en slik kontekst er funksjonaliteten sosiale medier bringer med seg blitt 

konseptualisert som et slags universalmiddel for lytting. Det vil si at faren for at virksomheter 

nøyer seg med å være tilgjengelige blir en slags hvilepute for egen oppfattelse av hvor 

lyttende de er. Derfor er det viktig at PR-praktikere i de forskjellige virksomhetene faktisk 

lever opp til det fagansvaret de påberoper seg. Å svare hurtig, men samtidig kompetent og 

genuint, bør derfor være innarbeidet i flere ledd av organisasjonen, og noe kommunikatører 

spesielt bør sikre at førstelinje har redskapene til å lykkes med. Som Takle Friis sier: ”Man 

må du ha den riktige verktøykassen for å absorbere det du lytter til og faktisk respondere på 

det. Ellers blir det en slags absorberende vegg, at man hører hva folk sier, men gjør ingenting 

med det” (Takle Friis, intervju, 17.1.2017). Å mestre kommunikasjonen med omverdenen 

heller enn å kun være en slags absorberende vegg er en kode enhver organisasjon må knekke 

for å lytte. Dette er også det sentrale trekket i ”listening to”/”listening in”/”listen out”-

distinksjonen til Macnamara (2016c, s. 44-45). Å høre etter (listen to) er begrenset til sin 

passive form i den grad det innebærer å vente på at noen skal innlede kommunikasjon i en 

eller annen form, enten dette er via e-post, telefon eller sosiale medier. Selv om dette absolutt 

er viktige lyttefunksjoner, ønsker teorien å ta det et steg lenger – gjerne i form av det som 

tidligere i oppgaven er beskrevet som å lytte til (listen in) eller å lytte etter (listen out) 

(Macnamara, 2016c, s. 44-45).  

Først er det dog nødvendig å belyse aspektet med henvendelser som kommer inn; å 

høre etter. En trend blant virksomhetene er å benytte seg av kundesentre for å imøtekomme 

aktiviteten på sosiale medier og krav om tilgjengelighet. Kundesentrene besvarer 

henvendelser og kommuniserer på vegne av virksomhetene. Derfor er kundeservice ofte 

førstelinje når det kommer til lytting, selv om det er gjentakende at 

kommunikasjonsavdelingene har det de kaller for et ”fagansvar” for plattformene (for 

eksempel Thommesen, intervju, 12.1.2017; Thoresen, intervju, 19.1.2017). Det vil si at 

kommunikasjonsavdelingene har et overordnet ansvar for det virksomhetene foretar seg på 
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sosiale medier. Willis (2015) trekker frem utnyttelsen av kundesentre for å lytte på sosiale 

medier, men også at mediene burde brukes til å lytte til saker som ikke omfavnes av 

kundeservice. Derfor er det i positiv forstand at kundeservice ikke bare er løsningsorientert i 

forbindelse med produkter og tjenester som selges, som kan sies å være kjernen i 

kundeservice som felt, men også får opplæring fra et kommunikasjonsfaglig perspektiv, der 

andre premisser gjelder – for eksempel dialog. 

I sammenheng med fagansvaret kommunikatører har, forklarer Takle Friis at det er 

nødvendig å sikre at kundemøtene ikke bare blir behandlet overfladisk i kundeservice. Mange 

av deltakerne i dette studiet trekker derfor inn opplæring og kursing av de som kommuniserer 

på vegne av virksomheten. Dette kan for eksempel være i forbindelse med ”tone of voice” og 

det å bevare de mellommenneskelige elementene i kommunikasjon. For eksempel er 

opplæring rundt hvordan ulike typer henvendelser og kunder skal håndteres, og hva det er 

som faktisk forventes i de ulike henvendelsene, relevante temaer. Det handler om kunnskap 

om kanaler for direkte tilbakemeldinger (for eksempel Takle Friis, intervju, 17.1.2017; 

Hansen, intervju, 10.11.2016; Strand, intervju, 15.12.2016). Samtidig er det ikke alle 

virksomhetene som bruker spesifikke retningslinjer og opplæringskrav for at de ansatte skal 

kunne kommunisere på vegne av bedriften. Tidligere har oppgaven allerede nevnt Q-

Meierienes løsslupne holdning i forbindelse med hvordan spørsmål fra eksterne åpenlyst 

delegeres videre i organisasjonen. Q-Meieriene har en ganske flat struktur internt, og det 

eksisterer ingen retningslinjer for sosiale medier spesifikt, noe som er en del av årsaken til at 

de kan både lytte og snakke på den måten de gjør. Selv om Myrdahl sier at opplæring har 

vært på agendaen til Q-Meieriene ved flere anledninger, har de strevd med å finne en 

passende tilnærming til opplæring av ansatte som er i tråd med de verdiene som 

virksomheten har innarbeidet. Derfor er også retningslinjene i forbindelse med sosiale medier 

fraværende (Myrdahl, intervju, 1.3.2017). 

Også Ikea har fraværende retningslinjer for sosiale medier spesifikt, men bruker heller 

generelle retningslinjer som adresserer all atferd, også på sosiale medier. Derfor har Ikea 

heller ikke valgt å ha en særskilt ”code of conduct” for sosiale medier. Kommuniatørene, som 

har fagansvaret for plattformene Ikea er tilstede på, har forskrifter for hvordan virksomheten 

skal bygge sin profil og tilstedeværelse. Dette regulerer dog ikke hvordan medarbeiderne skal 

agere og kommunisere på selve plattformene utenfor kundeservice og deres bruk av ”tone of 

voice” (Thommesen, intervju, 12.1.2017). Slik det kommer frem i Macnamaras studier, vitner 

også det norske landskapet om et tveegget sverd når det kommer til hvordan policyer i 

forbindelse med sosiale medier er utformet. Det vil si at det på den ene siden bør det være en 
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stor grad av frihet for ansatte til å engasjere seg i det omverdenen sier på vegne av 

virksomheten, og på sikt potensielt skape et desentralisert miljø med nyttige ambassadører. 

På den andre siden er det forbundet en viss risiko ved å gi slipp på deler av kontrollen i en 

virksomhets kommunikasjon (2016c, s. 253). Macnamara konkluderer med at virksomheter 

bør ha retningslinjer som skal guide ansattes bruk av sosiale medier, for å ha en viss kontroll 

og begrense risikoen overfor selskapet. Beslutningstakerne i organisasjonen bør organisere 

trening i kommunikasjon og overvåking på sosiale plattformer. Likevel bør ikke 

retningslinjene være for rigide, slik at faren for at det åpner opp for mislighold blant ansatte 

og reduksjon av tillitt som følge av en mindre transparent virksomhetsdrift er tilstede (2015b, 

s. 47-48; 2016c, s. 253). Med riktig opplæring og et balansert regelverk, er det større 

sannsynlighet for at ansatte internt kan fungere som lytteposter og ambassadører for 

virksomhetene. Dette vil bli ytterligere belyst i kapittel 4.5, om ressurser. 

Den overordnede trenden blant virksomhetene er dog at de benytter seg av opplæring 

og kursing i form av e-læring, video, artikler eller fysiske møter på tvers av interne så vel 

som eksterne avdelinger og samarbeidspartnere (for eksempel Strand, intervju, 15.12.2016; 

Hansen, intervju, 10.11.2016). Likevel vitner en del av tilbakemeldingene fra deltakerne om 

at det kan være litt tilfeldig hva som blir lagt vekt på under veiledning. Oppgaven har allerede 

nevnt Q-Meierienes instinktive tilnærming til sosiale mediepraksis, men det finnes også 

eksempler fra andre deltakere som vitner om at policyen deres i bunn og grunn er forankret i 

kommunikatørenes egne erfaringer: ”Noe er basert på erfaring. Noe er basert på at man har 

prøvd og feilet på en del ting, i tillegg til at vi også har manualer for hele operasjonen i Ikea 

(Thommesen, intervju, 12.1.2017). Takle Friis har en sammenliknbar gjengivelse av Coops 

praksis: 

 
Vi prøver å kartlegge også har vi opplæring. Vi får alle mulige slags varianter av 
reaksjoner og henvendelser. Derfor er det veldig mye erfaringsbasert. Det er også 
basert på teori i forhold til hvordan folk reagerer når vi forholder oss til de på ulike 
måter. Vi driver opplæring basert på både min egen erfaring og sosiologi, som jeg jo 
har studert, og som faktisk er ganske interessant og nyttig når du jobber med 
kommunikasjon med mennesker (intervju, 17.1.2017). 
 

Her belyser både Ikea og Coop at erfaringer og intuisjon faktisk er en viktig del av deres 

kommunikasjon. Å lytte består i sin sluttfase å respondere på et passende vis (Macnamara, 

2016b, s. 151). ”Passende” er et relativt begrep, men kan ses på som å være avhengig av en 

fleksibel tilnærming i denne sammenheng. Det vil si at lytting i form av sin respons ikke bør 
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være fastlåst i standardiserte svar og holdninger, samtidig som at policyer bør være tilstede 

som en rettesnor.  

 

4.2.2 Å stille spørsmål og gjennomføre  
I ”listen to”/”listen in”/”listen out”-distinksjonen til Macnamara, kan det å stille spørsmål og 

aktivt be om tilbakemelding kategoriseres som å lytte etter. Ved å stille spørsmål til sine 

interessenter får virksomhetene muligheten til å fremstå med empati i sin kommunikasjon. 

Dessuten kan praksisen demonstrere at de aktivt lytter og verdsetter interessenters tilførsel av 

informasjon (Kent & Taylor, 2002). En fellesnevner for virksomhetene i denne studien er at 

de velger å aktivt søke etter engasjement fra sine interessenter ved å lytte til svarene på 

spørsmålene de selv stiller. Spørsmålenes karakter bør være avgjørende i forbindelse med 

denne fremgangsmåten. I konfrontasjon med måten virksomhetene stiller spørsmål og ber om 

innspill fra omverdenen på, forteller for eksempel kommunikasjonssjef Ida Marie Fottland i 

Flytoget at det er noe de gjør, men i mindre grad når det kommer til utvikling av produkter 

eller tjenester: ”De spørsmålene vi stiller er heller ’Husker du din første utenlandsreise?’ eller 

’hva gleder du deg mest til med jul?’. Litt sånn overfladisk. Vi burde kanskje bli flinkere til å 

si ting som: ’Hvis du ville endret noe med Flytoget, hva ville det vært?” (intervju, 

27.10.2016). Samme tendens finner vi også hos Gjensidige, der kommunikasjonsdirektør 

Øystein Thoresen forteller at det ofte er ”dagligdagse” spørsmål og problemstillinger som 

skaper mest engasjement, og at ”det hender vi også har noen konkurranser og liknende som 

bidrar til aktivitet” (intervju, 19.1.2017). Som Fottland gjør et poeng ut av, bør den aktive 

lyttefunksjonen fokusere mer på omverdenens synspunkter heller enn overfladiske spørsmål 

tilsynelatende til bruk for å få publikum engasjert i virksomheten, ikke omvendt. Macnamara 

skriver at virksomheter bør invitere omverdenen til engasjement og diskusjon, vise en klar 

forpliktelse til lytting, og utvikle kriterier som skal være førende for i hvilken grad 

oppmerksomhet og vurdering skal vies (2014b). Inspirert av Gadamer konsept om åpenhet, 

betyr dette at lytting forutsetter et ønske om å vite hva andre har å si. Å stille spørsmål er en 

metode for å gjøre nettopp dette (Macnamara, 2014b, s. 92). Dessuten gir det å stille spørsmål 

virksomheter anledning til å forutbestemme hva som skal vies høy grad av oppmerksomhet 

og ikke. Å lytte etter innebærer først og fremst å redusere volumet til allerede høylytte 

stemmer slik at marginaliserte stemmer lettere kan lyttes til. Målet er å inkludere et bredt 

spekter av meninger på tvers av interessentgrupper. Som Takle Friis illustrerte i kapittelet 

ovenfor, er Coops samspill med sine interessenter basert på at de helst ikke skal ta viktige 
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beslutninger uten å høre med de man fungerer for sier først (intervju, 17.1.2017). Å stille 

spørsmål er med andre ord en tydelig del av det å ha en åpen kultur som gir rom for 

engasjement. Det anerkjenner interessenters ønsker. Det å stille spørsmål før strategier 

iverksettes vitner om et gjensidig samspill mellom aktører. Virksomheter bør derfor ha policy 

om å stille spørsmål forbi et overfladisk plan. 

I den sammenheng finnes det ulike fremgangsmåter virksomhetene benytter seg av for 

å la omgivelsene komme med sine innspill. Global PR Manger Øystein Knoph forteller at 

Hurtigruten ofte sender ut representanter fra virksomheten for å gjennomføre klassiske 

rundspørringer blant gjestene (intervju, 30.11.2016). I tillegg benytter flere av virksomhetene 

i studien metoder som nyhetsbrev med spørsmål eller kommentarfelt, spørreundersøkelser, og 

andre fysiske lytteposter, som for eksempel ”forslagskasser” eller liknende (for eksempel 

Fottland, intervju, 27.10.2016; Strand, intervju, 15.12.2016; Thommesen, intervju, 12.1.2017; 

Thoresen, intervju, 19.1.2017). Å gjennomføre slike tiltak bistår ikke bare virksomhetene i å 

lytte, men gir også muligheter til å rapportere tilbake til sine interessenter om hva de lærer og 

hvilke forslag de tar med seg videre for å forbedre seg. I motsetning til å holde konkurranser 

eller stille spørsmål, som heller kan tolkes i retning av markedskommunikasjon, eller i beste 

fall bistå med å normalisere dialog mellom virksomheten og omverdenen, har strategiene 

over potensialet til å levere på et etisk tilfredsstillende nivå.  

Macnamara trekker i den forbindelse inn det han kaller ”closing the listening loop”, 

som vil si å kommunisere hva som har blitt gjort som et resultat av lytting og/eller hvorfor 

noen ønsker ikke kan gjennomføres i praksis (2015b, s. 10; 2016c, s. 239). Med andre ord, 

handler det om å gjennomføre. Som lyttende organismer snakker blant annet representantene 

fra Q-Meieriene, Coop og Microsoft spesielt om å det som kan omtales som ”psykologiske 

kontrakter”. For eksempel:  

 
Man skal lytte med omhu. Når forbrukere snakker til oss må vi være forsiktige med 
hva vi lover i forbindelse med at vi inngår en psykologisk kontrakt. Dette er ikke 
juridiske kontrakter, men når vi sier ’ja’, så er det bindende psykologisk sett. 
Eksempelvis lanserte vi en Non-Stop-yoghurt, og da fikk vi jo kritikk fordi 
forbrukerne mente vi var forpliktet til å komme med produkter med lavt 
sukkerinnhold. Det hadde vi jo vært med på å si ’ja’ til. Når vi først går inn i en 
retning, og forbrukerne forteller oss noe, vi sier ’ja, det skal vi gjøre’, da må vi være 
oppriktige. Vi må i hvert fall forklare veldig godt, lage en ny ’kontrakt’, for å komme 
ut av det. Man må gi tilbakemelding og argumentere på en saklig og god måte 
(Myrdahl, intervju, 1.3.2017). 
 

Å gjennomføre, eller ”close the listening loop”, forutsetter at virksomheten og dens ansatte 

involverer seg i kommunikasjon og anerkjenner at toveis kommunikasjon er mer enn bare 
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meningsutveksling. Det handler om dialog og samtale, som videre leder til engasjement og 

gode relasjoner (Macnamara, 2015b, s. 10). Som Myrdahl i Q-Meieriene illustrerer ovenfor, 

vil det ikke være nok å kun anerkjenne og bekrefte for interessenter at virksomheten hører på 

det de sier dersom bemerkelsen av det interessenter har å si ikke gjøres noe med eller 

argumenteres tilfredsstillende mot. Å lytte er ikke enkelt. Takle Friis i Coop sier: ”Hvis vi går 

offentlig ut og forteller ’nå vil vi høre hva du har å si’, da øker forventningene radikalt. Det 

verste vi kan gjøre er å lytte til noen uten å agere på noe vis. Jo mer vi lytter, jo mer 

tilgjengelig vi er, jo mer åpen vi er, jo mer må vi levere og møte forventningene” (intervju, 

17.1.2017).  

Dersom norske virksomheter unngår å rapportere tilbake til sine interessenter, 

risikerer de skaden taushet kan skape. I verstefall bidrar taushet fra virksomheten, både når 

det gjelder å stille spørsmål og gi tilbakemelding, at deres interessenter ikke vil føle seg hørt 

–et scenario som i sin konsekvens kan føre til at mange til slutt stopper å gi tilbakemelding til 

og engasjere seg i virksomheten. Potensielt leder dette til det Noelle-Neumann (1974) kaller 

”The spiral of silence”, som etablerer teorien om at som individer frykter vi isolasjon og 

avvisning, noe som gir samfunnet, institusjoner eller grupper anlegg til å ekskludere individer 

på bakgrunn av deres meninger. Frykten for isolasjon fører dermed til at vi som mennesker 

forblir tause fremfor å gi uttrykk for våre meninger. Påvirkningskraft er derfor et begrep 

mange av deltakerne snakker om for at deres interessenter skal føle seg hørt (for eksempel 

Takle Friis, intervju, 17.1.2017; Myrdahl, intervju, 1.3.2017). Dette vil vider bli belyst i 

kapittel 4.7 om artikulasjon av lytting, men er viktig å anerkjenne som en sentral faktor i det å 

gjennomføre, ikke bare være tilstede, respondere og stille spørsmål. 

 

4.2.3 Normalisering av dialog  
Engasjement fra omverdenen må normaliseres i en organisasjon for at lytting skal være 

effektiv. I den forbindelse fikk samtlige deltakere spørsmål om de fjerner eller ignorerer 

kommentarer, innlegg eller henvendelser fra sine interessenter på egne kanaler. Med unntak 

av fullstendig upassende meldinger, svarer og beholder virksomhetene informasjonen fra 

omverdenen på sine plattformer. Svargarantien diskutert ovenfor er et bevis på det. I tillegg 

er det interessant å trekke frem virksomhetenes policy om å demonstrere åpenhet ved å ta 

vare på alle slags henvendelser, både negative og positive, i sine kommunikasjonskanaler:  

 
Hvis noen kommenterer noe negativt om oss i våre kanaler, at de anklager oss for noe, 
så er det greit. Av og til hender det at den som skriver velger å ta bort det som er 
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skrevet etter samtale med oss, men vi sensurer ikke. Vi mener det er en del av den 
åpenheten som bør være der. Så tenker vi også av og til at hvis noen kommer med den 
type kritikk eller anklager, så kan det hende at det er andre også som har den samme 
oppfattelsen. Da er det bare bra at hele dialogen ligger der, at vi får forklart hvordan 
det henger sammen. Hvis anklagen er riktig, så fortjener den også å være der. Så kan 
vi heller si at vi jobber med å endre det eller jobber for å bli bedre. Jeg tror det blir feil 
å flytte alt inn i et lukket fora (Takle Friis, intervju, 17.1.2017). 
  

Når Takle Friis snakker om at henvendelser som ikke nødvendigvis er fordelaktige for 

virksomheten får bli værende og, til og med, fortjener å være der, er dette en måte Coop 

normaliserer interaksjoner med interessenter på. Det sier seg selv at ingen, verker 

virksomheter eller individer, aldri gjør eller sier ting som ikke kan oppfattes negativt av en 

eller annen part. I den forbindelse er det heller positivt at virksomheter viser at de registrerer 

informasjonen som kommer inn, svarer og lar dialogen bli værende for offentligheten. Det 

demonstrerer at de lytter. Som tidligere forklart, er konsekvensen av å ikke lytte, eksempelvis 

ved sensur, en større risiko i dagens interaktive samfunn. Denne strategien er gjentakene. 

Myrdahl sier blant annet i forbindelse med interessenter med kritiske røster på deres kanaler 

for sosiale medier, at de svarer så godt de kan og følger med på samtalene, men 

 
[...] vi fjerner uansett ikke samtalen. Det er helt supert at den står der. Blir vi ikke 
enige, roser vi dem for engasjement. Men så prøver vi noen ganger å gi faglige 
begrunnelser for vårt ståsted. Selv om vi vet at vi ikke når fram til de så når vi frem til 
mange andre mennesker (Myrdahl, intervju, 1.3.2017).  
 

Nettopp argumentasjonen om at dersom samtalen blir værende for offentligheten så vil den 

fungere som en informasjonskanal i seg selv, er noe de fleste virksomhetene benytter seg av. 

I tillegg gir det et inntrykk av at de er åpne om sin egen praksis. Det er en måte å stimulere 

tilstrømning av henvendelser fra omverdenen på.  

Tidligere er det poengtert at selv taushet kommuniserer. Det vil si at selv om 

omgivelsene tilsynelatende er tause og det ikke er nevneverdig med input fra interessenter, så 

betyr ikke det utvilsomt at det ikke finnes noe å lytte til. Å ikke vite omgivelsenes oppfatning 

av virksomheten er en fare i seg selv. Fottland sier at Flytogets Facebook-side også blir brukt 

som en arena for kundeklager eller kritikk. I den sammenheng forklarer hun at de ”ofte 

oppfordrer de som har noe å klage på at Flytoget ønsker å fortsette dialogen med dem, men at 

de flytter dialogen inn i et lukket fora i form av direkte meldinger eller e-post” (intervju, 

27.10.2016). Fottland forklarer denne praksisen ved å peke på dialogens relevans for 

utenforstående, at det gjerne gjelder ”akkurat denne ene personen”, men erkjenner likevel at 

de gjerne skulle hatt systemer der folk kan komme med tips og ”institusjonalisert det på noen 
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måte” (Fottland, intervju, 27.10.2016). I følge Macnamara bør virksomheter forvente at deres 

interessenter har noe å si eller bemerke (2016c, s. 254). Å fjerne samtaler eller begrense den 

offentlige dialogen på sosiale medier slik Flytoget inviterer til, kan tolkes i retning av at 

henvendelsene oppfattes som ”enkeltproblemer” eller ”engangstilfeller”. Dette kan forhindre 

Manamaras etterspørsel av å fokusere på det eksterne miljøet fremfor virksomhetens egne 

behov, med assosiasjoner tilbake til Noelle-Neumann (1974) ”spiral of silence”, der faren for 

at omverdenen stilner dersom de ikke føler at de bli hørt trekkes frem som en risiko. Dessuten 

begrenser det muligheten til å nå ut til andre som muligens har samme oppfatning, slik for 

eksempel Myrdahl og Takle Friis illustrerer ovenfor. Det er vanskelig å vite hva 

omverdenens oppfatning er av virksomheten dersom informasjon fjernes på grunnlag av det 

virksomheten mener ikke omfatter flere. I sin største konsekvens fostrer det taushet, noe som 

gjør arbeidet med å lytte vanskeligere. En bevisst strategi bør derfor være å beholde så mye 

informasjon som mulig fra interessenter på virksomhetenes digitale plattformer. 

Fottlands ønske om institusjonalisering av henvendelser er det samme som 

Macnamara snakker om når han etterspør utarbeidede kriterier for arbeidsmetoder og 

systemer som tar i mot informasjonen fra omverdenen på en god måte. Mange av deltakerne 

bruker i den forbindelse ulike feedback-mekanismer (for eksempel Hansen, intervju, 

10.11.2016; Myrdahl, intervju, 1.3.2017). Det vil si interaktive skjemaer, fysiske eller 

digitale, for å få tilbakemelding fra interessenter. Ved å ha skjemaer med kategoriseringer 

eller plattformer som ivaretar henvendelser og omdanner tilbakemeldinger til en praksis med 

tydelige rammeverk, argumenterer Macnamara for at rapportering, systematisering og 

engasjement i større grad normaliseres og sikrer at stemmer blir hørt (2016c, s. 259-261). Å 

ha et feedback-system kan sammenliknes med å alltid ha et ønske om tilbakemeldinger fra 

interessenter, eller å stille åpne spørsmål.  

Selv om majoriteten av deltakerne i denne studien forteller at de har måter å 

institusjonalisere informasjon fra omverdenen på, finnes det likevel bevis på at norske 

virksomheter har huller i sin praksis. For eksempel har Vinmonopolet utfordringer med å 

institusjonalisere informasjon fra ansatte:  

 
Vi skulle gjerne hatt bedre verktøy med lav terskel for å gi tilbakemeldinger av typen 
at man vet at det blir fulgt opp. Noe annet enn våre diskusjonsfora eller sosiale 
medier. Vi mistenker at det er en del ting vi ikke har god nok kontroll på. Et konkret 
eksempel er at vi har nå i høst jobbet mye rundt en dokumentar som gikk på 
Brennpunkt, ’Bitre druer’, der noen produsenter har fått krass kritikk for det som 
faktisk er ganske grove brudd på våre regler og retningslinjer. Vi lurer særlig på i 
hvor stor grad butikkene våre er utsatt for press i forbindelse med den saken. Hvor 
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ofte må de svare på vanskelige spørsmål om det? Har vi vært gode nok til å gi 
informasjon internt om hva de burde svare? Det syns jeg ikke vi vet nok om. Vi i 
kommunikasjonsavdelingen har i hvert fall identifisert det som en mangel. (Strand, 
intervju, 15.12.2016).  
 

Eksempelet illustrerer hvordan manglende fremgangsmåter og prosedyrer hindrer lytting i 

stor skala, og potensielt en ukontrollert informasjonsflyt. Vinmonopolet, i likhet med flere av 

de andre deltakerne i dette studiet, er en kompleks organisasjon. Det er utfordrende å lytte 

selv i liten skala. Macnamara understreker at virksomheter er nødt til å blant annet ha 

organisatoriske strukturer med arbeidsprosesser og rapporteringsprosedyrer som bistår i 

arbeidet med å lytte på et stort plan (2016c, s. 264). Der kommunikasjonsrådgiver i 

Vinmonopolet, Svein Strand, peker på en manglende retningslinjer for lytting og 

informasjonsflyt for å få oversikt over omgivelsenes opplevelser av saken om ”bitre druer”, 

zoomer Macnamara ut for å vise til de samfunnsmessige problemene dette gir dersom 

offentligheten har begrensede muligheter til å danne seg en oversikt over informasjonen som 

er tilgjengelig. Selv om Vinmonopolet gjennomfører undersøkelser for danne seg et inntrykk 

av hva som er statusen blant folk (Strand, intervju, 15.12.2016), er det, som Macnamara 

indikerer, problematisk å få oversikt uten et interaktivt system og retningslinjer som bistår i 

arbeidet med å øke volumet til interessenters meninger (2015c, s. 31). Myrdahl (intervju, 

1.3.2017) i Q-Meieriene forklarer eksempelvis at de får inn omtrent det samme antallet 

henvendelser via sine feedback-systemer som de gjør på sosiale medier. Thoresen (intervju, 

19.1.2017) sier at også Gjensidige setter mye av sin lit til slike systemer, mens Hansen 

(intervju, 10.11.2016) forteller at Microsoft er avhengige av dette for å møte forbrukernes 

stadig økende krav, være proaktiv og forvente at de har noe å si. I tillegg, presiserer Hansen 

at feedback er Microsofts sjanse til å sette henvendelser inn i system, der deres interaktive 

sider gir interessenter tilgang til å stemme på tilbakemeldinger de er enige i, eller 

kommentere på hva som blir sagt. Sett på med bakgrunn i Macnamaras teori, er det 

innlysende at slike interaktive sider er til stor fordel for virksomheter som har et potensielt 

stort omfang av henvendelser å lytte til. 

Der Macnamara etterlyser tydelig utformede retningslinjer, måter å jobbe på for 

ansatte, som skal sende ut et signal til omverdenen om at virksomheten er en lyttende 

organisme, er strukturene i lyttearkitekturen til for å sikre at kommunikasjonspraksisen 

institusjonaliseres. Uten tydelige strategier for dette blir det vanskelig å danne seg en 

oversikt, slik for eksempel Strand viser til i Vinmonopolets tilfelle. Å fremme feedback-

systemer er én strategi som er avdekket. Mer om disse systemene avdekkes i kapittel 4.4. I 
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kapittelet som følger, vises blant annet dette i sammenheng med hvilke prinsipper norske 

virksomheter lytter etter. Spørsmål som risiko, omfang og rekkevidde tas i den forbindelse 

opp, men analyseres også i kontekst av de virkemidlene virksomhetene bruker for å lytte til 

stemmer utover de som allerede har en viss makt eller instrumentell fordel for virksomheten 

selv.  

 

4.3 Prinsipper 
Det at alle de nevnte virksomhetene i delkapittelet om kultur nevner det å ta en strategisk 

beslutning om å lytte, det å endre måten ting gjøres på, eller at det er mulig å trene opp den 

iboende kraften lytting er for å innarbeide det i organisasjonen, sier noe om at det er en sterk 

anerkjennelse i andre gruppers anledning til å ytre sin mening. Dog er et annet aspekt som 

Macnamara trekker frem, hvem som faktisk lyttes til når virksomheter engasjerer seg i 

publikums meninger. I følge Macnamara lytter de fleste organisasjoner kun i den grad det 

tjener deres egne instrumentelle behov. Det vil si for å fremme egne interesser og som 

verktøy for sikre egen gevinst (2015c, s. 35). Hvem og hva som lyttes til er ikke bare 

tilknyttet de prinsipper som en virksomhet bruker, men kan også være kriterier de selv har 

innarbeidet for å lytte. Kunnskap om hvem og hva som lyttes til kan derfor bidra til å gi svar 

på om disse forholdene er med på å påvirke hvor bra norske virksomheter lytter til sine 

omgivelser. Å lytte til et mangfold av stemmer fremfor enkelte utvalgte sikrer ikke bare etisk 

forsvarlig praksis, men gir i tillegg virksomheter et større potensial i å avdekke verdifull 

informasjon de ellers ikke ville hatt tilgang til. Det er også ”mangfoldet” oppgavens 

problemstilling sikter til når det er snakk om å lytte til ”omgivelsene”. Prinsippet om å lytte 

på et organisatorisk plan utspiller seg først og fremst i de første stegene i lytteprosessen. Det 

handler om å anerkjenne og respektere andres rett til å fremme sine synspunkter overfor 

organisasjonen. På mange måter så kan derfor en virksomhets lyttekultur komme tydeligere 

frem dersom man undersøker i hvilken grad ulike publikumsgrupper og sakstyper inkluderes. 

 

4.3.1 Trusler og muligheter 
Samtlige av deltakere fikk spørsmål om hvem de viktigste interessentgruppene er for dem. 

De fleste inkluderte kunder og forbrukere, ansatte, nøkkelmedier og -journalister, 

leverandører og samarbeidspartnere, lovgivende- og lokale myndigheter, konkurrenter, og 

eiere. Disse interessentgruppene er alle viktige for de ulike virksomhetenes strategiske 

kommunikasjon og overlevelse som selskap. Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i 
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Gjensidige presiserer blant annet at som forsikringsselskap, så er Gjensidige ofte aktivt 

spørrende etter informasjon fra relevante aktører, blant annet Meteorologisk institutt, for å 

kunne være i forkant av eventuelle hendelser og kunne forberede målgruppen deres, kundene 

(intervju, 19.1.2017). I overført betydning er dette et klassisk eksempel på hvordan en 

virksomhet kan lytte til informasjon for å gjøre strategiske beslutninger, likt det man finner i 

teori fra issues management (Heath & Palenchar, 2013). Målet til Gjensidige i slike 

situasjoner er å kunne identifisere saker som er av interesse for virksomheten, men også 

offentligheten. Å være på utkikk etter og aktivt søke etter informasjon gjør at de får 

muligheten til å kunne oppdage trender på et tidlig stadium, slik at det er mulig å være 

proaktiv. Manglende former å lytte til omgivelsene på setter virksomheten i fare for å gå 

glipp av verdifulle muligheter og å unngå trusler (Macnamara, 2014b, 2015b, 2016b). For 

Gjensidiges del, forklarer Thoresen at mye av deres lytting er erfaringsbasert. Det vil si at de 

vet hva deres kunder trenger av informasjon, derfor sonderer Gjensidige omgivelsene 

deretter. Erfaringen kommer som følge av det Macnamara kaller ”responderende lytting”, 

lytting basert på innsikt (Government & Public Sector Practice, 2015; Macnamara, 2015b, s. 

27). Det vil si erfaring basert på kommunikasjon med omverdenen som sier noe om hvilke 

fremgangsmåter som fungerer. Gjensidige har gjennom tiden opparbeidet seg en spesifikk 

måte å handle på dersom de oppdager saker som også angår deres kunder. De har dannet seg 

et bilde av hva som bør sendes ut til kunder i forbindelse med ulike type saker. Ved et uvær 

kan de for eksempel sende ut mange tusen tekstmeldinger med relevant informasjon og 

fremgangsmåter til sine kundegrupper. Informasjonen tilpasser de hver gang. Der de før ikke 

visste om uvær i forkant, kan de nå gå ut og ha en kommunikasjon med publikum generelt, 

men også direkte til spesifikke kundegrupper (Thoresen, intervju, 19.1.2017). Tanken er at 

slik kommunikasjon vil føre til en kostnadsbesparelse som gagner både virksomheten og 

kundene. Basert på innsikt, å lytte til hva som fungerer av kommunikasjon og respondere 

deretter, kan Gjensidige kommunisere på den måten som gjør at flest mulig kunder får en 

helhetlig forståelse av situasjonen. 

Selv om Gjensidige her er aktivt søkende etter informasjon og fremgangsmåter for 

kommunikasjon, er Macnamara opptatt av å finne lytting utenom det rent instrumentelle for 

virksomheters strategiske formål (2015c). Mange av virksomhetene som ble intervjuet 

forteller om samsvarende strategier, men som det altså er trøblete å kvalifisere fullt ut som 

genuin lytting, slik Macnamara etterlyser. Microsoft har for eksempel en tett dialog med det 

norske skolevesenet, der en av hensiktene er å presentere teknologi og lytte til innspill på 

hvordan den kan bli bedre. Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen tegner så et bilde som 
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spiller på Microsofts samfunnsansvar om å sikre et minimumsnivå av digitale ferdigheter 

blant unge. Det er i den sammenheng utdanningsinstitusjoner og skoleledere inviteres inn for 

å lære hvordan de kan drive endringsledelse og øke kompetansenivået blant lærerne. 

Microsoft får på den måten innspill på hva som trengs av kompetanseøkning om teknologi i 

skolen (Hansen, intervju, 10.11.2016). Slike vinn-vinn-situasjoner, der Microsoft åpenbart 

bidrar til et digitalt løft i samfunnet samtidig som de opprettholder sin posisjon som en sterk, 

innflytelsesrik aktør, kan argumenteres for på forskjellige måter. Det er utenfor denne 

studiens omfang å vurdere hvorvidt motivasjonen bak samfunnsansvar som sådan kan knyttes 

til profittmaksimering innenfor gjeldende lover og regelverk, eller at man også må ta i 

betraktning de sosiale og miljømessige påvirkningene. Det kan argumenteres pliktetisk for 

dette, eller man kan hevde at samfunnsansvar på sikt uansett lønner seg (Ihlen, 2013, s. 71-

72). På tross av dette, er det nyttig å være bevisst på at virksomheters forpliktelse i å 

inkludere interessenter gir et inntrykk av å være en ansvarlig samfunnsaktør (Devin & Lane, 

2014, s. 436-437). Dersom en virksomhet lytter fragmentert og bare tar mening ut fra 

selekterte kilder man ønsker å høre fra, kun utnytter muligheter, så er det vanskelig å forsvare 

lyttepraksisen som noe annet enn manipulerende og strategisk (Isaacs, 1999, s. 108). Likevel 

er det å inkludere eksterne aktører inn for å lytte til deres innspill en strategi som gir 

Microsoft muligheten til å gå i dybden av deres målgruppers perspektiver, noe de normalt 

kanskje ville strevd med å få innsikt i. Det gir stemmer en aktivt lyttende mottaker. 

Ikea har en sammenliknbar tilnærming til deres utbygging av et nytt varehus på 

Vestby, sør i Akershus. Kommunikasjonssjef Jan Christian Thommesen forteller om en 

gruppe mennesker som engasjerte seg i utbyggingen på Facebook: 

 
Det var særlig en interessant gruppering der [på Facebook] som bestod av ’folk flest’ i 
Vestby, administrert av en trio med mennesker, som var lokale pådrivere og ildsjeler 
og som veldig mange i Vestby kjenner. De var veldig positive til prosjektet. De 
opprettet en gruppe på Facebook som heter ’Ja til Ikea Vestby’, eller noe sånt. Veldig 
tidlig strakk vi ut en hånd til den gjengen. Vi inviterte de inn på prosjektmøter og 
hadde de med hele veien. De fikk alltid litt mer informasjon enn andre, som de delte 
videre med denne Facebook-gruppen. De fikk etterhvert veldig mange medlemmer – 
flere medlemmer enn det som bor i Vestby, til og med. Den gjengen var de mest 
positive, og de representerte folk flest (Thommesen, intervju, 17.1.2017). 
 

Sitatet illustrerer en mulighet som Ikea utnyttet i omgivelsene ved å lytte til en bestemt 

gruppering av individer. Ved å inkludere denne spesifikke grupperingen inn i planene, 

demonstrerer Ikea at de ønsker å samarbeide med og høre på hva interessentene forteller dem. 

Dette konkrete eksempelet er, i likhet med eksempelet fra Microsoft, mulig å argumentere 
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forskjellig for. Likevel bidrar Microsoft og Ikea i praksis til å øke volumet til sine 

interessenters stemmer (Macnamara, 2016c, s. 44-45). Sagt på en annen måte, så blir ikke det 

norske skolevesenet redusert til en passiv mottaker av ny teknologi som ”lærere og elever må 

lære seg” (Hansen, intervju, 10.11.2016), og innbyggerne i Vestby får ikke sin rolle som 

innbygger neglisjert. Ved å inkludere aktører og lytte til dem, blir flere stemmer hørt. 

Dessuten får virksomhetene tilgang til et større mangfold av perspektiver om måter å drive 

sin virksomhet på. 

Uavhengig av hvilke motiver virksomheter måtte ha, pliktetiske eller rent 

instrumentelle, så bør praksis involvere kartlegging av krav og forventninger fra 

interessenter. Lytting inkluderes derfor i måten eksempelvis Microsoft og Ikea her handler 

på. Det som dog er med på å drive lyttepraksisen opp på et høyere nivå er når Microsoft og 

Ikea inviterer interessentgrupper og individer inn i prosessutviklingen. Et interessant aspekt 

ved dette er at maktbalansen mellom aktørene justeres. Macnamara peker på 

kommunikasjonspraktisen mellom individer og organisasjoner i stor grad preges av et skjevt 

maktforhold mellom partene. Selv om mange virksomheter forplikter seg i dialog og 

engasjerer seg i sine interessenter, så er den naturlige maktfordelingen i forhold til ressurser 

og ekspertise et hinder for at dialogen og engasjementet skal være forsvarlig (2016c, s. 256). 

Når Microsoft og Ikea inviterer andre aktører inn, vies de samtidig en tydeligere stemme. 

Derfor er praksisen med på å viske ut noe av grensen mellom virksomhetene og deres 

interessenter. Dette er spesielt relevant for å anerkjenne andres rett til å ytre sine synspunkter 

(Macnamara, 2016c, s. 41). Husbands vektlegging av å imøtekomme ”den andre”, å ense 

både andres tilstedeværelse i de samme omgivelsene som en selv og deres kommunikasjon, 

er dessuten en nøkkelfaktor i måten lytting forstås på (2009). Videre gir det en bedre 

plattform for oppmerksomhet, samt at det blir lettere å ta fatt på de øvrige stegene i 

lytteprosessen. Blant annet blir grunnlaget for meningskonstruksjon og forståelse helt 

annerledes når grupper inviteres inn for en mer en-til-en-interaksjon fremfor å være 

utenforstående aktører. 

 

4.3.2 Omfang og rekkevidde 
Det er lett å glemme den skjeve maktbalansen som finnes naturlig mellom et stort selskap og 

dets interessenter. I Gjensidiges aktive granskning av potensielle eskalerende saker, er det en 

grad av omfang- og rekkeviddevurdring inne i bildet. Som Thoresen sier:  

 
Det hender selvsagt at vi kommer opp i situasjoner hvor vi endrer på produkter og 
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vilkår. Det er ikke dagligdags at vi gjør endringer, men vi er mottakelige for gode og 
konstruktive innspill. At vi bli kjent med problemstillinger som kundene våre tar opp, 
som eksempelvis uheldige konsekvenser av vilkår, eller flere ting produktet burde 
dekke, det er slik vi blir bedre. Vi sier at vi skal være Nordens mest kundeorienterte 
selskap. For å klare det, må vi hele tiden tilpasse produktene og vilkårene til de 
behovene kundene har – det er en del av utviklingen vår. Det betyr jo ikke at hver 
enkelt henvendelse fører til endringer, men de kan samlet sett over tid nettopp føre til 
endringer. Det kan jo også være slik at en henvendelse fra en kunde påviser noe vi ser 
har et større omfang enn akkurat den ene henvendelsen, at det som blir påpekt kan 
være viktig for større kundegrupper (intervju, 19.1.2017). 
 

Selv om Gjensidige tydelig har et ønske om å tilpasse seg kundenes behov, så er de samtidig 

klare på at henvendelsene de lytter i størst grad til omhandler massene, det Thoresen omtaler 

som ”større kundegrupper”. Dette er også gjentakende for flere av de andre virksomhetene 

intervjuet. Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop sier for eksempel: ”Dessverre 

blir det av og til slik at vi lytter til de som er størst, en litt sånn populistisk tilnærming 

egentlig. Likevel vet vi vet jo at folk endrer seg veldig raskt, og noen ganger må vi derfor 

være i forkant av massene” (intervju, 17.1.2017). Vinmonopolet har samme praksis om 

omfang: ”Hvis det er sånn 10-12-15 stykker som sier i fra om det samme, at det er et større 

eller økende problem, så gjør vi kanskje en kommunikasjonsgreie på det slik at folk blir 

bevisste på at vi har fått det med oss og rydder opp” (Strand, intervju, 15.12.2016). Naturlig 

nok er det ikke mulig å lytte til og prioritere alle grupper i samfunnet på samme måte. Det er 

potensielt store masser å ta hensyn til om en virksomhet skal lytte like mye til alle. Om alle 

skal prioriteres likt vil det i så fall potensielt kreve ekstremt med ressurser. Derfor opplyser 

mange av deltakerne at de tar visse forhåndsregler i prioriteringen av saker som dukker opp. 

Prioriteringen kan eksempelvis være slik Takle Friis, Strand og Thoresen her illustrerer, 

enten omfanget av personer saken gjelder eller risikoen for at saken skal eskalere ytterligere i 

rekkevidde. 

Det kan være vanskelig å vurdere den potensielle rekkevidden en sak kan oppnå. I 

kapittel 4.4 vil overvåking av viktige temaer og trender belyses ytterligere i forbindelse med 

teknologiske hjelpemidler for å lytte. I dette delkapittelet er det derimot essensielt å peke på 

norske virksomheters prioritering av saker de mener har potensialet til å nå massene som et 

prinsipp for hvorvidt, eller i hvilken grad, noe(n) lyttes til eller ikke. I jungelen av temaer 

som omfavner Microsoft, illustrerer Hansen en hverdag som involverer medieovervåkning av 

trender for å kunne gjøre et utvalg av saker som ikke bare trenger å følges med på, men som 

fullt ut bør lyttes til, spesielt i form av å vurdere og respondere på en egnet måte: 

 
Det kan være typiske samfunnsaktuelle spørsmål som går litt i bølger på intensivitet 
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og hvordan man er opptatt av det. Det er ting som vi også følger med på og 
monitorerer hvordan oppfatningen egentlig er blant folk. Er det noen spesielt sensitive 
spørsmål vi må være klar over, som gjør at vi kanskje må justere både hvordan vi 
opptrer som selskap og hvordan vi kommuniserer? Da tenker jeg at hvis vi ser disse 
spørsmålene eller temaene over tid, hvis vi er gode til å lytte og se mønstre i økt 
interesse og bekymringer blant folk, så kan eskalering forhindres. I Norge har vi jo for 
eksempel hatt mange telefonsvindlere som har ringt rundt til nordmenn, utgitt seg for 
å være Microsoft og sagt at de vil hjelpe med problemer du ikke visste du hadde, for å 
komme seg inn på din PC og tilrøve seg informasjon. Det er et tema vi følger ekstra 
nøye med på. Det vil si omfanget av det, hva mediene skriver om det og hva 
forbrukerne mener om det, også kommer det til et punkt der vi oppfatter det så intenst 
at vi må vise at vi både har fått det med oss og kan gi noen anbefalinger til folk så de 
er klar over at dette er ikke noe Microsoft har noe med å gjøre, og hva du skal gjøre 
dersom de ringer deg (Hansen, intervju, 10.11.2016). 
  

Det er viktig for Microsoft å følge med på spredningen av en nyhet før den eskalerer 

ytterligere og potensielt gjør skade på deres omdømme. Praksisen føyer seg inn under det 

Macnamara omtaler som å lytte til (listen in). Det vil si å følge med på diskusjoner, temaer og 

trender i omgivelsene for å opparbeide seg et bedre grunnlag for respons og proaktivitet 

(2016c, s. 44). I dette tilfelle både vurderte og fullførte Microsoft på en slik måte både 

Husband (2009) og Macnamara (2016b) etterlyser virksomheter i å gjøre når de lytter til 

omgivelsene, nemlig å oppnå forståelse for andres opplevelse av situasjonen, ta i betraktning 

deres bekymringer og respondere på en passende måte slik situasjonen krever:  

 
Vår sikkerhetssjef skrev en blogg som vi delte i sosiale medier, vi håndterte alle 
spørsmål som kom på sosiale medier og vi var veldig tydelige på det vi skulle svare, 
samtidig som vi ønsker å gi gode råd om hvordan man skal forholde seg til 
svindlerne. Vi henviser til politiet hvis det er noen som har blitt utsatt for svindel 
(Hansen, intervju, 10.11.2016). 
 

Hansen illustrerer hvordan Microsoft grep inn på et tidspunkt de mente var riktig for å 

begrense omfanget av saken. Hadde hendelsen fått utvikle seg kunne den eskalert eller blitt 

mer utfordrende å håndtere. Å lytte til saker som er på vei til å eskalere og bli et problem gjør 

at virksomhetene kan forholde seg til det på et tidligere stadium slik at temaene ikke 

intensiveres. 

Å fullføre lytteprosessen utover de initielle stegene, men heller lytte og respondere 

mer utfyllende og med større ressurser, sender et signal om at virksomheten faktisk har 

innsett alvoret av hva som sirkulerer i omgivelsene. Samtidig er det ikke slik at det kun er 

omfang og rekkevidde som bør være det som trumfer gjennom en fullstendig lytteprosess. 

Som Willis (2015) sier: ”the content of conversations [...] becomes the barometer for whether 

effective listening has taken place” (s. 683). Det er altså ikke prioriteringen av ulike aktører 
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eller saker som står i sentrum av effektiv lytting. Det er innholdet i dialogen som indikerer 

hvorvidt lytting har forekommet eller ei. Å kun satse på innhold i den forstand det dekker 

bare de som er i overflaten av prioriteringskartet kan derfor ikke karakterisere en forsvarlig 

lyttepraksis. 

Likevel finnes det eksempler i empirien som viser at norske virksomheter også lytter 

til saker som ikke nødvendigvis er tiltenkt et større omfang. Administrerende direktør 

Myrdahl belyser en praksis i Q-Meieriene som samsvarer med teoriens vektlegging av å ta 

hensyn til marginaliserte stemmer som trenger et lyttende øre for å bli hørt:  

 
Når vi lytter til forbrukerne så hører vi jo nyanser som vi ikke hadde tenkte på selv. 
Eksempelvis når det kommer noen og er veldig opptatt av laktosefrie produkter, så er 
det lett for oss å tenke at når vi tar inn slike produkter så ser vi på saltstatestikken 
hvor mange som faktisk er laktoseintolerante i Norge. Det er ca. 2-3%. Det vi lett kan 
glemme bort, men som forbrukerne forteller oss i åpen dialog, er at det reelt ikke bare 
er 2-3%, men at vi kan gange det med kanskje 3-4-5, fordi familiene ønsker å kjøpe 
den samme maten. Da har vi som organisasjon lært noe fordi vi lyttet (Myrdahl, 
intervju, 1.3.2017). 
  

Som Myrdahl forteller, har Q-Meieriene et prinsipielt grunnlag om å vurdere ulike stemmer, 

ikke bare fra den store mengden. Dette er i tråd med det blant annet Couldry (2009, 2010), 

O'Donnell mfl. (2009) og Dreher (2009, 2012) etterlyser i sine tekster. Felles for hver enkelt 

av disse er vektleggingen av å realisere minoriteters stemmer i kommunikasjon. Derfor trengs 

det praksiser som verdsetter å lytte til ikke bare de som allerede har tydelige talerør inn i 

samfunnet, men også de stemmer som blir dempet av andre strømninger av 

informasjonsutveksling. I tillegg illustrerer sitatet ovenfor mulighetene som ligger 

tilgjengelig i omverdenen. Å unngå å kun lytte til massene bidrar til at virksomheten 

potensielt kan få tilgang til mer verdifull kunnskap, til fordel for både virksomheten selv og 

dens interessenter. 

Det er varierende blant virksomhetene i denne studien når de svarer for seg om hvem 

som faktisk lyttes til, men det at både trusler og muligheter, risiko og omfang er prioritert 

blant deltakerne, er tydelig. Ifølge Knoph i Hurtigruten er det absolutt nødvendig å gjøre slike 

prioriteringer: ”Det er klart at jeg har et prioriteringskart for den mest hensiktsmessige 

informasjonen å følge med på. Kartet kan se ulikt ut fra sted til sted, men det er klart at det er 

føringer for hva vi som selskap må følge med på” (intervju, 30.11.2016). Også Hansen er 

enig i at som selskap trenger Microsoft å gjøre visse prioriteringer: ”Microsoft er et globalt 

selskap, men er store selv i Norge. Skulle jeg lest og fulgt med på alle diskusjoner der ute 

hadde jeg ikke gjort annet enn å lytte. Vi er nødt til å snevre inn og sette noen kriterier for når 
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vi skal lytte” (intervju, 10.11.2016). I den sammenheng er en interessant strategi som enkelte 

av virksomhetene bruker for å inkludere alle typer stemmer, å bidra med plattformer som gir 

muligheten til å konvertere dem til ”vox populi”, flertallets synspunkter. For eksempel har 

både Microsoft og Q-Meieriene plattformer hvor publikum kan dele sine ideer og 

perspektiver slik at andre folk kan støtte oppunder og stemme frem de dem liker best: ”’User 

voice’ er en gruppe som tar inn produktønsker. Andre som ønsker det samme kan stemme på 

forslagene der. Den som har postet innlegget kan be andre stemme det opp, slik at det blir 

større sannsynlighet for at produktendringen vil komme” (Hansen, intervju, 10.11.2016). 

Som Macnamara sier, er demokratiet slik vi kjenner det tuftet på ”vox populi”. Å innføre 

strategier som ivaretar folkets røst verdsettes derfor som grunnlag for rettferdighet blant 

prioriteringen av interessenter. Fokus på å få folk til å engasjere seg i virksomheten er ikke 

nok for å sikre at alle interessenter blir hørt, det trengs et tilsvarende fokus på problemet om å 

bli nektet en tilhører (2016b, s. 150). Ved å innføre slike strategier som blant annet Q-

Meieriene og Microsoft gjør, kan en enkelt stemme få en større oppslutning og transformeres 

til en masse. Dermed kan hver enkelt stemme ha potensialet til å bli hørt, til tross for en i 

utgangspunktet ufordelaktig prioriteringspraksis. 

 

4.3.3 Opinionsledere og motstridenheter 
En tredje måte datamaterialet identifiserer virksomhetene i å prioritere på, er selve 

betydningen av interessentene for de ulike virksomhetene. Som tidligere sagt, bør det være 

tilnærmet like maktrelasjoner mellom interessenter og virksomheter, men også mellom de 

ulike interessentgruppene. For å nå målet om å skape gjensidige fordelaktige relasjoner dem i 

mellom, bør virksomheter aktivt jobbe for å inkludere interessenter i beslutningsprosesser, 

gjøre dem delaktige og engasjere seg i dialog. Interaksjonen mellom partene bør derfor være 

bygd på genuin dialog for at virksomheter skal kunne engasjere seg i sine interessenter 

(Devin & Lane, 2014, s. 438). Macnamaras funn indikerer at virksomheter gjerne inkluderer 

og lytter til opinionsledere og allerede viktige beslutningsorganer i samspill med sine 

interessenter, og peker dermed samtidig på problemet rundt hvordan lytting kan være etisk 

dersom det kun gagner allerede mektige aktører i samfunnet (Macnamara, 2015b, s. 7-8). Å 

lytte til allerede mektige aktører, som virksomhetene uansett må ta hensyn til for å ikke miste 

oppslutning, bør prege kommunikasjonspraksisen, men ikke være ekskluderende for andres 

tilgang til beslutningsprosesser. Slike grupper kan aldri fullstendig representere 

”omverdenen” (Browning, 2015, s. 11). 
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Ovenfor reiser behovet for reflektering over hvorvidt prioriteringene til norske 

virksomheter går på bekostning av minoriteter som også bør tas hensyn til. Dersom en 

virksomhet er overfladisk i møte med visse grupper, men lytter fullstendig i henhold til 

definisjonen forklart i teorien til andre, kan ikke kommunikasjonspraksisen være etisk 

forsvarlig (Macnamara, 2016a, 2016b). Det er en overensstemmelse blant virksomhetene 

intervjuet at de tar spesielt hensyn til nøkkelgrupper:  

 
Vi jobber tett med å analysere viktige stakeholdere, det vil si viktige 
beslutningstakere; politiske beslutningstakere, beslutningstakere i offentlig sektor, 
virksomheter, opinionsledere, som kan påvirke den offentlige debatten rundt de 
temaene som vi er opptatt av. Sammen danner det omverdenen vi må forholde oss til 
(Hansen, intervju, 10.11.2016). 
  

Som tidligere nevnt i dette delkapittelet, er de mest vanlige gruppene kunder og forbrukere, 

ansatte, nøkkelmedier, leverandører og samarbeidspartnere, myndigheter, konkurrenter og 

eiere. Det er åpenbart at disse har en iboende makt overfor virksomhetene. Samtidig, skal vi 

forstå lytting i Macnamaras kontekst, er det urovekkende om det er slik at kun disse mektige 

gruppene skal være styrende for virksomheters gehør. Macnamaras konseptualisering av 

lytting skal eksempelvis hindre virksomheter i å behandle interessenter, kanskje spesielt 

kunder og forbrukere, som store enheter. Som allerede sterkt forankrede grupper, har de 

allerede en iboende makt overfor virksomhetene, og er dermed ikke nødvendigvis avhengig 

av at virksomheter har etablert en velfungerende lyttearkitektur – nettopp fordi deres allerede 

etablerte stemmer krever å bli hørt. Hva så med de som ikke passer inn i ”mengden”? 

Dessuten er det interessant at ingen av deltakerne intervjuet nevner motstandere eller 

opponenter, annet enn strategiske konkurrenter, som viktige interessentgrupper å lytte til. Å 

ignorere individer eller grupper uten et tydelig talerør vil på sikt kunne føre til at interessenter 

slutter å engasjere seg i virksomheten og forholder seg tause (Macnamara, 2016b, s. 150; 

2016c, s. 7, 257; Noelle-Neumann, 1974).  

Selv om opponenter, annet enn direkte konkurrenter, ikke nevnes som 

nøkkelinteressenter, konfronteres samtlige om dette er grupper som lyttes til eller ikke, 

nettopp for å avdekke hvorvidt det finnes interne barrierer for en åpen og inkluderende 

virksomhetskultur. For eksempel sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige 

følgende:  

 
Selvfølgelig lytter vi til alle innspill, både positive og negative. Er vi fundamentalt 
uenige, så er vi heller tydelig på det. Om noen som er uenige med oss er det helt fint, 
vi har selvfølgelig egne standpunkter som vi står for. Vi lar oss ikke nødvendigvis 
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alltid påvirke av andres meninger. Vi må tørre å stå for det vi mener (Thoresen, 
intervju, 19.1.2017).  
 

Dette er av interesse, fordi motstridenheter er åpenbart noe Gjensidige her tar hensyn til og 

legger ressurser i, slik Thoresen forteller. Macnamara sier at virksomheter ofte ser ned på 

demonstranter av sin egne praksis, og avfeier av den grunn bestemte synspunkter (2015b, s. 

48). I slike tilfeller blir avsenders stemme offer for selektiv hørsel (Isaacs, 1999, s.108). 

Derimot inneholder Gjensidiges fremgangsmåte her elementer som utgjør lytting. Gjensidige 

tar hensyn til andres perspektiver ved å først og fremst anerkjenne deres henvendelser. 

Deretter er det opp til virksomheten å skape en forståelse for at partene ikke har muligheten 

til å bli enige. Det er gjennomgående at flere av virksomhetene anerkjenner motstridenheter. 

Som Thoresen illustrerer ovenfor, er det nødvendig gi bekreftelse til også de som ikke er 

enige med virksomheten og at også disse trenger å bli hørt (Kent & Taylor, 2002, s. 28; 

Macnamara, 2016c, s. 45). 

Samtlige av aktørene tar hensyn til allerede mektige eliter eller saker som også er 

fordelaktig virksomheten. Selv om det finnes mange måter publikum kan nå en virksomhet 

på, betyr det ikke nødvendigvis at mottaker lytter (Dreher, 2012, s. 158). Om norske 

virksomheter feiler i å lytte tilfredsstillende til et bredt spekter av interessenter, får vi et 

samfunn bygd opp av en rasjonalitet bestående utelukkende av markedslogikk (Couldry i 

Macnamara, 2016c, s. 255). Det å lytte til de utenom markedslogikken er det som vitner om 

at en anstrenger seg for å imøtekomme og bygge relasjoner med omverdenen, en praksis 

blant annet Macnamara (2015c) etterlyser i større grad. Til tross for Couldrys bekymring, 

finnes det fortsatt eksempler fra det norske landskapet som tar hensyn til opponenter. Selv om 

sitatet hentet fra Thommesen i Ikea tidligere i dette delkapittelet illustrerer en virksomhet 

som lytter til en gruppe interessenter som allerede har en bred enighet i Ikeas 

utbyggingsprosjekter i Vestby, trekker han også frem Ikeas strategi om å lytte til motstandere. 

Thommesen beskriver et landskap med stort mangfold av interessenter som tas hensyn til, 

men at interessentgruppene har delte meninger om prosjektet. Eksempelvis peker han på 

skillet mellom lokalbefolkning og ulike institusjoner som ønsker å bevare matjorden på 

tomten det skal bygges på. Strategien for å imøtekomme motstanderne ble å holde allmøter 

og møte hver enkelt av dem:  

 
Vi etablerte en strategi for prosjektet som innebar at vi skulle møte interessentene 
jevnlig, og da skulle vi bare høre. Vi skulle ikke si noe nødvendigvis, ved mindre vi 
ble spurt, men vi inviterte oss inn i møter for å høre deres historier og brukte ekstremt 
mye tid i starten på nettopp den jobben der. Da møtte vi hver og én, altså alle 
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interessentene vi hadde kartlagt gjennom interessentkartleggingen i prosjektet, møtte 
de individuelt for å lytte og høre hva som er deres oppfatning. Så brukte vi 
selvfølgelig det i det videre strategiarbeidet: Hvis det er dette de mener, hvordan bør 
vi da tilpasse vår kommunikasjon eller strategi for etableringen i det hele tatt 
(Thommesen, intervju, 12.1.2017). 
  

Resultatet etter møtet med interessentene ble å leie inn forskere for å undersøke to sentrale 

bekymringer blant motstanderne til prosjektet: (1) Om matjorden ville gå tapt, og (2) om 

varehuset vil føre til en ”butikkdød” i Vestby. Begge disse problemstillingene ble håndtert for 

å forhindre at utbyggingen skulle gå ut over avdekkede bekymringer (Thommesen, intervju, 

12.1.2017). Thommesen illustrerer her en strategi som dekker hele lytteprosessen slik det er 

presenter i denne oppgavens teori (Macnamara, 2016b).  

Selv om allmøter er en konvensjonell form å møte interessenter på, finnes det samme 

mønsteret også i Hurtigrutens lyttestrategier. I det som ble kalt ”Pinnestoldebatten6”, fikk 

Hurtigruten kritikk fra enkelte av sine interessenter for å ha skiftet ut interiøret i en av båtene. 

Strategien var å møte interessentene ansikt til ansikt, selv om noe også måtte tas via mediene: 

”Vi har hatt møter og vi har hatt mediebårne diskusjoner med dem også – selv liker jeg jo det 

dårligere enn møter” (Knoph, intervju, 30.11.2016). Knoph sier så dette om opponentene: 

”Det er hjertens lov å være uenig, og da er det våres fordømte plikt å forklare rasjonale bak 

de endringene vi har gjort. Vi skal tilnærme oss dem med stor respekt, og noen av dem har vi 

tatt til oss. Noen justeringer er gjort” (intervju, 30.11.2016). I likhet med Ikea har altså 

Hurtigruten en holdning om at de skal imøtekomme, til en viss grad, motstridenheter, 

respektere dem, og aller helst møte dem ansikt til ansikt. Dog er det viktig å være klar over at 

Knoph ikke ønsker å uttale seg spesifikt om hvilke justeringer som ble gjennomført. Til 

sammenlikning med Thoresen i Gjensidige, er altså eksempelet noe mangelfullt i hva som 

faktisk er gjort for opponentene. Som metoden reflekterer over tidligere i oppgaven, bør det 

derfor tas forbehold om at det kan være visse begrensninger i studien når det gjelder tilgang 

på informasjon og empiriens troverdighet: Er informasjonen preget av at deltakerne forteller 

det det tror er riktig, fremfor det som er sant? Et aspekt for øvrig også Macnamara advarer 

mot (2016c, s. 118), i og med at å undersøke lytting fordrer et kritisk blitt på etablerte 

kommunikasjonspraksiser. 

Å respektere andres synspunkter er uansett viktig i etisk lyttende praksis. Q-

Meieriene, med Myrdahl i spissen, praktiserer nettopp det å lytte til opinionen for å kunne 

både gi og få respekt for egne perspektiver. Myrdahl forklarer blant annet at alle klager og 
																																																								
6 For eksempel: http://www.itromso.no/meninger/2016/02/26/Pinnestoler-og-sengebenker-
p%C3%A5-Hurtigruta-12209047.ece (lest, 1.12.2016). 
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liknende rettet mot Q-Meieriene, skal møtes med respekt, ses på som forslag til forbedring, 

og at det er uansett fint å vite folks meninger (intervju, 1.3.2017). Selv om Myrdahl, i likhet 

med Knoph, trekker frem respekt for andres meninger som en viktig holdning for å lytte, har 

han en mer utradisjonell strategi for å møte opinionen. Myrdahl viser til en Facebook-gruppe 

kalt ”Venner av norsk landbruk”, med ca. 30.000 medlemmer. Han beskriver: ”Vi diskuterte 

blant annet rammevilkårene våre, og da havnet diskusjonen på den Facebook-gruppa. Jeg 

gikk inn der og møtte motstanderne. På én kveld, så svarte jeg eller kommenterte på 250 

unike innlegg” (Myrdahl, intervju, 1.3.2017). I motsetning til å bli med på allmøter, bruker 

Myrdahl tilsynelatende ”Venner av norsk landbruk” som sin arena for allmøte. Å tilnærme 

seg andre nettverk for å kommunisere med andre interessenter enn de på virksomhetens egne 

kanaler er en strategi som kan ha en positiv effekt på virksomhetens omdømme. Det gir andre 

interessenter inntrykk av å føle seg hørt – en lyttestrategi blant annet Charest, Bouffard, og 

Zajmovic (2016, s. 531) anbefaler. Via den kanalen får han gitt saklige responser, på et faglig 

forsvarlig nivå, samtidig som at Q-Meieriene blir møtt med respekt for å stille til start og ta 

”støyten” (Myrdahl, intervju, 1.3.2107). Som analysen vil komme tilbake til under delkapittel 

4.6 om ferdigheter til å lytte, bør virksomheter vie sin oppmerksomhet på et intellektuelt 

tilfredsstillende nivå for å kunne ta fatt på de neste stegene i lytteprosessen: Å tolke, forstå, 

vurdere og respondere (Macnamara, 2016b).  

I tillegg demonstrerer Myrdahl konseptet om å lytte etter, det å være i forkant og 

forvente at andre faktisk har andre perspektiver de sitter inne med. Selve prosessen innebærer 

å redusere volumet av allerede tydelige stemmer rundt seg selv. Ved å ta del i en Facebook-

gruppe med et bredt spekter av interessenter innenfor landbruk demonstrerer Myrdahl at 

virksomheten er i beredskap for å lytte til omverdenen. Å bruke en offentlig kanal for dialog 

gir tilgang til stemmer som ikke er institusjonalisert eller representerer en spesifikk gruppes 

ståsted. I stedet får interessentene muligheten til å snakke for seg selv. Dessuten krever ofte å 

lytte etter å gå forbi tradisjonelle aktiviteter for kommunikasjon, slik eksempelvis Myrdahl 

gjør her (Macnamara, 2016c, s. 45). Viktigheten av å lytte etter ellers marginaliserte stemmer 

er essensielt i en dialogisk tankegang og bør være en like vanlig praksis som det å bare høre 

etter, den mest primitive måten å ense andres synspunkter på (Lipari, 2010). Q-Meierienes 

”lytte etter”-praksis inviterer utenforstående inn og de engasjerer seg.  

Som Macnamara sier, en virksomhet som antyder at de lytter og inviterer omverdenen 

til å engasjere seg på sines sosiale mediekanaler, kan likeså ignorere eller være overfladiske i 

interaksjon. Taylor og Kent hevder at engasjement ofte foregår på virksomhetenes premisser, 

men for å ha en genuin dialog er engasjementet nødt til å være en toveis prosess. Det vil si at 
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norske virksomheter bør lytte og engasjere seg i omverdenen (2014). Når Q-Meieriene aktivt 

søker informasjon (lytter etter) vitner det om nettopp dette. Slike eksplisitte og proaktive 

initiativer er viktige elementer i å lytte. Svein Strand i Vinmonopolet reflekterer nettopp over 

viktigheten av slik praksis når han forteller om Vinmonopolets valg om å fjerne ansattes 

mulighet til å kommentere og komme med forlag på deres eget intranett:  

 
Som redaktør for intranettet og kommunikatør, savner jeg kommentarfeltet. Selv om 
det hadde noen negative konsekvenser, så fikk vi i hvert fall inntrykk av hvor skoen 
trykket. Det er mye bedre at vi faktisk får høre det og gjøre noe med det. Så det er noe 
av det vi i kommunikasjonsavdelingen kjenner på nå. Ting forsvinner jo bare ikke. 
Noen mener at vi mister kontroll hvis vi går bort fra dagens tradisjonelle 
intranettløsning. Jeg mener at vi mister bare en illusjon av kontroll, fordi vi tror vi vet, 
men egentlig ikke har noen særlig gode måter å sjekke om det vi tror faktisk stemmer 
(Strand, intervju, 15.12.2016). 
 

Det er viktig å ha strategier som bidrar til at virksomheter kan danne seg et best mulig bilde 

av omverdenen. Å vite hva som foregår kan være røff informasjon å være mottaker av. 

Uansett er det avgjørende, og således noe som kan skille deltakerne i denne studien fra 

hverandre. Selv om en virksomhet ikke er tilstede på sosiale medier eller andre kanaler, betyr 

ikke det at samtaler ikke holdes (McCorkindale, 2014, s. 69). Potensielt vil virksomheter 

miste oversikt over omverdenenes oppfattelse av dem selv, fordi ”even silence 

communicates” (Macnamara, 2016c, s. 7).   

 

4.4 Teknologi og systemer 
En lyttearkitektur gir ikke bare rom for, men oppfordrer til uortodokse tilnærminger, 

innovasjon og nytenkning, og kreativitet. Den handler ikke kun om de grunnleggende 

strukturene som enhver organisasjon bør etablere, slik som for eksempel relatert til kultur, 

åpenhet og prinsipper nevnt ovenfor, men også om å tilrettelegge for måter omverdenen kan 

samhandle med virksomheten på og skape et miljø som er innbydende og inkluderende 

(Macnamara, 2016c, s. 246). Ekte kommunikasjon handler om utveksling av ideer og delte 

meninger, ikke utelukkende om senders budskap; det er et utfall, ikke en fram-og-tilbake, 

ping-pong-utveksling av informasjon (Willis, 2015). For at dette skal være mulig på et 

organisatorisk nivå, som trenger å ta hensyn til et stort mangfold av stemmer, er det 

nødvendig å ha plattformer som bidrar til at stemmer blir hørt og strategier for hvordan disse 

kan utnyttes best mulig. Det vil si at det ikke er tilstrekkelig med en åpen og tilgjengelig 

organisasjonskultur eller prinsipper som tar hensyn til et bredt spekter av forskjellige 
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gruppers henvendelser, dersom det ikke finnes plattformer, strategier og verktøy å 

gjennomføre, demonstrere og fostre lytting på. Som tidligere forklart, kombineres 

”teknologi” og ”systemer” for å utgjøre en sammensatt dimensjon i denne analysen. 

Teknologiske hjelpemidler er ofte tildelt eksterne aktører. Samtidig omfatter teknologi 

digitale løsninger som det er hensiktsmessig å se i sammenheng med de interaktive 

plattformene som finnes. Å undersøke dette vil bidra til å besvare i hvor stor grad norske 

virksomheter tilfredsstiller lyttepraksisen slik Macnamara (2016a, 2016b) presenterer. 

 

4.4.1 Sosiale medier som arenaer for kommunikasjon 
Selv om Macnamara insisterer på at lytting ikke bør sette all sin lit til teknologiske verktøy, 

som for eksempel sosiale medieplattformer, verktøy for argumentasjonskartlegging og 

tekstanalyse, så er det likevel store fordeler i å ta i bruk slike hjelpemidler (Macnamara, 

2016c, s. 264-265). Macnamara trekker frem flere ulike løsninger for å overvåke, kartlegge 

og analysere omverdenen på. Alle virksomhetene i denne studien benytter seg av blant annet 

Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat og LinkedIn, skjønt de fire sistnevnte har begrenset 

med muligheter for feedback, slik Thommesen i Ikea også presiserer: ”Instagram er fortsatt 

en umoden kanal for direkte henvendelser. Der er det fortsatt mye ’emojiis’, ’tomler opp’, 

’smileys’, og den type ting. Det er ikke en kanal vi får veldig mange henvendelser som 

trenger mye oppmerksomhet” (intervju, 12.1.2017). Facebook er en klar favoritt som 

dialogisk plattform blant deltakerne. Selv om også slike plattformer har begrensede 

muligheter for tilbakemelding, og at interessenters stemmer stilner som følge av medier som 

fremstår som dialogiske, men ikke nødvendigvis er det (Willis, 2015, s. 684), så er 

praktikernes oppfatning åpenbart motsatt. Deltakerne i denne studien er heller tydelige på at 

Facebook bør verdsettes for dets dialogiske kvaliteter, der de både kan lytte og snakke. 

Willis (2015) diskuterer det han kaller ”doublethink” innen PR-teori, tidligere forklart 

som virksomheters snakk om at de lytter til interessenter for å skape gode relasjoner, men når 

de blir utfordret på nøyaktig hvordan de bruker tiden sin i praktisering av faget så faller de 

ofte tilbake på gammeldagse tankeganger om distribuering av informasjon. I følge Willis, har 

praktikere altså akseptert to motstridende tankeganger på én gang – selv når det kommer til 

bruk av sosiale medier. Sentralt for dette kapittelet er Willis’ spørsmål om hvorvidt 

virksomhetene kun holder på med online kringkasting av informasjon på sine sosiale 

mediekanaler, eller om de også utnyttes for å lytte til omverdenen (2015, s. 685). Deltakernes 

formening om Facebook som en dialogisk plattform vitner om en praksis som ikke kun drives 
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enveis: ”Det [Facebook] er jo en klar dialogplattform. Før sosiale medier kom inn så må vi 

innrømme at det var veldig mye enveis kommunikasjon” (Thommesen, intervju, 12.1.2017). 

Samtidig er det naivt å forestille seg Facebook som en altomfattende løsning, spesielt når 

plattformen åpenbart er delt mellom ulike krefter internt i organisasjoner; spesielt 

markedskommunikasjon, kundeservice og PR (for eksempel Fottland, intervju, 27.10.2016; 

Knoph, intervju, 30.11.2016; Thoresen, intervju, 19.1.2017). 

Et problematisk trekk ved Facebook, som spinner videre fra dets delte eierskap, er at 

plattformen brukes som en kommersiell kanal for distribuering av budskap, sidestilt eller 

viktigere enn som en dialogisk kanal. For eksempel sier Strand at ”Vinmonopolet bruker 

Facebook som en viktig kanal for oss, både til vanlig budskap som spres organisk og til 

betalte innlegg når det gjelder holdningskampanjene våres” (intervju, 15.12.2016). 

Kommunikasjonssjef Thommesen i Ikea sier dessuten at nærmest alt som gjøres på sosiale 

medier er betalt:  

 
I all hovedsak så er alt det vi gjør på sosiale medier betalt. Facebook har jo for 
eksempel algoritmer som er skrudd slik at vi ikke kan gjøre noe bemerkelsesverdig 
uten at vi betaler. Det vil si at vi ikke når nok folk organisk. Derfor har vi gått over til 
å tenke nesten hundre prosent betalt på Facebook (intervju, 12.1.2017). 
  

Macnamara (2016b, s. 161) viser til Kent (2013, s. 340) og hans utspill om at PR-praktikere 

bruker sosiale medier som markedsføring- og annonseringsverktøy, når Facebook som kanal 

rives mellom å være en kommersiell kanal og en plattform for dialog. Å blande kommersielle 

budskap med lytting er problematisk, da dette skiller seg fra hverandre i hvor målbar 

kommunikasjonen er. Dette kan resultere i et høyere fokus på kommersialitet på 

virksomhetenes sosiale mediekanaler. I praksis vil det si at virksomhetenes lyttefunksjon 

svekkes av potensielt to grunner: (1) Kommersielle budskap prioriteres fra virksomhetens 

side og (2) publikums stemmer drukner i innholdet som virksomheter selv produserer. 

Facebook som en kanal for dialog utfordres derfor av kommersielle krefter. Det vil si at selv 

om plattformen bidrar som et talerør for folks stemmer, er det ikke nødvendigvis slik at 

stemmene blir hørt (Dreher, 2012, s. 158; Kent, 2013, s. 341). 

Dette legger grunnlaget for nok et spørsmål Willis (2015, s. 685) stiller: Bruker 

virksomheter sosiale medier til å skape et miljø som tillater interessenter å delta i dialog og 

beslutningsprosesser? Selv om deltakerne i denne studien snakker om Facebook som en 

lyttepost for organisasjonen, kan altså plattformens spredte omfang hindre aktørene i å lytte 

fullstendig. Flere av deltakerne nevner i den sammenheng alternative kanaler for å lytte til 

interessenter –spesielt i internkommunikasjon, der medarbeidere som en viktig 
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interessentgruppe lettere kan få sin stemme hørt, blir nevnt av flere. Som kommunikatør, 

understreker Strand at Vinmonopolet bør ha interne kanaler som er åpne for innspill blant 

ansatte. Den interne plattformen Vinmonopolet har i dag, krever mye energi for at folk skal 

kunne delta. Dessuten er kommentarfeltene på artikler som blir publisert skrudd av. Av den 

grunn er det med stor entusiasme Strand snakker om Vinmonopolets påbegynte prosess om å 

etablere nye løsninger som i større grad verdsetter medvirkning fra alle i organisasjonen, som 

for eksempel ”Workplace by Facebook” (intervju, 15.12.2016). Slike systemer er det flere av 

deltakerne som benytter seg av. Microsoft og Ikea bruker eksempelvis Yammer som sine 

alternativer (Hansen, intervju, 10.11.2016; Thommesen, intervju, 12.1.2017). Begge disse 

løsningene er plattformer for intern informasjon og dialog. For å sikre dialog og at 

forskjellige interessenter blir hørt, løfter Kent (2013) frem sitt forslag om at virksomheter bør 

ha parallelle kanaler i tillegg til de allerede kommersielle kanalene de har i dag. Plattformer 

som Yammer og Workplace by Facebook er skritt i den retningen. I følge Kent, er slike 

kanalvalg måter å hindre at virksomheters bruk av sosiale medier blir redusert til å kun være 

en erstatning for konvensjonelle massemedier (s. 341). Kanaler som norske virksomheter her 

bruker bidrar til mer oversiktlige metoder å samle informasjon på og lytte. 

En interessant trend blant deltakerne er dessuten hvordan de bruker teknologi til å 

utvide dialogplattformen sosiale medier bringer med seg. Selv om samtlige benytter seg av 

Facebook og liknende, kanaler hvor dialog er spesielt utsatt for å hemmes av støy, viser det 

seg at flere av deltakerne også har implementert eller har spesifikke tanker om 

implementering av sidestilte tjenester for dialog med interessenter. På samme måte som slike 

plattformer kan brukes til intern samhandling, er det altså i tillegg et behov for å etablere 

sterkere gehør av eksterne stemmer (Kent, 2013). Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i 

Microsoft foreller hvordan slik ekstern samhandling kan foregå:  

 
Vi har veldig mange seminarer og webinarer, hvor vi inviterer kunder og interessenter 
til oss. Det er en måte å lytte på, dele informasjon og ha dialog. For eksempel i 
forbindelse med Yammer inviterte vi bredt ut; kommunikasjonsdirektører, personer 
med web-ansvar, folk som jobber med internkommunikasjon eller digital 
kommunikasjon. I tillegg inviterte vi en som hadde doktorgrad i bruk av sosiale 
medier på arbeidsplassen. Deretter delte vi vår egen historie og hvordan vi bruker vår 
egen teknologi. Grunnen til at jeg trekker frem det eksempelet er at vi ut av dette fikk 
veldig mange spørsmål og innspill på teknologien. Derfor valgte vi også å bruke vår 
egen teknologi til å opprette en direkte kanal til eksterne aktører. Vi lagde en 
’Yammer-gruppe’ og inviterte alle deltakerne inn. Dette var åpent, slik at andre som 
var interesserte i å diskutere akkurat den teknologien der fikk muligheten til det. Både 
produktsjefer, produktgrupper og kommunikatører fra oss deltok. Resultatet er at vi da 
har etablert et diskusjonsforum hvor vi gir de oppdateringer på teknologien, svarer på 
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spørsmål, og de diskuterer seg i mellom og deler erfaringer. En ting er at vi lytter til 
omverdenen, men vi prøver også å la kundene våre få lov til å lære av hverandre når 
de er interessert i å dele og lære (Hansen, intervju, 10.11.2016). 
  

Det Microsoft eksemplifiserer her er mye av det både Kent (2013), Willis (2015) og 

Macnamara (2013, 2015b, 2016a) trekker frem i hvordan teknologiske virkemidler og 

systemer kan bidra til å øke en virksomhets lytteegenskaper, og på den måten bygge gode 

relasjoner både internt og eksternt. For det første er Willis’ anmodning om lytting slik en 

sosial mediebruk som bidrar til å skape en sfære av samarbeid på tvers av grupper tilstede 

(2015, s. 685). Det legges til rette for at deltakerne selv kan bidra med egne erfaringer, 

spørsmål og problemløsing, uten at nødvendigvis representanter fra virksomheten gjør annet 

enn å observere. Slik kan virksomheten skape et fruktbart miljø som kan lyttes til på et nivå 

som ikke forstyrres av andre agendaer. For det andre er det Hansen her beskriver i tråd med 

det Kent foreslår når han forespør virksomheter å etablere sosiale mediekanaler hvor man 

kommuniserer identifiserbart, som individ og ikke som en del av en gruppe, på kanaler 

dedikert kun til dialog, og der ulike eksperter og spesialister inviteres til å delta på lik linje 

med virksomheten og de øvrige interessentene (2013, s. 341). 

Ved å invitere deltakere inn for å lytte til deres perspektiver, for så å opprette en 

direkte kanal for kommunikasjon mellom aktørene, er Microsoft med på å bygge en arena 

hvor deltakerne tilsynelatende har mer makt. Dermed stilles det også krav til at stemmene 

deres blir hørt. Å etablere en slik arena som blant annet Microsoft har gjort, kan beskrives 

som det første steget i lyttedefinisjonen som er presentert av Macnamara (2016c, s. 41-43). Å 

invitere ulike aktørers perspektiver vitner om en organisasjonskultur som verdsetter 

synspunkter fra interessenter. De gir oppmerksomhet og forsøker å etablere felles forståelser 

ved å bruke interne og eksterne spesialister, noe som sammenfaller med de videre stegene i 

lytteprosessen. Dessuten gjør de en aktiv handling når de vurderer de innkomne innspillene 

og videreutvikler kanalen de opprettet i den innledende forespørselen om innspill fra 

omverdenen. 

Å gjennomføre lytting slik Microsoft demonstrerer her er dog ikke noe alle 

virksomhetene i studien har mulighet til. Thommesen i Ikea forteller at de har vurdert å gjøre 

noe sammenliknbart i forbindelse med planene om utbygging av nytt varehus på Vestby: 

 
Vi vurderte også å etablere en type dialogplattform som skulle være noe annet enn 
bare Facebook, hvor vi skulle invitere alle mulige folk inn for å gi sine innspill, mens 
vi skulle sitte og bemanne dette fortløpende – litt sånn utvidelse av det å gjøre 
nettmøter på VG eller liknende (intervju, 12.1.2017).  
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Thommesen illustrerer likevel at det er et ønsket behov for å bruke andre plattformer enn de 

originale Facebook-sidene når det skal kommuniseres dialogisk og virksomheten skal inneha 

en tydeligere lyttefunksjon. Evnen til å gjennomføre dette, ikke kun prosjektbasert, men 

kontinuerlig, vil følgelig naturlig nok være en indikasjon på hvor bra norske virksomheter 

lytter til omverdenen.   

I tillegg til Microsoft og Ikea, skiller Q-Meieriene seg noe ut fra resten av deltakerne 

intervjuet når det kommer til digital lytting og implementering av andre plattformer sidestilt 

med de originale virksomhetssidene på Facebook, Twitter og liknende. Q-Meieriene bruker 

mye av sin tid på forbrukerinvolvering på sosiale medier. Som analysen vil komme tilbake til 

i kapittel 4.7 om artikulasjon, holder Q- Meieriene direktesendte nettmøter på Facebook der 

de besvarer og kommenterer på henvendelser fra ulike interessenter, noenlunde slik Ikea 

indikerte i sine planer i avsnittet over (Myrdahl, intervju, 1.3.2107). I tillegg har de utviklet 

egne kanaler for lytting på sine hjemmesider. Q-Meieriene har etablert en egen plattform, kalt 

”Min Q-idé”, hvor folk kan legge inn sine ideer til hvordan virksomheten kan forbedre seg og 

drive aktivt med innovasjon. Alle henvendelsene behandles jevnlig, og får respons i form av 

å bli vurdert, behandlet, og godkjent og lansert –eller avslått. Alle ideene er tilgjengelig for 

offentligheten og kan kommenteres eller stemmes på. I følge Myrdahl, er hele prosessen en 

måte å vise omverdenen hva Q-Meieriene gjør for folket, en måte å utvikle selskapet på og en 

måte å etablere relasjoner til interessenter på (Myrdahl, intervju, 1.3.2017). Som teoriene 

indikerer er dette svært nyttige praksiser å ha innarbeidet i organisasjonen, i en hverdag som 

stadig preges av interaktivitet. Kunnskap om og praksiser for hvordan dette kan utnyttes er av 

den grunn sett på som svært viktig for fremtidens kommunikasjonsarbeid (Macnamara & 

Zerfass, 2012; Zerfass mfl., 2016). Slik bør også lytting være en nøkkelfaktor for 

virksomheters suksess fremover. For norske virksomheter i dagens situasjon, støtter denne 

studiens empiriske grunnlag oppunder at det er nettopp en forskjell på hvor langt 

virksomhetene har kommet i denne prosessen. Der Zerfass mfl. (2016) påpeker hvordan 

virksomheter må kunne møte interessenter på disse ”samlingsplassene for interaksjon” web 

2.0, til og med 3.0, former, vil bli avgjørende for fremtidige relasjoner, kommer ikke denne 

studien utenom å indikere at de som allerede har startet prosessen med å lytte ved hjelp av 

teknologien tilgjengelig ligger et hestehode foran i utviklingen. Måten de bruker sine digitale 

virkemidler er avgjørende for hvor bra de evner å lytte til omgivelsene, og bør være et 

avgjørende punkt for vurderingen av virksomheters gehør. 
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4.4.2 Digitale ferdigheter og verktøy 
Teknologiske hjelpemidler kan være nyttige verktøy for å fremme dialog med omverdenen 

og derfor også for å bistå til lytting. Norske virksomheters strategi i forbindelse med å lytte til 

omverdenen kan i stor grad avdekkes i måten de har valgt å bruke sosiale medier som 

kommunikasjonskanaler på. Ved bruk av sosiale medier, med Facebook i spissen, legges det 

til rette for en infrastruktur basert på dialog og toveis kommunikasjon, og med interaktive 

muligheter som legger til rette for deltakelse, og dermed også muligheter for lytting. 

Gjennom sosiale medier er virksomhetene tilført en sjanse til å være tilgjengelige og tilstede 

(Kent & Taylor, 2002). Kommunikasjonssjef Ida Marie Fottland i Flytoget understreker at 

selv om sosiale medier og Facebook er gode muligheter for å etablere dialog, så er det viktig 

for deltakerne i dialogen å være klar over de mellommenneskelige faktorene som kan bli 

visket ut gjennom bruk av digitale kanaler: 

 
Som en lyttepost, er det viktig for den som sitter på mottakersiden av dialogen å klare 
å se for seg at det er en person på den andre siden. Om man tenker at det er ’bare’ 
noen som skriver på Facebook, da glemmer man fort de mellommenneskelige 
parameterne som behøves for å lytte, selv om det er en i en mer abstrakt 
kommunikasjonskontekst (Fottland, intervju, 27.10.2016). 
  

Et viktig poeng Fottland gjør her, er at kanalen Facebook gir sine brukere ikke nødvendigvis 

trenger å fremme en toveis kommunikasjon. Som tidligere forklart i denne studiens teori, 

består en lytteprosess av flere mellommenneskelige funksjoner. Macnamara er tydelig på at 

lytting derfor ikke bør være et argument for teknologisk- eller digital determinisme. Samtidig 

er det viktig å anerkjenne at lytting i stor skala krever hjelpemidler, og kanskje først og 

fremst teknologi, for å bistå norske virksomheter i det omfattende arbeidet med å lytte i stor 

skala (2016b). Dessuten er det viktig å anerkjenne at ekte dialog, inkludert lytting, selv i 

ikke-mediert form ikke nødvendigvis lever opp til et dialogisk ideal. Ansikt-til-ansikt-

kommunikasjon kan være like ensidig som digital kommunikasjon (Lacey, 2013, s. 164). 

Gehrkes (2009) problematisering av distinksjonen mellom etisk og effektiv lytting kommer 

igjen til syne. En aktiv lytter er en som er villig til å fokusere på det andre har å si og 

reflektere over det som blir sagt, slik at det blir mulig å danne felles oppfatninger på et bedre 

grunnlag (Shotter, 2009). Thommesen i Ikea indikerer at selv om kommunikasjonen er 

mediebåren så betyr ikke det at de du kommuniserer med ikke forventer det samme som de 

ville gjort i en fysisk, en-til-en sammenheng:  

 
Vi vil være mye mere personlig og individualisert. Vi ser at det er selvfølgelig den 
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veien det går. I henvendelser kunder har til oss tas det for gitt at vi forstår deres helt 
private situasjon og behov. Da er en generisk tilnærming ubrukelig, fordi det blir mer 
og mer individualisert. Så det er noe som er i ferd med å gjennomsyre måten vi er 
organisert på og måten vi tilnærmer oss målgrupper på (intervju, 12.1.2017). 
  

Thommesen bekrefter her at også digital kommunikasjon er like krevende og individbasert 

som annen kommunikasjon. I forbindelse med lytting er det derfor essensielt at det etableres 

teknikker i måten henvendelser lettere skal forstås for de som sitter og tar i mot 

informasjonen fra omverdenen. Det er viktig å ikke glemme de mellommenneskelige 

elementene som skal være med på å forsikre at virksomheter lytter. Uten disse på plass, vil 

det vanskelig gjøres å respondere riktig og vise forståelse for det som blir sagt.  

Selv om det er ulike praksiser i måten norske virksomheter lytter til innkommende 

henvendelser på, så er det overordnede trenden at alt skal i det minste besvares. Samtlige av 

deltakerne har kompetansen til å høre etter når forespørsler sendes via sosiale medier eller 

andre medier. Dette er den enkleste formen å lytte på. Slik teorien ønsker, bør derfor lytting i 

norske virksomheter være forbi dette stadiet. En form for lytting på sosiale medier flere av 

deltakerne praktiserer er monitorering av sosiale medier. Mange av aktørene nevnte i denne 

sammenheng hvordan deres publikum oppfatter deres budskap, eller hvor lang rekkevidde et 

innlegg på en av plattformene deres får (for eksempel Fottland, intervju, 27.10.2016; Knoph, 

intervju, 30.11.2016). Disse aktivitetene er ofte i forbindelse med betalte flater, og derfor 

utenfor denne oppgavens omfang. I tillegg er dette, i følge Macnamara, i prinsippet ikke 

lytting, da det konsentrerer seg om virksomhetens egen stemme. Det er altså ikke publikums 

meninger som er i fokus, men heller hvor høylytt talerøret til virksomheten er og hvordan det 

blir mottatt blant folk (2016a, s. 7). Overvåking av respons fra omverdenen på innlegg 

virksomheten sender ut klassifiseres ikke som genuin lytting.  

Selv om mange av aktørene snakket om overvåking av egen rekkevidde, fant studien 

også overvåking som kan knyttes til genuin og etisk forsvarlig lytting. 

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen forklarer i den sammenheng at Microsoft følger 

kontinuerlig med på omverdenen, både innenfor medielandskapet, viktige interessenter og 

opinionsledere, og generelle trender i samfunnet. Dette er i form av grundige analyser som 

følger omfattende samfunnstrender og -bevegelser, men også strukturerte fremgangsmåter på 

daglig basis og som er fortløpende (intervju, 10.11.2016). Flere av de andre aktørene fortalte 

om liknende praksiser. I sammenheng med sosiale medier var det dessuten interessante 

fremgangsmåter deltakerne kunne fortelle om virksomhetenes lyttefunksjoner i praksis. 

Hansen fortalte blant annet at ”sosiale medier er på en måte vårt ’digitale øre’. Vi følger 
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kontinuerlig med på online diskusjoner på sosiale medier” (intervju, 10.11.2016). Dette er en 

ganske annerledes praksis enn å telle antall ”følgere” på de ulike plattformene, eller antall 

”likes” på egne innlegg, noe som heller kan kategoriseres som et virksomhetssentrert fokus 

på å avdekke omfanget av egen stemme. Å følge med på og observere online samtaler, 

kommentarer, bildebruk og videoer, enten det er på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, 

blogg, eller andre onlinebaserte løsninger, for å identifisere saker av interesse, er en aktiv 

handling fra virksomhetens side. Dette er i tråd med å lytte til (listen in), slik Macnamara 

segmenterer (2016c, s. 44). Det vil si at virksomhetene som aktivt sonderer de ulike 

plattformene, ikke setter all sin lit til automatiserte sporingsprogrammer, men heller er aktivt 

inne og undersøker informasjonen som tilgjengelig. Dette er ferdighetsbaserte handlinger, 

men også tilknyttet virksomhetenes karakter. Hansen sier for eksempel:  

 
Hvis man prøver å følge med på hva som sies om Microsoft, som er et globalt selskap 
og hele verden har tilgang til via internett, så er det egentlig veldig utfordrende å lytte 
til. Vi er nødt til å snevre inn og prøve å finne ut av eksempelvis spesifikke temaer vi 
ønsker å overvåke og hvilke hashtags som diskuterer nettopp det vi ønsker å lytte til. 
Vi må kunne finne fram i mylderet (intervju, 10.11.2016). 
 

Microsoft selekterer her hvordan de skal monitorere landskapet de er en del av, noe de er 

nødt til for å kunne lytte i det hele tatt. Ferdigheter innen observasjon av sentrale temaer er 

kilder til viktig informasjon for virksomheter som vier sin lit til kompetanse innen 

profesjonell bruk av sosiale medier. Burnside-Lawry (2011) snakker om kompetanse innen 

lytting som noe forbundet med kombinasjonen av individuelle ferdigheter og ferdigheter i 

miljøet der lyttingen foregår, slik beskrevet i denne studiens teori. Miljøet i denne forstand 

kan behandles både som virksomhetens interne ferdigheter og kunnskap om det eksterne 

miljøet virksomheten befinner seg i. Sistnevnte vil drøftes ytterligere i kapittel 4.6 om 

ferdigheter, men hva som gjelder i sammenheng med de forutbestemte kriterier virksomheter 

bruker for å overvåke sine digitale flater, er mer hensiktsmessig å inkludere i denne 

seksjonen. 

Illustrert med Hansens sitat ovenfor, tydeliggjøres digitale ferdigheter som et viktig 

aspekt i måten norske virksomheter følger med på sine omgivelser. Å vite hvordan eksterne 

snakker om virksomheten viser betydningen av et velfungerende ”digitalt øre”. De 

tilgjengelige sosiale medieflatene skiller dessuten praksisen fra det som kan assosieres med 

spionasje, da det ikke invaderer noen grenser for personvern (Macnamara, 2016c, s. 44). 

”Listen in” kan heller kategoriseres som ”lurking”, slik Hansen illustrerer. I tillegg til denne 

tendensen blant norske virksomheter, er også samme teknikk benyttet i forbindelse med 
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medieovervåkning. Selv om virksomhetene er varierende i hvor innarbeidet og omfattende de 

benytter seg av slike overvåkningstjenester, er praksisen etablert, slik som for eksempel 

Vinmonopolet illustrerer her: ”Vi driver jo medieovervåkning, et ganske aktivt arbeid der. Vi 

følger med på strømningene, hva som skrives i tradisjonelle medier, i tillegg til å supplere 

med hva som dukker opp av trender i sosiale medier og liknende” (Strand, intervju, 

15.12.2016). Enkelte teoretikere mener at overvåking kun er presentert som lytting av 

virksomheter selv, mens at det i realiteten bare er en form for kontrollvirksomhet konstruert 

for egen nytteverdi. I den sammenhengen fremstilles det gjerne som en passiv aktivitet 

(Crawford, 2009, s. 527; Willis, 2015). Det slike teorier feiler å se er at lurking og 

monitorering faktisk kan være aktive, normative aktiviteter. Slike fremgangsmåter inkluderer 

blant annet at praktikerne blir bedre informert om det som foregår i deres omgivelser, og kan 

på bakgrunn av det, utforme egne meninger basert på det de ser og leser – to dimensjoner av 

det å være aktiv fremfor passiv (Macnamara, 2016c, s. 297). Lytting kretser rundt blant annet 

det å gi oppmerksomhet, oppnå forståelse og etablere meningskonstruksjon (Macnamara, 

2016b, s. 151), og en som lytter kan åpenbart utføre dette ved å observere offentlige 

diskusjoner. Kommunikasjonsrådgiver Svein Strand i Vinmonopolet er enig i dette og 

forklarer at han tror at slik overvåkning kan være en god måte for virksomheter å få innblikk i 

hva deres interessenter tenker. Så lenge det ikke er direkte spørsmål til virksomheten kan det 

være riktig å velge observasjon fremfor respons. Dersom saken eventuelt skal eskalere er 

virksomheten bedre forberedt til å svare (intervju, 15.12.2016). Av den grunn er lurking ikke 

nødvendigvis en dårlig måte å lytte på. Så lenge det ikke er den eneste aktiviteten i 

forbindelse med lytting, er det legitimt å inngå i slik praksis.  

Alle deltakerne i denne studien benytter seg av enkle monitoreringstjenester, men det 

er lite empirisk bevis som støtter oppunder omfanget av spesifikke kartleggings- og 

analyseprogrammer som tas i bruk. Som nevnt, er allerede egenkonstruerte plattformer og 

Yammer to gode eksempler på plattformer som kan aktivt lyttes til, og som bidrar til å bedre 

en virksomhets lyttepraksis. I tillegg er det dokumentert bruk av løsninger som for eksempel 

Retriever, Kantar Media, Google Alerts, Google Analytics, Cision, Topsy, og Sprout Social. 

Felles for disse, med unntak av Yammer og egenkonstruerte flater allerede diskutert, er at de 

enten er levert av eksterne leverandørtjenester eller i stor grad forenklet i sitt 

brukergrensesnitt (Macnamara, 2016c, s. 171-174). Selv om disse kan være viktige, er ikke 

slik teknologi overbevisende nok til å forsvare en lytteprosess. Yammer og Q-Meierienes 

egne flater er gode eksempler på teknologi som er tatt et steg videre, mens de resterende 

nevnt ovenfor ser ut til å i beste fall fungere som supplement til virksomheters lyttepraksiser. 
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Som kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige sier, så er de sosiale 

medieverktøyene mer systematiserte og omfattende, mens medierapporter fra Retriever og 

liknende kun ”gir raske oversikter to ganger daglig” (intervju, 19.1.2017). Administrerende 

direktør Bent Myrdahl i Q-Meieriene sier dessuten: ”Vi har en her som bruker Retriever, men 

nøyaktig hva han bruker det til og hvor mye, vet jeg ikke” (intervju, 1.3.2017). Som sagt, så 

er det andre funksjoner i organisasjonene som ser ut til å telle mer enn disse eksterne og 

forenklede tjenestene. Det er en fordel for virksomhetene at de unngår å sette all sin lit til 

forenklede, digitale løsninger, og heller ser alternative strategier for å etablere et digitalt øre.  

 

4.5 Ressurser 
Ressurser er alltid er problem som trengs å adresseres. Tidligere i denne teksten er det nevnt 

at lytting kan være en vanskelig praksis å forsvare kostnadseffektivt. Det finnes andre 

kommunikasjonspraksiser som er lettere å måle og derfor også se effekten av i tall og 

statistikk. Å argumentere for en tildeling av flere ressurser til lytting kan derfor være 

utfordrende. Det er nærliggende å tro at de fleste kommnunikatører ønsker flere tilgjengelige 

ressurser. Med et stadig mer fragmentert publikum og en samtidig økende fragmentering i 

kanalvalg, er trangen etter å skape og opprettholde et publikum, og arbeidet med å lytte til 

dem krevende (Zerfass mfl., 2015). Som det allerede er fremhevet, er arbeidet med lytting 

viktig for å etablere dialog og engasjement fra omverdenen. I tillegg er mellommenneskelige 

egenskaper indikert som viktig for å være i stand til å lytte genuint (Willis, 2015). Det er et 

paradoks at lytting kan ses på som en essensiell del av en organisasjons kommunikasjon, 

samtidig som det er vanskelig å forsvare bevilgningen av ressurser til å praktisere. Av den 

grunn vil seksjonene som følger belyse hvordan deltakerne forklarer møtet med utfordringene 

tilknyttet ressursbruk og -fordeling til å kunne lytte på et organisatorisk plan. 

 

4.5.1 Barrierer og muligheter 
Å overkomme de første stegene i å etablere en lyttearkitektur, det vil si å ha en kultur som er 

åpen og villig til å lytte, retningslinjer som sikrer aktiv lytting til interessenter, systemer som 

sikrer lytting på et organisatorisk nivå, og prinsipper forankret i et inkluderende hensyn til 

interessenter og saker, legger press på å ha nok ressurser delegert til arbeidet dialog og lytting 

krever (Kent & Taylor, 1998; Macnamara, 2016a, s. 8). I den forbindelse ble samtlige av de 

åtte deltakerne i denne studien stilt spørsmål om hva de ser på som de største utfordringene 

ved å kunne lytte til omverdenen. De fleste var innom ressurser som en hindring til å kunne 
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lytte på et ønskelig nivå. Flere av deltakerne er inne på betydningen automatiserte løsninger 

kan ha for å bistå virksomheter i å gi tilstrekkelig med oppmerksomhet og bekreftelse til sine 

interessenter. For eksempel sier Thoresen at Gjensidige vil automatisere i den digitale 

samtalen med kunder: 

 
Om vi automatiserer og digitaliserer vår kundeservice så vil vi også på mange måter 
gå litt fri av den normale arbeidstiden fra 8:00-16:00. Dette er løsninger vi jobber 
med, og det betyr at du i framtiden kan gå inn og chatte med en automatisert løsning, 
stille spørsmål også videre (intervju, 19.1.2017).  
 

Også Microsoft eksperimenterer med automatiserte løsninger som kunstig intelligens og 

robotisering på sosiale medier: ”Jeg ser for meg at om få år vil roboter kunne utføre lytting og 

hjelpe oss med å samle og strukturere all den informasjonen som i dag er et ressursproblem” 

(Hansen, intervju, 10.11.2016). I påvente av en enda større teknologisk utvikling, er dagens 

situasjon mer preget av at virksomhetene heller ser verdien av menneskelige ressurser for å 

imøtekomme interessenter som lyttende organisasjoner. Bjørn Takle Friis i Coop illustrerer: 

”Vi bruker eksterne til å hjelpe oss med ressurser, for det har man aldri nok av i et selskap” 

(intervju, 17.1.2017), mens Thoresen i Gjensidige forklarer at de ”gjerne trenger mer 

ressurser, fordi kravet til tilgjengelighet i ulike kanaler bare øker” (intervju, 19.1.2017). Dette 

er gjentakende for virksomhetene i studien. Først og fremst viser dette at virksomhetene ikke 

setter all sin lit til automatiserte systemer og andre teknologiske løsninger. Det vitner heller 

om at aktørene er klar over at det krever mellommenneskelige trekk for å være i stand til å 

lytte, slik definert. En lyttearkitektur refererer til å et repertoar av systemer, kanaler, medier 

og prosesser i tillegg til menneskelige resurser og praksiser anvendt på vegne av 

organisasjoner. Organisatorisk lytting er altså ikke et rop om å tilegne menneskelige trekk til 

noe ikke-menneskelig, men handler isteden om å tildele lytting til mennesker eller grupper på 

tvers av og på vegne av en organisasjon (Macnamara 2016a, s. 3). 

Selv om det finnes teknologiske verktøy for å bistå med lytting, slik diskutert i 

kapittel 4.4, er samtidig virksomhetene avhengige av menneskelige ressurser som tilføyer de 

mellommenneskelige trekkene som er med på å definere lytting. Det vil si å anerkjenne, 

bekrefte, gi oppmerksomhet, tolke, forstå, vurdere og respondere (Macnamara, 2016b; Purdy, 

1991, s. 8). Mens praktikerne ser løsninger ved å skalere kommunikasjonsfunksjoner for å 

opprettholde eller møte et stadig mer kravstort publikum, noe Macnamara også mener 

virksomheter til en viss grad bør gjøre, ser han samtidig ikke på lytting som et 

ressursproblem i den grad virksomheter er nødt til å utvide sine kommunikasjonsfunksjoner. 

For det første er det ikke mulig å utvide disse til det uendelige for å imøtekomme alle 
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interessenter på et likt nivå. For det andre vektlegger Macnamara at virksomheter bør bli 

flinkere på å måle og evaluere egne funksjoner for å reallokkere ressurser fra ineffektive- til 

effektive aktiviteter. Dessuten rapporterer Macnamara om tilfeller der virksomheter klarer å 

gjøre mer, med mindre ressurser, men likevel bedre resultater (2016a, s. 9; 2016c, s. 267).  

På den måten er ikke lytting nødvendigvis tilknyttet et ressursproblem i den forstand 

det krever nyervervelser og utvidede budsjetter. Istedenfor å snakke om budsjetter og 

personell, bør deltakerne heller snakke om hvordan de kan måle og omfordele ressurser de 

allerede har (Macnamara, 2016c, s. 267). Det er ulikt hvordan de norske virksomhetene i 

denne studien forholder seg til det. Selv om alle anerkjenner at de gjerne skulle hatt flere 

ressurser, er det samtidig bevis på at det gjøres forsøk på å omstrukturere 

kommunikasjonspraksisene. Ikea melder for eksempel om at kommunikasjonsavdelingen har 

forsøkt å få kundesenteret til å dreie mer fokus over mot dialog, komplementert med en 

investering i sosiale medier:  

 
Vi har jobbet med å gjøre sosiale medier til en kanal som er på lik linje med alle andre 
kanaler hvor vi får henvendelser fra kunder. Det har vært en vanvittig reise hvor vi 
har hatt mange kamper med kundesenteret. Vi har lyst til å være tilgjengelig og føre 
dialog med kunder. Kundesenteret har jo marginalt med ressurser og må spre de tynt 
utover de kanaler de mener er de viktigste. Men så har man da fått opp en investering 
i sosiale medier og fått et eget team som jobber på digitale kanaler (Thommesen, 
intervju, 12.1.2017). 
 

Når Ikea velger å legge mer vekt på betydningen av sosiale medier og det å ha åpne dialoger 

med interessenter via de kanalene, er det en bidragsyter til å etablere og vedlikeholde 

relasjoner med omverdenen. Deltakelse fra interessenter er en forutsetning for dialog, som 

igjen krever et lyttende element for å være genuin. En strategi om å satse mer på dialogiske 

kanaler, som for eksempel sosiale medier til fordel for mer passive aktiviteter som telefon 

eller e-post, som kun krever at organisasjonen hører etter, utgjør hvordan norske 

virksomheter prioriterer aktiviteter med lytting som et nødvendig element i kommunikasjon. 

Ikeas strategi om å omfordele sine interne ressurser for å etablere et digitalt team 

demonstrerer hvordan de ønsker å dreie kursen mot kanaler som gagner på at det lyttes. 

Enda en strategi funnet blant virksomhetene intervjuet er hvordan de benytter seg av 

eksterne spesialister til å blant annet overvåke ulike mediekanaler. For eksempel forteller 

Takle Friis at Coop ”bruker en del interne ressurser på analyse, men at de gjerne supplerer 

med eksterne byråer på den type overvåking” (intervju, 17.1.2017). Typisk vil dette være et 

medieovervåkningsbyrå. Disse har gjerne også kapasitet til å overvåke sosiale mediekanaler. 

Det er viktig å se dette sammenheng med de kriteriene og prinsippene virksomhetene 
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opererer med. Dersom de har noen tydelige utformede føringer innarbeidet, vil dette også 

lettere kunne overføres til eksterne ressurser. Takle Friis belyser: ”Kriteriene er gjerne nedfelt 

i kommunikasjonsplanen. I den er det et ønske om hvor mye og hvordan vi skal jobbe med 

det og det, hva det krever, også bruker vi eksterne til å hjelpe oss med ressurser” (intervju, 

17.1.2017). Med andre ord, er kommunikasjonsressurser prioritert blant de deltakende 

virksomhetene, selv om majoriteten etterlyser mer. Dermed er det å ha innarbeidede måter å 

jobbe på avgjørende for at virksomhetene ikke skal miste kontroll over i hvilken grad de 

lykkes med å lytte til omverdenen. Denne studien har ikke undersøkt de ulike byråene 

virksomhetene benytter seg av, men kan likevel akseptere at det å hyre inn eksterne betyr å gi 

slipp på noe av kontrollen de i utgangspunktet besitter. Derfor bør, slik Takle Friis forklarer, 

men og som blant annet Thommesen i Ikea har illustrert tidligere i oppgaven, og som vil 

belyses ytterligere i kapittel 4.6, norske virksomheter ha kriterier å jobbe ut i fra og i det 

minste forklare eksterne ressurser måten virksomheten jobber og prioriterer på (for eksempel 

i forbindelse med ”tone of voice”, ref. Ikea).  

Et viktig poeng i forbindelse med virksomhetenes oppfatning av ressurser springer ut 

fra spørsmålet om de har råd til å la vær å lytte. Vibeke Hansen i Microsoft sier følgende: 

 
Det er jo ressurser som styrer det [lytting]. Budsjettene. Hvor mye det koster å følge 
med. Også er det ressurser i forhold til tid. Hvem er det som har tid til å lytte? Du må 
nesten ta en kost/nytte-analyse på hvor mye man trenger å lytte, hvem man skal lytte 
til, hvilke temaer er viktige å lytte til og hvilke terskler skal man ha før noe utmerker 
seg og at man gjør noe med det (intervju, 10.11.2016). 
 

Selv om å ha nok ressurser til å lytte kan være forbundet med en viss kostnad for 

virksomhetene, kan det være tilsvarende eller større kostnader forbundet med å ikke lytte i 

det hele tatt eller lytte ineffektivt (Macnamara, 2016c, s. 310). Potensielt vil virksomhetene 

gå glipp av muligheter dersom de ikke lytter, til tross for at det krever mye ressurser som kan 

være vanskelig å forsvare i henhold til fordeler og ulemper, da det ikke er gitt hvordan lytting 

bør måles. I følge Macnamara, illustrerer slike holdninger om hvordan ressursene bevilget 

kommunikasjon bør oppfattes, måles og praktiseres kulturen i en organisasjon (2015c, s. 

144). Dersom en virksomhet er for fokusert på tall og trafikk, og på den måten unngår å se 

kommunikasjon som en praksis som involverer både å sende og motta informasjon, er ikke 

nødvendigvis kulturen i virksomheten så åpen og inkluderende som en først kan anta. Ergo er 

bevilgning av ressurser en måte å utvide horisonten når en skal evaluere en virksomhets 

lytteegenskaper.  
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Deltakerne i studien snakker om kapasitet og overbelastning som farer de står overfor 

dersom de skal åpne fullstendig opp for å lytte til engasjementet fra sine interessenter. Dette 

indikerer en skepsis til å slippe omverdenen inn i virksomhetens praksis (for eksempel 

Myrdahl, intervju, 1.3.2017; Strand, intervju, 15.12.2016). Myrdahl i Q-Meieriene 

innrømmer at en bekymring for dem da de lovet ”svargaranti” og åpne, dialogiske kanaler, 

som krever en aktiv, lyttende rolle, var om informasjonsstrømmen ville bli overveldende. 

Likevel har de en holdning om at all engasjement fra omverdenen i utgangspunktet er 

positivt: ”Jeg ser det som et luksusproblem hvis det renner over med henvendelser” 

(Myrdahl, intervju, 1.3.2017). Til tross for at flere av deltakerne, i likhet med Myrdahl, 

bruker informasjonsoverflod som et motargument til å lytte fullstendig til omverdenen, så er 

det likevel gjentakende at de også ser på engasjement i utgangspunkter som noe positivt – i 

overført betydning at omverdenen faktisk bryr seg. Virksomhetenes forhold til lytting er 

derfor noe ambivalent, men det er utelukkende positivt for de virksomhetene som er i stand 

til å reflektere over pågang av informasjon som noe fordelaktig. Det bidrar til å normalisere 

en dialogisk tankegang internt, som igjen fordrer lytting. I den forstand oppfattes ikke lytting 

nødvendigvis som et ressursproblem. 

 

4.5.2 Nettdugnad 
Å lytte på et organisatorisk nivå er et omfattende arbeid. I datamaterialet innhentet er det tegn 

på at kommunikasjonsavdelingene til enkelte av virksomhetene ønsker at deltakere på tvers 

av avdelingene skal bidra i å lytte til omverdenen. Macnamara forteller om kommunikatører 

som har suksess med å smått implementere interaktive sosiale mediepraksiser i virksomheter, 

ved å blant annet bidra med opplæring av noen få utvalgte fra ulike avdelinger. Deretter får 

disse et spesielt ansvar for at kunnskapen de besitter skal bidra til at virksomheten skal lytte 

på et høyt nivå. Det vil si at informasjonen ikke nødvendigvis trenger å transporteres 

gjennom en rekke flaskehalser for at omverdenen skal kunne føle seg hørt. Å trene ulike deler 

av organisasjonen i sosiale medier kan være med på å styre kulturen internt og føre til at 

virksomhetens lyttefunksjon spres utover og ressurser dermed omfordeles (Macnamara, 

2016c, s. 267). I sin enkleste form kan det gjøres slik Fottland beskriver når hun forteller om 

Flytogets kultur med engasjerte medarbeidere, det hun kaller ”frontpersonalet”, som ”nesten 

daglig gir innspill basert på det de møter ute på tog eller i skranker” (Fottland, intervju, 

27.10.2016). Når flere enn virksomhetens kommunikatører har en oppfattelse av lytting som 

en essensiell del av deres arbeid, blir det også lettere å lytte i stor skala. 
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Når det kommer til det å gjøre nettdugnader, det vil si at flere enn de som jobber med 

kommunikasjon har mulighet til å utføre lyttingens mange faser online, har virksomhetene 

muligheten til å utnytte sine ressurser ytterligere. Eksempelvis trekker Hansen i Microsoft 

frem hvordan de lar ansatte kommunisere på vegne av virksomheten. I tillegg til et eget 

kundesenter og sosiale mediespesialister, forklarer Hansen at ansatte fra ulike avdelinger og 

stillinger bruker digitale løsninger til å aktivt gå inn og kommunisere på vegne av 

virksomheten (intervju, 10.11.2016). Dette er en effektiv måte å spre omfanget av 

informasjon som kan lyttes til utover en organisasjon. Så lenge lyttearkitekturens tre første 

steg (kultur, policy og prinsipper) er etablert, vil en slik ressursfordeling kunne sette en 

virksomhet i stand til å skalere sin lyttefunksjon. Dog er det tilsynelatende 

forbedringspotensialet også hos Microsoft, da eksempelvis Hansen, slik det kommer frem 

tidligere i denne studien, forklarer at som en virksomhet med mange interessenter, er de nødt 

til å segmentere og begrense omfanget av hvem og hva som lyttes til (intervju, 10.11.2016).  

Q-Meieriene drar i likhet med Microsoft nytte av sine interessenter for å imøtekomme 

lytting på et organisatorisk nivå, men dog i større grad eksterne interessenter. Som tidligere 

nevnt, er lytting avhengig av en åpen virksomhetskultur – for eksempel når det kommer til 

tilgjengelighet på sosiale medier og det å fungere som arenaer for kommunikasjon 

(Macnamara, 2016b). Når slike kanaler er åpne og tilgjengelig legger det til rette for at 

eksterne interessenter kan fungere som ambassadører for virksomheten:  

 
Vi fjerner ikke dialogene. De lar vi ligge der [på Facebook]. Når noen ’angriper’ oss 
der så kommer det gjerne andre opp for å forsvare oss. Da har vi plutselig fått noen 
ambassadører. Det er jo en fordel, fordi folk vil jo si det her rundt omkring allikevel, 
men nå får vi i hvert fall vite noe om det gjennom sosiale medier (Myrdahl, intervju, 
1.3.2017).  
 

I denne oppgavens teori kommer det frem at et slikt samarbeid med interessenter fordrer en 

viss kontrollvirksomhet fra organisasjonens side, selv om modellen avhenger av at eksterne 

aktører har frihet til å engasjere seg slik de selv ønsker. Kontrollfunksjonen er dog viktig, da 

det er nettopp den som bidrar til at virksomheten faktisk lytter og kan skape felles verdi med 

sine interessenter ved å observere samtaler og sørge for korrekt informasjonsflyt 

(Macnamara, 2015b, s. 51; 2016c, s. 267). Som Myrdahl påpeker, får de blant annet gjennom 

disse dialogene vite hva som foregår i omgivelsene sine. Dessuten frigir det ressurser hos 

virksomheten, fordi disse ambassadørene kan svare på generelle spørsmål og dele 

informasjon. Slik kan Q-Meieriene, som er en relativt liten organisasjon, slippe å lytte på 

detaljnivå, men heller konsentrere seg om å observere dialogene som utspiller seg. 
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Et godt eksempel på hvordan norske virksomheter bedre kan lytte til omverdenen og 

utnytte eksterne ressurser finnes i Ikeas Vestby-prosjekt, diskutert tidligere i oppgaven. 

Oppsummert, brukte Ikea lokale pådrivere til å få en tydeligere kanal for 

informasjonsutveksling i forbindelse med utbygging av et nytt varehus (Thommesen, 

intervju, 12.1.2017). I dette scenarioet var Ikea aktivt ute og lyttet til strømningene i 

forbindelse med Vestby-prosjektet og plukket som følge av det opp et sett med synsvinkler. 

Basert på den observasjonen de gjorde, kunne de slippe enkelte deltakere i dialogen inn og 

fremme dem som ambassadører for prosjektet. Dermed anerkjenner Ikea publikum som noe 

annet enn passive mottakere av informasjon. Ved å samhandle med disse ambassadørene, gi 

dem makt til å produsere og distribuere innhold på vegne av virksomheten, transformerer 

virksomheten interessentene til nesten selvstendige lytteposter. Jenkins og Deuze snakker om 

sosiale medier som YouTube og Wikipedia som plattformer hvor individer kan samhandle 

med hverandre, produsere og distribuere innhold, og lytte til hverandre (Jenkins & Deuze, 

2008, s. 5). Åpenbart kan disse mediene forlenges til å gjelde slike Facebook-grupper som 

”Ja til Ikea Vestby”. En deltakende kultur bryter med tanken om publikum som passive. 

Istedenfor å snakke om virksomheter og deres interessenter som to helt ulike roller, kan det 

heller argumenteres for at vi bør se disse rollene som samhandlende med hverandre. Ved 

hjelp av plattformen som for eksempel Facebook gir, kan deltakerne utveksle informasjon og 

utnytte den ressursen det kollektive intellekt utgjør (Jenkins, 2006, s. 3-4). Slik er en 

deltakende kultur både styrt ovenfra og via strømninger fra omverdenen. Nettopp 

lyttearbeidet Ikea gjør ved å ta hensyn til disse strømningene vitner om en virksomhet som 

utnytter ressursene tilgjengelig, og som har en åpen og inkluderende kultur som passer 

overens med en konvergenskultur. Dette henger også sammen med påvirkningskraft som en 

viktig del av omverdenens opplevelse av å bli hørt. 

 

4.6 Ferdigheter 
Å gjennomføre organisatoriske endringer eller strategier i forbindelse med lytting, 

reallokering av ressurser, og adoptering av nye teknologier, vil ha følger for hvordan de 

kommunikative ferdighetene utspiller seg. Tradisjonelle kommunikasjonsferdigheter, som for 

eksempel å formidle, redigere, produsere strategiske planer og planlegge arrangementer og så 

videre, vil i økende grad ikke være nok for å skape engasjement, dialog og bygge relasjoner 

med omverdenen (Macnamara, 2014b, 2015b). I seksjonene som følger viser denne studien at 

flere av ferdighetene funnet i forbindelse med norske virksomheters lyttepraksiser er 
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tilknyttet å skape tilhørighet eller forankret i måten de gir uttrykk for å imøtekomme 

interessenter på et intellektuelt eller emosjonelt plan. Ferdigheter er et område Macnamara 

etterlyser spesielt mer forskning for å avdekke hva organisasjoner trenger for å lytte. 

 

4.6.1 Tilhørighet 
Å mestre sin mottakerrolle bør være sidestilt med å mestre det å distribuere informasjon. 

Burnside-Lawry konseptualiserer lyttekompetanse som en kombinasjon av det representanter 

fra en organisasjon besitter av lytteferdigheter og miljøet lyttingen foregår i (2011, s. 149). 

Tidligere er Global PR Manager Øystein Knophs tanker om vibrasjoner som ansatte i 

organisasjonen skal ”ta og føle på” (intervju, 30.11.2016) satt i sammenheng med hvordan 

Hurtigruten er åpen og tilgjengelig for impulser fra omverdenen. Ytterligere er disse 

vibrasjonene noe som blir forsterket via Hurtigrutens lokale tilnærming til de ulike 

markedene, altså miljøet det foregår i. Flere av aktørene i studien har store rekkevidder i form 

av at de i tillegg til sin norske tilstedeværelse og drift er internasjonale konsern. Dette gjør at 

det også er mange forskjellige aktører å forholde seg til og at informasjonen som skal lyttes 

til kan være sprikende og stedbunden. En del av det å være tilgjengelig for omverdenen og 

kunne lytte til dem er derfor å innarbeide en viss lokal tilhørighet, i følge enkelte av 

deltakerne. Som Knoph forteller så har de en tilstedeværelse i alle de viktigste markedene for 

Hurtigruten. Det er en måte for dem å fange opp de lokale trendene som faktisk ligger der 

ute. Det handler både om kulturell forståelse og forståelse av målgruppene sine. Det er en 

måte å lytte til omverdenen på i den grad det krever forståelse av de mange 

interessentgruppene, hva de ønsker av informasjon og hvilke budskap de reagerer på (Knoph, 

intervju, 30.11.2016).  

Også i Ikea er samme tendens om lokal tilhørighet og tilgjengelighet tydelig. Selv om 

kommunikasjonssjef Thommesen bemerker at ”Ikea-gruppen” er et tungt skip å snu, så er de 

fleksible i måten for eksempel varehusene kan gjøre lokale tilpasninger. Det er altså et visst 

spillerom for varehusene. Thommesen sier at ”varehusene skal gjenspeile lokalområdet. Du 

skal bli eksponert av de samme menneskene på et varehus som det du gjør hvis du går en tur i 

skogen eller vandrer langs gata” (intervju, 12.1.2017). I tillegg har de lokale styrer for de 

lokale varehusene, hvor de kommer med innspill om trender og tilbakemeldinger 

(Thommesen, intervju, 12.1.2017). Også Coop har en tilnærming om at de lokale 

samvirkelagene vet best (Takle Friis, intervju, 17.1.2017). Bakgrunnen for en lokal 

tilhørighet og tilgjengelighet er strategier for å åpne opp organisasjonen for omverdenen. Det 
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senker terskelen for å konversere mellom institusjon og individer eller grupper, og bidrar til 

måter å bygge relasjoner på. Teorien identifiserer at virksomheter må prøve å forstå sine 

interessenters perspektiver og på hvilke grunnlag de baserer seg på for å kunne lytte til dem. 

Det vil si at det er kommunikatørers ansvar å identifisere interessentgruppers forventninger 

og ta disse i betraktning (Gregory, 2015; Macnamara, 2014b). Å ha en lokal tilknytning kan 

derfor bidra til at organisasjonen lettere forstår de forskjellige interessentgruppene, enten det 

er på globalt nivå eller i ulike lokalsamfunn. For Macnamara (2014b, 2016b) kan dette være 

viktig mekanisme av ferdighetsdimensjonen i en lyttearkitektur. Å identifisere slike 

mekanismer som er med på å utgjøre en lyttearkitektur bidrar til å besvare hvordan norske 

virksomheter faktisk anstrenger seg for å lytte til omverdenen. For å lytte og ta til seg 

informasjon, er virksomheter nødt til å bryte ned terskler som fremmedgjør virksomheten fra 

lokalsamfunn slik at omverdenen lettere kan ta kontakt. I tillegg bidrar en slik lokal 

tilnærming til tilgjengelighet og åpenhet at beslutningsorganer i organisasjonene potensielt 

får en mer sammensatt oversikt over informasjonen i et komplisert interessentkart.  

 

4.6.2 Kognitive, atferdsmessige og emosjonelle ferdigheter 
Til tross for at alle virksomhetene benytter seg av standardiserte svar i kommunikasjon med 

omverdenen, som kan fremstå som statiske, så er den overordnede trenden at samtlige av 

aktørene i tillegg anstrenger seg for å besvare henvendelser som krever ytterligere vurdering. 

Som sitatet av Myrdahl gjengir tidligere i oppgaven, bruker blant annet Q-Meieriene 

spesialister i organisasjonen til å besvare henvendelser som krever kunnskap om spesifikke 

emner. Sitatet samsvarer spesielt med stegene om å gi tilstrekkelig med oppmerksomhet og 

oppnå forståelse i Macnamaras (2016b) lyttedefinisjon, der virksomheten faktisk ønsker å 

danne seg et bilde av hva samtalepartneren ytrer. For å gjøre dette, bruker altså Q-Meieriene 

fagkunnskap for å konstruere mening og svare på et intellektuelt tilfredsstillende nivå. Det 

vitner om en organisasjon som engasjerer seg i sine interessenter. Taylor og Kent skriver at 

virksomheter må engasjere seg i dialog for å kommunisere på et tilstrekkelig etisk nivå. Det 

vil si at de må være villige til å vie seg fullstendig i det som blir sagt (2014, s. 387). 

Engasjement er derfor ikke en enveis aktivitet, der virksomheter skal strebe etter å skape et 

engasjert publikum, men også at virksomheter må engasjere seg i omverdenen (Kang, 2014, 

s. 387). De virksomhetene som klarer å lytte til omverdenen vil også ha suksess med å vise 

sitt engasjement overfor andre. Myrdahl eksemplifiserer hvordan de skiller seg ut ved å 

engasjere seg i sitt publikum: 
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Vi hadde en blogger som var veldig pågående og kritisk under et av våre nettmøter for 
en stund siden. Han var temmelig faglig dyktig. Så da hentet vi inn folk fra 
produktutvikling på telefon for å finne svarene. Det viste seg at han kjørte det samme 
løpet mot vår konkurrent, men der fikk han stort sett bare standardsvar. Det viste seg i 
ettertid for oss at han hadde en blogg med ganske mange lesere, og at han bare var på 
jakt etter å finne ut hvordan selskaper reagerte. Det slo positivt ut for oss (Myrdahl, 
intervju, 1.3.2017). 
 

Macnamara trekker frem den kognitive dimensjonen av engasjement i dialog, slik Q-

Meieriene gjør når de åpenlyst henviser ulike spesialister i organisasjonen til å svare 

forbrukere, og anstrenger seg i dialog med omverdenen for å kunne vise at de lytter og er 

engasjerte. Fordi det er nettopp gjennom deltakelse i dialog de fleste publikumsgrupper 

skaper relasjoner til virksomheter, og for å ha en meningsfull dialog, og derfor også 

deltakelse og engasjement, må de oppleve at virksomheter lytter til det de har å si 

(Macnamara, 2016c, s. 40-41; Willis, 2015). 

Det kognitive aspektet er her tydelig – det hentes inn kunnskap fra ulike spesialister 

som kan lytte med mer substans og respondere med faglig tyngde. Den samme 

fremgangsmåten finnes i flere av de andre virksomhetene i studien. Takle Friis i Coop 

forklarer for eksempel: ”Jeg er ekstremt avhengig av den kompetansen som mange besitter 

når jeg får henvendelser fra enten kunder eller media. Det er mange ting jeg personlig ikke 

kan svare på” (intervju, 17.1.2017), mens Thoresen i Gjensidige opplyser om at de ofte 

bruker ledere og fagekspertise fra de ulike avdelingene når de svarer på spørsmål fra media 

(intervju, 19.1.2017). Enten man åpenlyst henviser en spesialist til å svare, eller om man 

velger å bruke sin egen rolle som kanal, men med en kompetent persons replikk, så er det 

likevel bevis på at tilstrekkelig oppmerksomhet, forståelse og meningskonstruksjon vies – 

viktige steg i en lytteprosess. For det første så er det å gi oppmerksomhet på et 

tilfredsstillende intellektuelt nivå noe som faktisk krever tilsvarende høy kunnskap om temaet 

som tas opp. For det andre så kan det å oppnå forståelse for hva andre sier avhenge av at man 

har innsikt i andre aspekter fra før av, at organisasjonen har reflektert over ulike sider av 

samme sak (Macnamara, 2016c, s. 41-42). Bickford identifiserer dessuten et kognitivt aspekt 

som en av to vitale kvaliteter som må være tilstede for å gi oppmerksomhet nok for å lytte. 

Det betyr ikke at det trenger å være enighet om et tema, men det skaper og opprettholder 

likevel et miljø som fostrer deltakelse fra publikum basert på gjensidig respekt (Bickford i 

Bickford & Catt-Oliason, 2005, s. 49).  

Selv om partene er uenig eller har ulik oppfatning om et tema, så skal ikke 

nødvendigvis kommunikasjonen være statisk. Det skal være rom for endring, eller i det 
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minste demonstrere lytting ved å gi en passende forklaring. Derfor bør virksomheter strebe 

etter å tilpasse en hver respons som krever det for å gi oppmerksomhet og vise vurdering. 

Fottland i Flytoget forklarer at som organisasjon kan ikke Flytoget kun avfeie innkomne 

henvendelser med ulike standardiserte svar, selv henvendelsene tar opp temaer de har 

kommunisert om flere ganger tidligere. Hun legger spesielt vekt på individuell, tilpasset 

kommunikasjon og lytting:  

 
At man sier ’dette kan vi ikke gjøre noe med på grunn av sånn og sånn’, altså ta seg 
tid til å forklare hvorfor ting er som de er – det tror jeg er viktig. Et eksempel vi ofte 
får henvendelser på er at det er så mange negative nyheter på TV- skjermene på 
flytoget. Særlig fra folk som reiser med barn. Enkelte sier at det er dumt at barna 
deres får se slike ting på toget, hjemme kan de jo velge å skru av om de vil. Da kan jo 
vi falle i den fellen om å tenke at ’nyheter er nyheter, det er ikke noe vi kan gjøre noe 
med’. Det vi egentlig må forstå er at det faktisk kjennes reelt for den personen som 
bruker Flytoget. Selv om jeg har svart på det 15 ganger før, så er det akkurat like reelt 
for den nye personen som henvender seg. Da må man ta seg tid til å forklare og bruke 
ord som akkurat den personen har brukt. Vi skal unngå en ’copy & paste’-tankegang 
(Fottland, intervju, 27.10.2016). 
  

Selv om Fottland her ikke inkluderer spesifikke avdelinger eller deltakere fra andre sider av 

virksomheten i sitt svar, så legger hun vekt på at Flytoget bør tilpasse svar i sin 

kommunikasjon med kunder for å demonstrere at de ikke lytter kun på et overfladisk plan. 

Hun er spesielt opptatt av å ha en forklarende rolle i hvorfor de gjør som de gjør. Som Lipari 

uttrykker: ”listening being requires a willingness to suspend already familiar conceptions, 

beliefs, and understandings” (sitert i Bodie & Crick, 2014, s. 107). Å være i en lyttende 

funksjon er, som Lipari her sier, og Flytoget praktiserer, å utsette sine egne, forhåndsdefinerte 

oppfatninger. Å ta seg tid til å reflektere over informasjonen som omverdenen uttrykker og 

tilpasse svarene, viser nettopp at Flytoget ikke bare avviser tilbakemeldinger konsekvent med 

egne perspektiver, men at det er en idé om fornuft, vurdering og kunnskap bak. 

Kommunikasjonsrådgiver Svein Strand i Vinmonopolet viser også interesse for å 

koble inn fagansvarlige i kommunikasjon med både interne og eksterne aktører. Strand viser 

til det han kaller ”faglige diskusjoner” som nyttige og uten et absolutt fasitsvar. Ofte er 

stilarter på øl noe mange mener noe om. Som strand sier, blir saklige innspill vurdert av de 

interne fagmiljøene, noe som kan føre til endringer, men i hvert fall refleksjon (Strand, 

intervju, 15.desember. 2016). Bodie og Crick (2014) redegjør for lytting primært som en 

forståelsesprosess. I dette ligger premisset om at lytting er utviklingen av nye meninger og 

holdninger (s.119). For Vinmonopolet er det å lytte til disse faglige diskusjonene en måte for 

de å forstyrre deres vanlige måter å tenke og handle på. Det signaliserer åpenhet. Nøkkelen til 
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å lytte for å bygge bro mellom de forskjellige aktørene, med virksomheten på den ene siden 

og omgivelsene på den andre, stiller tydelig et krav om kompetanse i Vinmonopolets 

eksempel. Slik er det også i definisjonen av lytting hentet fra Macnamara. For Macnamara 

(2016b; 2016c, s. 41-42) er det å kunne gi oppmerksomhet på et intellektuelt nivå essensielt 

for å kunne ta fått på de øvrige stegene i prosessen. Dersom praktikere ikke kan sette seg selv 

inn i situasjonen til personer, aktører eller grupper som lyttes til, er det i teorien ikke lytting 

på et godt nok nivå. Om virksomheter feiler i å sette seg inn i situasjoner fra andres 

perspektiv, vil de neste stegene i lytteprosessen ikke kunne gjennomføres, og dermed ikke 

være i stand til å lytte i det hele tatt (Macnamara, 2016c, s. 42). Det vil si at å vie 

oppmerksomhet til andre krever fokus, som igjen forutsetter at kunnskap om temaet besittes 

eller innhentes. Hvis ikke, vil ikke oppmerksomheten være oppriktig i sin form. Å unngå å 

strebe etter å skape forståelse for hva omverdenen sier kan heller kategoriseres som det 

Macnamara (2016c, s. 44) kaller å ”høre etter”. Som tidligere forklart er det heller en form 

for passiv lytting, der meldinger oppfattes, men ikke vies nok oppmerksomhet. Utvalget i 

denne studien ser ut til å bære preg av å være åpne for å lytte på et intellektuelt nivå for å 

tilfredsstille sine interessenter og få de til å føle seg hørt. 

I tillegg til å ha et ønske om å svare andres henvendelser så korrekt som mulig, og 

vise intellektuelt engasjement, er det interessant hvordan enkelte av deltakerne er tydelige på 

at kommunikasjonen ikke kun skal være rik på innhold, men også at aktørene som snakker til 

virksomheten skal få et visst følelsesmessig bånd. Både Thommesen i Ikea og Myrdahl i Q-

Meieriene bekrefter at det er en utformet strategi bak valget om å kommunisere på en 

folkelig, gjerne kompisaktig, måte. Det vil si at når en representant fra selskapet 

kommuniserer med omverdenen så skal de forsøke å tilnærme seg på samme måte som de 

ville gjort i kommunikasjon med en venn, selvfølgelig innenfor den kontekstuelle rammen 

som man befinner seg i: 

 
[…] vi ønsker å snakke til folk som om de er våre venner. ’Talk to me like your 
friend’, snakker vi mye om i IKEA. Det preger all kommunikasjonen vår egentlig. Vi 
prøver å rydde bort i så stor grad som mulig type ’corporate’ språk, uforståelige ord 
og vendinger, slik at vi kan være tettest på folk flest når vi prater med dem 
(Thommesen, intervju, 12.1.2017). 
  

Denne måten å kommunisere på omfatter flere deler av organisasjonen, fra  

internkommunikasjon til markedskommunikasjon, både måten de utformer eget budskap, 

men også hvordan de lytter til sine interessenter. I tillegg til å kommunisere intellektuelt 

overbevisende, er det andre aspektet som Bickford (i Bickford & Catt-Oliason, 2005) og 
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Macnamara (2016c, s. 42) vektlegger i måten oppmerksomhet bør vies for å kunne lytte på et 

tilfredsstillende nivå, det affektive aspektet. En affektiv fornemmelse involverer det å kunne 

fremstå hensynsfull, vise en grad av omsorg eller noe som skaper en sterkere følelse av 

tilhørighet, forpliktelse og anerkjennelse (Bickford & Catt-Oliason, 2005; Kang, 2014; 

Macnamara, 2016c, s. 42). Ikeas ”tone of voice” gjør at de forholder seg til sine interessenter 

på en måte som skaper tilhørighet. Strategien gjenspeiles spesielt i måten de snakker med 

kundene på. Opplevelsen av en organisasjon som lytter på et plan folk først og fremst har 

med sine private relasjoner til andre mennesker, er med på å demonstrere at Ikea faktisk også 

kan ha rollen som en lyttende ”venn”. I praksis gjøres dette, som Thommesen beskriver, ved 

å kvittes med forretningssjargong. Da er man også avhengig av å signalisere til omverdenen 

at man lytter på en måte som gjenspeiler de språklige føringene som omgivelsene faktisk 

kommuniserer innenfor. I et eksempel forteller Thommesen om en kunde som skrev en klage 

til dem på Facebook. Klagen bar preg av at kunden skrev på nordnorsk dialekt og med en viss 

humoristisk undertone. Som et resultat av dette besvarte Ikea med kundens ”tone of voice”. 

Dialogen utviklet seg til å bli en viral sak som fikk mye oppmerksomhet, og som både Ikea 

og kunden som henvendte seg kunne skape en gjensidig relasjon over (Thommesen, intervju, 

12.1.2017). Selv om saken er begrenset i hvor relevant den er for andre, viser 

fremgangsmåten til Ikea at hvis man lytter til henvendelser med en viss sympati og 

mellommenneskelig preg, så oppnår man forståelse for andres synspunkter på en helt annen 

måte enn uten et emosjonelt aspekt. At saken gikk viralt er dessuten et bevis på at lytting kan 

resultere i økt engasjement, slik Macnamara (2014b, 2016b) også reflekterer over. Et 

manglende følelsesmessig aspekt til hvordan virksomheter engasjerer seg i det interessenter 

deler med dem, slår dessuten negativt ut på omverdenens oppfattelse av virksomheters 

kompetanse til å lytte. Omverdenens oppfattelse av organisatoriske lytteferdigheter preges av 

tilstedeværelsen eller fraværet av en passende mellommenneskelig atferd i virksomheters 

kommunikasjon (Burnside-Lawry, 2011; Men & Tsai, 2014). Bowen støtter opp under dette 

ved å behandle lytting som en etisk handling nettopp fordi konseptet bygger på empati 

(Bowen, 2010, s. 573). Å ikke kunne kommunisere med et vennskapelig preg er derfor et 

element enhver virksomhet bør konfrontere for å kunne lytte på et høyere nivå.  

Flytoget har ingen ”tone of voice”-strategi som Fottland refererer til under intervjuet, 

men har likevel noen sammenliknbare elementer i hvordan de etablerer et bånd, basert på 

forståelse, til kunden på. Til sammenlikning har Flytoget en klar rolleforståelse av hva det vil 

si å være den aktøren de faktisk er: ”Jeg har tro på at hvis et selskap forstår sin egen rolle i 

omverdenen, så kommuniseres det bedre. Hvis man misforstår sin egen rolle, så blir man 
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også misforstått eksternt” (Fottland, intervju, 27.10.2106). Bakgrunnen er at det alltid finnes 

flere roller man som virksomhet kan falle innunder. Fra å befinne seg i en slags ”helterolle”, 

som Fottland definerer Flytoget skal fremstå i, er det kort vei til å bli oppfattet som et 

”monster”. Det vil si at når kunder velger å kommunisere med Flytoget, så skal de lytte til og 

svare kunden på en måte som ikke misforstås eksternt. Det definerer hvordan Flytoget 

kommuniserer, noe som innebærer at de kommuniserer på en måte som forventes av en ”helt” 

(Fottland, intervju, 27.10.2016). Et eksempel Fottland bruker er ved kundeklager på 

forsinkelser eller liknende. Selv om det ikke nødvendigvis er Flytogets feil at det er 

forsinkelser på en linje, er det irrelevant for kunden. Derfor må Flytoget lytte til og 

respondere på en måte som forventes ut i fra den rollen de har. Det vil si at de ikke kan avfeie 

kunden, men må heller vise forståelse for kundens situasjon ved å gi oppmerksomhet og 

anerkjennelse, ikke irettesettelse. Derfor vil et svar fra Flytoget ikke kun inneholde 

faktaopplysninger, men gjenspeiler kundens situasjon i symbiose med egen rolleforståelse og 

adferd. Et naturlig svar for Flytoget vil derfor være å si noe som gir en følelse av 

anerkjennelse og forpliktelse i det kunden har sagt (Fottland, intervju, 27.10.2016). Først når 

det er oppnådd en form for empatisk forståelse av det som blir sagt har de faktisk lyttet til det 

kunden har å si (Husband, 2009; Macnamara, 2016a). Om enn på en litt annen måte enn Ikea 

og Q-Meieriene, så er det et følelsesmessig grunnlag i også det Flytoget her gjør når de 

forsøker å vise forståelse, sette seg inn i situasjonen til kundene og fremstå med rett adferd. 

Virksomheter bør ha en innbygd god dømmekraft overfor de karaktermessige holdningene til 

de det kommuniseres med, slik at andre opplever at de blir forstått. En måte å gjøre dette på 

er nettopp å gjenspeile de følelsesmessige opplevelsene som for eksempel kunder har i møte 

med virksomheten og kjenne sin rolle (Bodie & Crick, 2014, s. 109). Disse gjenspeilingene, 

som for eksempel Flytoget og Ikea viser til, er selvfølgelig innenfor visse kontekstuelle 

rammer. Uansett er empati og sympati kraftige virkemidler som virksomheter bør legge til 

rette for å benytte i situasjoner som krever det for å bli gjenkjent som lyttende organismer.  

 

4.7 Artikulering: Hva de sier og hva de gjør 
Macnamara (2016c) bemerker at ”corporations [...] have a yawning gap between their 

rhetorical flourishes in relation to engagement, dialogue, conversations, participation, 

collaboration, relationships, and the discussions held in their boardrooms” (s. 271). Det vil si 

at virksomheters snakk om engasjement, dialog og deltakelse ikke er overensstemmende med 

virkeligheten. For å avdekke hvordan og hvor bra norske virksomheter oppfyller det siste 
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elementet i lyttearkitekturen, å artikulere lytting til sentrale beslutningsorganer i 

virksomheten, er det lagt vekt på i hvilken grad lyttingens handlingsfase blir praktisert. Det 

vil si om det faktisk foreligger passende vurderinger og respons for å fullføre lytteprosessen. 

Macnamara er nøysom med å komme med anbefalinger, eller til og med enkle eksempler, i 

måter virksomheter kan knytte en organisasjons beslutningsorganer nærmere de ulike 

lyttefunksjonene, slik at stemmer blir lyttet til og ikke bare svinner hen (for eksempel 

Macnamara, 2014a, 2016a, 2016b; Macnamara, 2016e). Avsnittene under vil derfor legge 

vekt på to holdepunkter. For det første vil deltakernes egne forklaringer av virksomhetenes 

strategier for og holdninger til hvordan lytting forlenges inn til sentrale beslutningsorganer 

redegjøres for. For det andre vil det poengteres om deltakerne har noen konkrete eksempler 

på endringer basert på lytting å vise til for å underbygge deres egne påstander om 

virksomhetens evne til å fullføre lytteprosessen (Macnamara, 2015b, s. 10).  

I og med at denne studiens metodiske rammeverk består av kvalitative 

forskningsintervjuer, finnes det intet empirisk grunnlag for å undersøke hvordan lyttingens 

siste fase gjennomføres i praksis utenom det deltakerne forteller selv. En måte å teste 

artikulering av lytting på vil for eksempel kunne være å utføre eksperimenter eller 

observasjoner, slik at man får muligheten til å følge hvor langt inn i organisasjonen 

omverdenens stemmer faktisk rekker. Av den grunn at denne studien ikke har et slikt 

empirisk grunnlag, er det heller lagt stor vekt på om deltakerne har spesifikke eksempler på 

hvordan lytting i noen grad har endret virksomheten. Virksomheter kan være reaktive i måten 

de lytter på. Det vil si at artikulering av lytting innover i organisasjonen gir en form for 

respons knyttet til å gjøre en endring slik interessentene ønsker (Macnamara, 2016c, s. 271-

272). Slik kan endring, som er en viktig del av lyttingens sluttfase, verifisere om de 

holdningsbaserte tilnærmingene til lytting faktisk er virkelighetsnære eller ikke.  

Tidligere i kapittelet har sitater fra intervjuobjektene illustrert at de tar hensyn til 

motstridenheter, og ikke kun forholder seg til opinionsledere, grad av risiko eller egne 

instrumentelle behov eller liknende, selv om det også er bevist at det gjøres prioriteringer. I 

tillegg hevder enkelte av deltakerne at dagens interessenter er mye mer kravstore i 

forbindelse med å ha en påvirkningskraft enn tidligere. For eksempel sier Takle Friis at ”de 

som vokser opp i dag er ekstremt opptatte av å kunne påvirke. De vil kunne påvirke og se 

resultater av det de ønsker å påvirke” (intervju, 17.1.2017). En slik oppfatning av 

omverdenen setter ikke bare lytting på dagsordenen, men spesielt artikulering av lytting 

internt. Uten artikulasjon vil ikke påvirkningen Takle Friis prater om kunne gjennomføres. 
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Derfor trengs det strategier for å gjennomføre lytting på et tilfredsstillende nivå. Spesielt med 

tanke på at lytteprosessen skal kunne fullføres i sin helhet. 

Det trengs tydelige eksempler for å belyse at lytting faktisk skjer og ikke bare er tom 

retorikk. Når deltakerne i studien utfordres på om informasjon fra opponenter har endret 

virksomheten i noen grad, er svarene ofte knyttet instrumentelle endringer som i 

utgangspunktet gagner virksomheten selv eller er mangelfulle (for eksempel Thoresen, 

intervju, 19.1.2017; Knoph, intervju, 30.11.2016; Myrdahl, intervju, 1.3.2017). Eksempelvis 

forteller Knoph følgende: ”Alle innovasjoner og produktutvikling, alt av produkttilpasning, vi 

løpende gjør, er basert på tilbakemeldinger og dialog med kunder” (intervju, 30.11.2016). Til 

sammenlikning har Q-Meieriene samme holdning, men virker å ha modnet i større grad enn 

mange av de andre virksomhetene med å implementere artikulasjon av lytting for å sikre 

forbrukeres påvirkningskraft. Eksempelvis har de en egen posisjon i organisasjonen som skal 

sikre at forbrukerne blir hørt, og som minner virksomheten på at det forbrukerne de eksisterer 

og produserer for, ikke seg selv (Myrdahl, intervju, 1.3.2017). En slik tydelig definert rolle 

for å sikre forbrukermakt inn til beslutningsorganer i virksomheter er i følge Macnamara 

(2016c, s. 274), og empirien i denne studien for øvrig, sjelden vare. Likevel, for å undersøke 

hvordan lytting blir artikulert videre inn i organisasjonene, vil konkrete eksempler fra 

virksomhetene selv bli tatt hensyn til videre i avsnittene som følger. Om virksomhetene kan 

vise til spesifikke endringer på bakgrunn av informasjon som er fanget opp og hvordan dette 

foregikk, vil det kunne støtte ideen om at det siste elementet i lyttearkitekturen er tilstede 

eller ei.  

Q-Meieriene har en tydelig strategi om å inkludere interne interessenter, det vil si 

medarbeidere, samarbeidspartnere, eller liknende. Administrerende direktør Myrdahl forteller 

at de stort sett benytter seg av allmøter for å forlenge ledelsens hørselsrekkevidde nedover i 

organisasjonen. På den måten har Q-Meieriene er fordel i den grad størrelse på 

organisasjonen har noe å si (intervju, 1.3.2017). Allmøter er også noe som tidligere er nevnt 

som viktig i kapittel 4.3 i forbindelse med å få marginaliserte stemmer tydeligere frem (for 

eksempel Thommesen, intervju, 12.1.2017; Knoph, intervju, 30.11.2016).  

For større virksomheter enn Q-Meieriene kan lytting i stor skala via tradisjonelle 

allmøter være tilsvarende mer utfordrende, kanskje umulig. Microsoft, som har en 

organisasjonsstruktur mange ganger større enn eksempelvis Q-Meieriene, bruker egen 

teknologi for at informasjonsstrømningene skal rekke opp til ledelsen. 

Kommunikasjonsdirektør Hansen i Microsoft forteller:  
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Vi bruker Yammer. Det er på en måte en veldig fin plattform for det. Et eksempel 
som jeg synes er veldig morsomt er at vår toppsjef, Satya Nadella, hver måned har en 
åpen Q&A for alle, globalt, og den broadcastes, streames, og alle kan følge den live. 
Da kan man stille spørsmål. I tillegg finnes det ’Yammer-grupper’ hvor man kan 
poste spørsmål til Satya Nadella i forkant av den Q&A-en (intervju, 10.11.2016). 
 

Enkelt forklart er dette en strategi tilsvarende et allmøte, men via digitale løsninger som 

knytter topp og bunn sammen. Det er tydelig her at Microsoft aktivt lytter etter det de interne 

interessentene har å fortelle, og at de har institusjonalisert praksisen inn i månedlige 

nettmøter. Som blant annet Lacey (2013) og definisjonen av lytting i denne oppgavens teori 

bemerker, er det viktig å forutse at omverdenen har noe å si. Hvis ikke virksomheten 

sluttfører lytteprosessen ved å vurdere og respondere på noe vis, degraderer det dialogen 

motparten ønsker tilsvarende en monolog. Det vil si at de nekter andre aktørers ytringer et 

lyttende øre og tilegner den som snakker en monolog som ikke forventer noen grad av 

anerkjennelse (Bakthin i Shotter, 2009, s. 21-22). På denne måten knyttes Microsoft 

artikulering av lytting til beslutningsorganer spesielt til respons som en viktig del av disse 

nettmøtene, og for å vie interessenter dialog fremfor monolog. Det vil si at Microsofts 

”passende respons”, som Macnamara (2016b) trekker frem som et nøkkelelement i lytting, til 

eksempelvis innsikt, spørsmål og ideer fra interne, kommer direkte fra toppen.  

Det kan se ut til å være fordelaktig for Microsoft som et stort konsern å bryte grensene 

mellom topp og bunn. Interessenter forventer at representanter for virksomheters ulike 

funksjoner skal skape et åpent og likestilt miljø i kommunikasjon. På sikt vil dette kunne 

skape tillit, lojalitet og dialog på tvers av interessenter og grupper i virksomheten (Burnside-

Lawry, 2012, s. 113). Hansen illustrerer praksisen ved å trekke inn Microsofts oppkjøp av det 

sosiale nettverket LinkedIn i fjor sommer. Hun beskriver blant annet ansatte som reagerte 

med ulike oppfatninger og stilte spørsmål direkte til toppsjefen om årsaken til oppkjøpet, at 

det var overraskende, eller til og med ga tilbakemeldinger videre som de hadde fått fra 

kunder (Hansen, intervju, 10.11.2016). Slike nettmøter hvor beslutningstakere kan lytte til 

ansatte i organisasjonen er derfor med på å korte avstanden mellom deltakerne i dialog, og 

Microsoft får reagert spesifikt på det folk ønsker å formidle. Implementering av strategier 

som skal forbedre formell kommunikasjon internt er hypping tilknyttet å etablere en type 

”hotline” til beslutningstakere, slik at hva enn man lurer på kan responderes raskt og effektivt 

på (DiFonzo & Bordia, 2000, s. 184). En slik direktelinje sørger for at toppledelsen lettere 

kan lytte til det som skjer på andre siden av de mange barrierene som finnes.  

Korte avstander er noe som mange av virksomhetene presiserer som en avgjørende 

faktor for at de skal kunne klare å formidle informasjon internt. Om enn banalt, brukes 
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kombinasjonen av organisasjonskulturer med korte avstander mellom ledelse og lytteposter, 

og som er åpen for at medarbeidere skal kunne varsle og stille spørsmål over en lav sko, samt 

fysisk korte avstander innad i virksomheten, og rutiner for møtevirksomhet på tvers av 

avdelinger, som eksempler på at det skal være enkelt å bringe informasjon videre internt (for 

eksempel Fottland, intervju, 27.10.2016; Strand, intervju, 15.12.2016; Takle Friis, intervju, 

17.1.2017). I tillegg viser det seg også at kommunikatører er bindeleddet mellom ledelse og 

andre instanser internt i virksomhetene, eller har ledelsesfunksjoner selv (for eksempel 

Hansen, intervju, 10.11.2016; Takle Friis, intervju, 17.1.2017). Macnamaras analogi mellom 

menneskekroppen og organisasjoner i artikulasjon av lytting er verdifull i denne 

sammenheng. At ørene til en organisasjon skal være forbundet med et nervesystem til både 

hjerte og hjerne er en sammenlikning som er nyttig i beskrivelsen av det deltakerne forteller 

ovenfor (2016c, s. 232). Strand illustrerer:  

 
Vi prøver å bygge en organisasjon hvor det er kort avstand fra administrasjonen og ut 
i butikk, sånn at signalene og tilbakemeldingene skal flyte godt. Jeg tenker at det som 
er en forutsetning for å klare å lytte til omgivelsene via interne målgrupper må i hvert 
fall være å kjenne hva de faktisk har å jobbe med, å prøve så langt det lar seg gjøre å 
forstå og sette seg inn i deres situasjon. Vi har en regel her om at alle som jobber på 
kontoret skal i løpet av første halvåret de er ansatt jobbe en uke i butikk. Deretter enda 
en ny periode i løpet av et treårsintervall. I tillegg oppfordres vi til å jobbe i butikk i 
juletrafikkperioden, når det er mye å gjøre. Nå før jul er det mange herfra som skal ut 
bare for å hjelpe til å flytte flasker og kjenne på kroppen hvordan det er ’der ute’ 
(intervju, 15.12.2016). 
 

Med en slik strategi kan altså virksomheter bygge tettere bånd mellom administrasjon og 

andre i organisasjonen. Det eksemplifiserer en holdningsbasert tilnærming til lytting. Det vil 

si at holdningen i en virksomhet gjenspeiles i deres betraktning av offentlighetens meninger, 

og at de derfor anstrenger seg for å imøtekomme impulser fra omverdenen (Macnamara, 

2016c, s. 272). Det handler om å skape gode relasjoner på tvers av rollefordelinger.  

Interessant nok har Q-Meieriene en sammenliknbar tilnærming til artikulering av 

lytting slik Microsoft gjør, men med eksterne interessenter. Myrdahl forteller at det kan være 

utfordrende å lytte til enkeltstemmer, da potensialet for at disse forsvinner er mye større enn 

hvis det er flere tusen som er samlet om en sak (intervju, 1.3.2017). Av den grunn har de 

disse nettmøtene, allerede nevnt i kapittel 4.4 om teknologi, på sine sosiale mediekanaler: ”Vi 

har nettmøte med forbrukerne hver måned, hvor jeg, Mats og Christina har møter, kanskje vi 

har noen gjester med oss, men stort sett driver vi det selv. Vi tar opp forskjellig problematikk 

og nye ideer med forbruker” (Myrdahl, intervju, 1.3.2017). Nettmøtene sendes direkte over 

Facebook, og gjør dermed ledelsen i stor grad tilgjengelig for omverdenen. 
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I grunn handler det i både Q-Meieriene og Microsofts tilfeller om å gjøre det som kan 

oppfattes som lukkede roller, tilgjengelig for omverdenen. Som sådan kan tilgjengelighet, 

eller til og med nærhet slik diskutert i kapittel 4.6 om ferdigheter, være et nytt element i 

Macnamaras lyttedefinisjon. Selv om det er mulig å argumentere for at elementet kan opptas 

som en del av de initiale fasene av lytting, mer presist under stikkordene om å anerkjenne og 

respektere andres rett til å ytre seg, er det en tilsynelatende viktig faktor i måten norske 

virksomheter bidrar til å gjøre lytting til en mer naturlig del av deres kommunikasjonspraksis.  

 

4.8 Oppsummering analyse og diskusjon 
I dette kapittelet er det gjort rede for hvordan virksomhetene intervjuet snakker om hvordan 

de lytter til sine omgivelser med utgangspunkt i lytting som et teoretisk rammeverk og 

lyttearkitekturen presentert av Macnamara (2016a). Med en slik fremgangsmåte er det lagt 

vekt på hvordan deltakernes beskrivelser kan kategoriseres innenfor en av arkitekturens 

dimensjoner. Av den grunn er ”systemer”, som en i utgangspunktet selvstendig dimensjon, 

måtte innlemmes som en del av den teknologiske dimensjonen. Dimensjonene overlapper 

også hverandre på enkelte områder. I tillegg er det gjort plass til underkapitler basert på den 

innsamlede dataen for å lettere kunne presentere de overordnede strategiene innenfor hver 

dimensjon. Det har resultert i kulturelle faktorer som gjenspeiles i åpenhet og utjevning av 

maktforhold; at retningslinjer som etterstreber svargaranti finner sted, at omverdenen 

inkluderes ved å stille spørsmål, og gjør det å føre genuine dialoger inkludert lytting til 

daglige gjøremål; prinsipper som er med på å si noe om hvem og hva virksomhetene lytter til; 

hvordan teknologi spiller en rolle for å etablere plattformer for lytting og dialog, samt at 

virksomhetene har forståelse for hvordan de skal bruke de digitale hjelpemidlene; hvordan 

virksomhetene oppfatter ressursspørsmålet – enten som barrierer eller muligheter – og 

hvordan internt og eksternt samarbeid kan åpne opp og skjerpe en virksomhets lyttesans; at 

strategier tilknyttet lytteferdigheter trenger å vise publikum at de er hørt på et intellektuelt- og 

emosjonelt plan, at det krever en forståelse av sitt publikum der de er for å vise tilhørighet, og 

at virksomhetene er klare over sine og interessentenes roller; og til slutt at det som lyttes til 

gjøres noe med, og ikke bare forsvinner i artikuleringen mellom de mange organisatoriske 

leddene som utgjør en virksomhet. En mer detaljert oppsummering gjøres i studiens 

konklusjon som følger.  



 105 

5 Konklusjon 
Det overordnede målet for denne studien har vært å undersøke hvordan og hvor bra et utvalg 

av norske omdømmevinnere lytter, for å bidra til å utvide omfanget av hvordan PR-teori 

oppfattes, og forskningen på lytting som et nødvendig element i den teorien og derfor også 

virksomheters kommunikasjon. Lytting er en åpenbar funksjon i kommunikasjon, samtidig 

som det er lite systematisk forskning på hvordan virksomheter praktiserer det. Macnamara 

(2015b, 2016c) har bidratt til å lukke dette gapet i litteraturen ved å gjennomføre omfattende 

forskning på feltet internasjonalt og utvikle en lyttearkitektur. Det har derfor vært 

hensiktsmessig for denne studien å følge i Macnamaras fotspor for å kunne se nærmere på 

studiens utvalg. Flere selvstendige valg for å undersøke lytting i denne konteksten er likevel 

gjort. Som det kommer til syne i analysen, er det varierende blant virksomhetene i studien 

hvordan de lytter og hvor bra de gjør det sett i lys av teorien. Ingen av deltakerne kan skildre 

en arkitektur som inkluderer en fullstendig gjengivelse av alle dimensjonene som bør inngå i 

utformingen av et slikt rammeverk. Som følge av funnene, vil avsnittene under ytterligere si 

noe om hvor bra dimensjonene av Macnamaras lyttearkitektur gjennomføres i praksis hos de 

norske virksomhetene, og komme med noen antakelser som kan bidra til økt kunnskap. I 

tillegg vil jeg redegjøre for tanker om studiens begrensninger og komme med forslag til 

videre forskning. Aller først følger en sammenfattet redegjørelse av oppgavens funn. 

 

5.1 Redegjørelse av funn 
Macnamaras (2016b) lyttearkitektur er lagt til grunn som et rammeverk for denne studiens 

analyse og diskusjon. Som det allerede er reflektert over, kan lytting som fenomen og praksis 

være et diffust begrep å forholde seg til. Derfor er det til hjelp å benytte seg av 

lyttearkitekturen for å undersøke hvilke strategier som fremkommer innenfor de ulike, men 

sammenflettede, elementene organisasjoners lyttefunksjoner utgjør. Det er ingen ensartet 

måte å definere og konstruere en virksomhets lyttearkitektur på. Macnamara (2016c) 

presenterer arkitekturen som noe som må tilpasses hver enkelt kontekst. En lyttearkitektur 

består av mange dimensjoner som ikke bare helt ukritisk kan tilordnes en organisasjon, men 

må formes og tilpasses den unike konteksten på en sammenhengende, god måte. Dessuten er 

ikke det å påføre ett eller noen få elementer nok til å oppnå etisk forsvarlig og genuin lytting. 

Der Macnamars dimensjoner også til en viss grad er overlappende og har innflytelse på 

hverandre, må også kapitlene i analysen over oppfattes overlappende. Presentasjonen av en 

lyttearkitektur for å legge til rette for lytting i storskala i kommunikasjonen mellom 
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virksomheter og offentligheten er ikke ment å være en ensartet løsning. I likhet med et 

hvilket som helst arkitekttegnet bygg, kan en lyttearkitektur finnes i mange former, stiler og i 

varierende målestokk (s. 245). Slik som også Grunig (2006) belyser når han understreker at 

den teoretiske strukturen som utgjør PR må, i likhet med strukturen til en bygning, innredes 

og utvikles parallelt med konstrueringen av selve bygget (s. 153).  

Studiens funn kan således kategoriseres innenfor de ulike elementene av en 

lyttearkitektur. Den første dimensjonen er om lytting er en del av virksomhetenes 

innarbeidede kultur. Det vil si at lytting bør være en kollektiv egenskap, en idé som fullt ut 

bør prege organisasjonen som helhet. For at det skal være mulig er det lagt vekt på om 

organisasjonskulturen i virksomhetene har trekk som kan kobles opp mot en dialogisk 

tankegang. Virksomhetene bør derfor betrakte andres meninger og lytte til det de sier forbi et 

overfladisk nivå. Kulturelle faktorer knyttes av den grunn i stor grad til åpenhet og et 

gjensidig maktforhold (Gadamer, 1989; Taiminen mfl., 2015). I den sammenheng er 

strategier avdekket knyttet opp mot å gi fra seg noe av kontrollen for å jevne ut 

maktbalansen. Å vise at interessenter har påvirkningskraft og at deres henvendelser er 

velkomne er viktig. Sosiale medier som en åpen heller enn en lukket kanal er et argument i 

den retning. I tillegg viser det seg at sentrale krefter internt er pådrivere for å åpne opp for 

dialog og innflytelse utenifra. Beslutningstakere, ledere eller innflytelsesrike kommunikatører 

bruker sine roller for å spre budskapet om åpenhet nedover i organisasjonen gjør at 

strømninger lettere kan komme nedenfra og opp. Samtidig har ikke alle en kultur som 

gjenspeiler en utelukkende åpen holdning, til tross for at det er et sterkt ønske om det fra 

kommunikatørene intervjuet. Flere ønsker endring, eller har allerede startet 

endringsprosesser, for å imøtekomme et krav fra omverdenen om dialog. Alle praktikerne ser 

verdi i åpenhet, men det er varierende hvor åpne de er. Noen har en mer balansert relasjon til 

sine interessenter enn ande, men empirien reflekterer likevel en holdning blant praktikerne 

som på sikt vil kunne fostre en lyttekultur.  

Både policyer og prinsipper kan tilknyttes hverandre. Disse dimensjonene skal sikre at 

kulturen i virksomheten har en effekt, og kan derfor i tillegg overlappe til en viss grad med 

den kulturelle dimensjonen. Den første strategien for å demonstrere lytting i dimensjonen om 

policyer er å svare samtlige henvendelser, på en så raskt måte som mulig. I følge teorien er 

dette en måte for virksomhetene å anerkjenne og bekrefte overfor omverdenen at deres 

stemme er hørt (Macnamara, 2016b). Dessuten er det flere av virksomhetene som har 

opplæring i forbindelse med svarmetode og kanalbruk for å sikre lyttingen ikke oppfattes som 

overfladisk og potensielt som om de ikke har lytter i det hele tatt. Det er altså 
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kommunikatørene som har fagansvaret. Noen av virksomhetene har retningslinjer for ansatte 

til å engasjere seg på sosiale medier, andre ikke. Dessuten det varierende om de ulike delene 

av organisasjonen faktisk lytter til omverdenen, eller om det kun er spesifikke funksjoner 

som fungerer som organisasjonenes ører. Det er vanskelig å se noen generell holdning til 

policy og engasjement blant virksomhetene i studien. Der Macnamara (2016a) etterlyser 

tydelige retningslinjer for at et mangfold av virksomheters ansatte skal kunne lytte og 

engasjere seg, men samtidig ikke så restriktiv at det blir en barriere, er det vanskelig å i det 

hele tatt spore et mønster i det norske landskapet. En strategi som derimot er å kjenne igjen 

finnes i måten virksomhetene stiller spørsmål til sine interessenter. Dessuten presiserer flere 

at de ikke ønsker å fjerne henvendelser på sosiale medier, selv om virksomheten ikke 

nødvendigvis blir satt i et godt lys. Dette er med på å normalisere interaksjon mellom 

publikum og virksomhetene, og det gjenspeiler holdninger internt om at omverdenens 

meninger er viktige, og at virksomhetene er åpne og transparente. I grunn handler det om å 

bryte ned terskler for deltakelse og signalisere at publikums meninger betyr noe. 

Prinsipper er den tredje dimensjonen av lyttearkitekturen. I denne dimensjonen 

avdekkes tre underkategorier, der hensikten er å si noe om hvem, hvilke grupper og hva slags 

saker virksomhetene lytter til. Dette er ikke bare viktig å se nærmere på for å si noe om 

hvordan det lyttes, men skal også, i følge Macnamara (2015c), indikere om det lyttes på et 

etisk tilfredsstillende nivå. Det indikerer derfor samtidig hvor bra virksomhetene praktiserer. 

Datamaterialet presentert i denne dimensjonen omfatter alt fra det helt instrumentelle til 

praksiser som tar hensyn til et bredt sett med perspektiver. Eksempelvis er det indikasjoner på 

at virksomhetene tar hensyn til informasjon de kan tjene på, som er forbudet til de store 

”massene”, har høy risiko eller er tilknyttet opinionsledere i samfunnet. Samtidig finnes det 

strategier for å bidra til å inkludere bredt. Å målrettet invitere enkeltgrupper eller individer til 

å fremme sine meninger er for eksempel en måte å justere maktfordelingen på tvers av 

grupper. I tillegg benyttes avstemmingssystemer for å lettere kunne legge merke til stemmer 

som kanskje ikke ville bli hørt uten. Det vil si at enkeltstemmer har en reell mulighet til å 

konverteres til en gruppe. Mest ukonvensjonelt er likevel strategien om å oppsøke opinionen 

der de er, og holde allmøter både digitalt og fysisk. Slik kan altså virksomhetene motsette seg 

en oppfatning av markedslogikk som altomfattende for drift, og på den måten etablere gode 

relasjoner med omverdenen (Dreher, 2009; Macnamara, 2016c, s. 255-256). 

Teknologi og systemer er den neste dimensjonen av lyttearkitekturen. Sosiale medier 

har blitt viet mye plass i denne sammenheng. For å lytte er virksomhetene avhengige av å 

ikke kun bruke sine kanaler som distribueringsverktøy, men må også vise at de kan være 
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mottakere. Facebook seiler opp som en favoritt under samtlige intervjurunder, men det er 

overensstemmelse om at virksomhetenes sosiale medier hyppig brukes til å distribuere 

informasjon. Det finnes dog noen alternative plattformer til bruk. Det er en positiv trend, i 

følge Kent (2013) og hans oppfatning av hvordan teknologi bør utnyttes for å lytte og fostre 

dialog. Han legger vekt på å ha separerte kanaler til ulik bruk for å forhindre unødvendig 

støy. De parallelle kanalene avdekket i analysen inviterer folk til å ta kontakt, delta, og øker 

virksomhetenes muligheter til å oppfatte et større spenn av meninger. Det er også verdt å 

bemerke at selv om kommunikasjonen foregår online, legger flere av virksomhetene energi i 

å fremstå med mellommenneskelige trekk når de lytter til folks henvendelser. Dette bør være 

innarbeidet i organisasjonen og kan således knyttes til aktørenes policyer (4.2) og ferdigheter 

(4.4.2). Det viser også at virksomhetene ikke har hengitt seg totalt til automatiserte tjenester, 

selv om de fleste også benytter seg av dette, som forklart i forbindelse med ressursaspektet 

(4.5) av arkitekturen. Ytterligere, benyttes overvåking som en strategi for å lytte til hva som 

foregår både på aktørenes egne plattformer, men også utenfor. Praksisen benyttes i 

sammenheng med å la interessenter samhandle med hverandre, og frigjør således interne 

ressurser, samt for å etablere forståelse og konstruere mening (Macnamara, 2016b). 

Som allerede nevnt, kan teknologi frigi ressurser for virksomheter som ønsker å lytte 

på et høyere nivå. De fleste så likevel på ressurser som både en barriere og en mulighet. Til 

tross for at mange ønsker tilstrømninger fra omverdenen som de kan lytte til, var det også noe 

som ble sett på som et faresignal for informasjonsoverflod. Det finnes dog bevis på 

omstruktureringer internt for å spre lytting utover i organisasjonene. Dette bør ses i 

sammenheng med kultur spesielt, da det ikke vil være mulig å lytte dersom praksisen blir 

fordelt utover, men mangler helt essensielle holdninger internt. Som nevnt i forbindelse med 

policyer (4.2) er det kommunikatørene som har fagansvaret for all kommunikasjon. Det er 

eksempler på at både interne og eksterne ambassadører tas i bruk i strategier presentert av 

deltakerne. Deltakelse og en konvergerende kultur i den forstand vitner om at virksomhetene 

har kapasitet til å lytte og holde ”dugnader” om de ser mulighetene for det. I sin mest 

effektive form, avhenger det kun at kommunikatørene er lojale ”lurkers”. 

Hvilke ferdigheter som trengs for å lytte bør ses som en kombinasjon av individuell 

kompetanse og virksomhetenes kompetanse. Det vil si at virksomhetene bør ha et miljø som 

fostrer lytting i tillegg til at de som faktisk praktiserer har de rette ferdighetene til å 

kommunisere med interessenter, ikke bare til. Sistnevnte aspekt vektlegges. I den 

sammenheng er virksomhetenes forestilling om å ha lokal tilhørighet en nøkkelstrategi av tre 

årsaker. For det første er det vanskeligere å holde oversikten uten å være tilgjengelig der 
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strømningene kommer fra. For det andre ønsker virksomhetene å senke terskelen for 

engasjement fra omverdenen slik at de lettere kan få tilgang på informasjon. For det tredje er 

det lettere å oppnå forståelse for andres synspunkter dersom det eksisterer noen felles 

referansepunkter (som også kommer til syne i Bodie & Crick, 2014; Macnamara, 2016b). 

Videre er det avdekket at virksomhetene ofte anstrenger seg for å imøtekomme interessenter 

med kunnskap og forpliktelse. Standardiserte svar benyttes, men de fleste fortalte om 

praksiser hvor de anstrenger seg for å lytte på et dypere plan til de som behøver det. Det kan 

for eksempel være å koble inn fagpersonell, møte interessenter med deres eget språk, og 

kjenne sine roller. 

Artikulasjon av lytting til beslutningstakere er den siste dimensjonen teorien trekker 

frem for å kunne fullføre organisatorisk lytting og etablere en fullverdig lyttearkitektur. 

Analysen tar hensyn til om empirien viser tegn til en oppfattelse blant deltakerne knyttet til 

ekstern påvirkning, og om det finnes konkrete eksempler som støtter oppunder slike 

holdninger. Mange ønsker at interessenter skal ha en påvirkning, spesielt i forbindelse med 

innovasjon og utvikling. Q-Meieriene har til og med en egen forbrukerrepresentant internt for 

å sikre at forbrukernes stemmer blir hørt. Ellers er allmøter, både digitale og fysiske, en 

avdekket strategi for å etablere en mer direkte linje mellom beslutningstakere og 

interessenter. Microsofts interne allmøte via Yammer er dessuten et godt eksempel på å 

normalisere dialog internt mellom topp og bunn, og for å korte avstander og utjevne 

maktforskjeller. Igjen seiler tilgjengelighet opp som en viktig del av virksomheters arbeid for 

å sikre lytting på et organisatorisk plan. 

 

5.2 Antakelser om beste praksis 
Kommunikasjonslitteratur og deltakerne inkludert i denne studien verdsetter toveis 

kommunikasjon, engasjement og dialog, hvor de ulike aktørene er nødt til å lytte for å gi 

mening. Basert på denne studien, ved å sammenlikne empiri med gjennomgått teori, er det 

utviklet to antakelser om hva som kan sies å være fremtredende for å sikre lytting på et så 

høyt nivå som mulig og hvor bra aktørene i studien gjør det. Sammenlikningen av empiri 

med relevant teori har vist at det er visse samvariasjoner mellom det praktikerne beskriver og 

rammeverket Macnamara presenterer. Dette kan danne utgangspunkt for antakelser om 

mulige årsaksforhold mellom virksomhetenes praksis og hva som kultiverer lytting på gode 

eller dårlige måter. Slike antakelser er nyttige for å drive teoretisk utvikling om lytting 

(Grønmo, 2004, s. 261; Macnamara, 2016e, s. 145-146). Det legges derfor vekt på at de to 
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utsagnene som presenteres vil belyse aspekter ved de norske virksomhetene som bidrar til å 

løfte lytting på det som kan beskrives som et høyere nivå. 

 

1. Lytting blir bedre ivaretatt som et element i virksomheters kommunikasjon dersom de i 

større grad inviterer interessenter med inn i beslutningsprosesser og  

strategiutforminger. 

For at omgivelsene skal oppleve at de blir hørt, argumenterer utsagnet for at virksomheter i 

større grad bør fokusere på strategier basert på samhandling med interessenter. Det var 

spesielt i tilfeller hvor deltakerne beskrev situasjoner som kan relateres tilbake til en 

konvergenskultur, der virksomhetene lar omverdenen ta en del av styringen selv for 

meningskonstruksjon, mens virksomheten har en mer observerende eller støttende rolle, at 

studien kunne avdekke at lytting ble mer sentralt. For eksempel Ikeas Vestby-prosjekt, 

Hurtigrutens konseptendring på et av deres skip, og Q-meierienes og Microsofts digitale 

allmøter, er illustrerende for at det ble lyttet mer intensivt og på et tilsynelatende høyere nivå 

enn ellers. Lytting bør ikke kun være tilknyttet større prosjekter eller endringer, men være en 

del av virksomhetenes daglige gjøremål. Derfor tar en slik antakelse sikte på at dersom 

virksomheter inngår i strategier som i større grad ønsker dugnader og samhandling 

velkommen, eksemplifisert via casene over, vil de måtte lytte i større grad for å klare å 

gjennomføre. Det legger således mer press på virksomhetene til å opprettholde sine 

lyttefunksjoner, fordi omverdenen tilordnes mer makt. Lytting er ikke bare en innsamling av 

informasjon, men handler også om hva som gjøres med informasjonen, hvordan det 

prosesseres og responderes på (for eksempel ved endring). Derfor vil virksomheter med spor 

av slike tilnærminger til strategi også kunne argumenteres for å være i stand skille seg 

positivt ut i forbindelse med lytting. 

Inkludert i dette er virksomheter som aktivt stiller spørsmål utenom et overfladisk 

plan, stiller seg til disposisjon og i større grad demonstrerer at de er tilgjengelig. Fremtidige 

studier bør derfor undersøke om virksomheter som for eksempel aktivt åpner sine barrierer og 

tydelig ønsker eksterne stemmer inn for å komme med sine meninger, også er de som lytter 

på et høyere nivå. Det kommer for eksempel frem i analysen at de som velger å stille 

spørsmål, åpner opp for varierende kommentarer eller velger å oppsøke eksterne strømninger, 

også ser ut til å være de som i større grad er i stand til å verdsette engasjement fra 

omverdenen. Ved å stille spørsmål er allerede lytteprosessen første steg overstått, og det 

gjenstår derfor i praksis kun å utvikle mening og forståelse, og vurdere og respondere på et 

vis. Dersom en virksomhet er aktivt ute og ønsker engasjement, øker også forventningene om 
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at de skal fullføre lyttingen ved å gjennomføre de to sistnevnte stegene også. Det forventes at 

virksomheter som velger å åpne opp for tilbakemeldinger på en slik måte også har reflektert 

over konsekvensene av å ha åpne sluser. Som Macnamara (2014b) skriver, antas det at 

fraværende lytting kan føre til tap av tillit og omdømme. Det er derfor essensielt at dersom 

virksomheter stiller opp på en slik måte antakelsen over tilsier, vil det være avgjørende at de 

fullfører på en tilfredsstillende måte for å forhindre at omverdenen mister sin lit og 

omdømmet svekkes. Konsekvenser som dette spiller opp til den neste antakelsen.  

 

2. Det er større konsekvenser av å ikke lytte i dag enn det var før, derfor er de beste til å lytte 

også omdømmevinnere. 

Et viktig funn i analysen var det faktum at deltakerne fortalte at de oppfatter det som skadelig 

for virksomheten dersom de ikke lytter til omgivelsene. Det vil si at dagens samfunn krever 

at virksomhetene er tilgjengelig i mye større grad enn før – hvert fall i online sammenheng. 

For eksempel er trenden at de ikke sensurerer, men heller er åpne for å signalisere at de lytter 

til det interessenter har å si. Deltakerne snakker også blant annet om kulturelle endringer 

internt i organisasjonene for å imøtekomme en mer dynamisk omverden. Av den grunn er det 

mulig å konkludere med at virksomheter som lytter også oppfattes mer positivt av samfunnet. 

Kanskje nettopp derfor er også virksomhetene i denne studien omdømmevinnere, fordi de har 

gjort slike endringer.  

At det er mer press fra omverdenen om at virksomheter skal lytte kan også være en 

naturlig forklaring på de eksemplene virksomhetene deler i forbindelse med tilpasninger gjort 

som følge av lytting. At de som velger å tilpasse seg det som plukkes opp av informasjon kan 

sies å være et bevis på at de også er de som er flinkest til å lytte. Dette fordi det krever at det 

er en fullstendig forbindelse mellom lyttefunksjoner og beslutningstakere i en organisasjon, 

og at de er opptatte av hva omverdenens oppfattelse av virksomhetens egenskaper til å 

tilpasse seg er.  

 

5.3 Begrensninger og videre forskning 
Begrensninger i studien er allerede reflektert noenlunde over i kapittelet om metode, og 

skinner til dels gjennom i analysen. Disse begrensningene er blant annet tilknyttet at studien 

til en viss grad avhenger av et utvalg som valgte å besvare mine henvendelser, noe som 

bringer frafall opp som en begrensende faktor. Det er også mulig å stille seg kritisk til om 

omdømmeundersøkelser slik som RepTrak i det hele tatt er gode til å gjengi virkeligheten og 
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premisset om lytting. Et alternativ til videre forskning kan derfor være å utføre 

spørreundersøkelser med et bredt utvalg av virksomheter, hvorav spørsmålene er basert på 

funn i denne studien, samt funn presentert av Macnamara (2016c). Slik vil man kunne velge 

de beste ut fra en egenprodusert, kvantitativ undersøkelse, fremfor å velge virksomheter 

basert på eksterne omdømmemålinger eller liknende. Premisset om at et godt omdømme 

betyr at virksomhetene lytter kan med andre ord problematiseres. Likevel fant studien det 

naturlig å undersøke denne linken presentert av Macnamara (2016b, 2016c), hvorav resultatet 

i denne oppgaven bør ses i sammenheng med fremtidige studier som kanskje velger andre 

fremgangsmåter. Slik blir funnene presentert her viktig for videre forskning på lytting innen 

PR-litteraturen. 

Å kombinere ulike metoder vil være med å styrke en studies pålitelighet og gyldighet 

(Grønmo, 2004, s. 56). Det finnes alternative fremgangsmåter for å undersøke lytting blant 

virksomhetene enn det som er presentert i denne studien. For eksempel er observasjon og 

analyse av virksomhetenes strategidokumenter måter som kunne styrket funnene nevnt over. 

Det ble gjort forsøk på å få tilgang til strategidokumenter, men med begrenset hell. Å 

inkludere dokumenter fra et mindretall av utvalget ville risikert en overrepresentasjon av 

enkeltaktører. Uansett oppfordres fremtidige studier til å gjennomføre dokumentanalyser, for 

eksempel for å undersøke hvordan virksomheter evaluerer sin kommunikasjon og hva de 

vektlegger. Lytting bør være inkludert i slike dokumenter. I tillegg vil studier som har 

marginalt med tidsbegrensninger kunne tjene på å tilbringe tid til å observere artikulering av 

lytting i ulike caser. På den måten kan en fotfølge lytting internt i en organisasjon. 

Videre er det avdekket at virksomhetene benytter seg av eksterne aktører i viktige 

lytteaktiviteter. De outsourcer gjerne oppgaver og aktiviteter som i sin form inkluderer 

lytting, eksempelvis overvåkning av medier og sosiale medier. Dette ser ut til å være spesielt 

tilknyttet manglende ressurser, verktøy eller kunnskaper for å holde følge med den store 

informasjonsstrømmen som eksisterer. Derfor er en uutforsket trend blant aktørene hvordan 

deres innleide byråer og spesialister arbeider for å lytte til omverdenen på deres vegne. 

Fremtidige studier oppfordres derfor til å inkludere avtalefestede byråer og liknende som skal 

gjennomføre viktige lyttefunksjoner på vegne av virksomheter. 

Av samme grunn at en lyttearkitektur bør implementeres som en del av en 

organisasjons kultur og fordeles utover på tvers av avdelinger eller interne ambassadører 

(Macnamara, 2016c), bør fremtidige studier av lytting etterstrebe å intervjue flere potensielle 

lytteposter i en organisasjon. En anbefaling for videre forskning er derfor å se grundigere på 

én av virksomhetene inkludert i denne studien som en enkeltcase, med et innebygd design. 
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Det vil si at casen inkluderer flere underenheter (Yin, 2014, s. 50), og intervjuer kan 

gjennomføres på ulike nivåer i organisasjonen. Dette vil også i større grad kunne adressere 

utfordringen med lyttearkitekturens overlappende karakter, da en kan trenge enda mer i 

dybden av aspekter som ved første øyekast kan tolkes innenfor flere av lyttearkitekturens 

dimensjoner. 

De gjennomførte intervjuene i denne undersøkelsen er ment å gi en så fruktbar innsikt 

som mulig over de lyttepraksiser som eksisterer i det norske landskapet. Som tidligere 

beskrevet, er utvalget derfor gjort på basis av virksomheter som oppnår høye resultater innen 

omdømme. Av samme årsak er kommunikatører plassert høyt på organisasjonskartet valgt 

som intervjuobjekter. Argumentasjonen har basis i at det er disse virksomhetene, og disse 

individene, som vil kunne tegne et så fullstendig bilde som mulig av de praksisene som 

finnes og si noe om hva som er beste praksis. Studier som ønsker å ta sikte på å generalisere 

norske virksomheters lyttepraksiser bør derfor benytte seg av andre fremgangsmåter. 

Macnamara foreslår for eksempel å inkludere virksomheter fra ulike grupper på 

omdømmeskalaen. Det vil si noen eksepsjonelle, noen alminnelige, og noen dårlige. En slik 

fremgangsmåte, med virksomheter av ulike typer og jevn balanse fra de ulike kategoriene, 

kan i større grad imøtekomme kravene om generalisering (2016c, s. 119-120). 

Det er utenfor denne studiens intensjon å gi en oppskrift på hvordan norske 

virksomheter bør lytte til omverdenen. Målet er heller å gi en redegjørelse for hvordan 

omdømmevinnere lytter slik at funnene kan bidra med innsikt og forståelse av lytting som 

konsept og strategi, samt hvordan vi kan lære av de presumptivt beste strategiene. Dette er 

gjort ved å gi en bred beskrivelse og vurderinger av de praksisene som er avdekket ved hjelp 

av kvalitative intervjuer med åtte virksomheter. En slik tilnærming er fordelaktig, da det kan 

gi en mer helhetlig forståelse av spesifikke forhold og gå i dybden på et begrenset område 

forskning (Grønmo, 2004, s. 336). Grunnlaget for studien er derfor ikke å oppnå 

generalisering av tendenser, men å bidra til videre forskning på et element innen PR-

litteraturen som tilsynelatende trenger mer oppmerksomhet – spesielt i norsk kontekst.  

Det er vanskelig å evaluere en lyttearkitektur og trekke fullstendige slutninger. Det 

oppfordres til å etterlyse flere detaljer om hvordan en lyttearkitektur kan implementeres, 

hvordan det kan skaleres, hvilke fordeler det gir, og hvordan PR-praksis burde prioritere 

lytting. I tillegg til å bidra til konseptualiseringen og rollen organisatorisk lytting besitter i 

dagens praksis, har denne studien også potensialet til å tilføre viktige praktiske bidrag til 

forståelsen av hvordan organisatorisk lytting er, og burde bli, operasjonalisert. Dessuten gir 

funnene en indikasjon på hva tilsvarende undersøkelser kan ta høyde for i vurderingen av 
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andre virksomheter enn de inkludert i denne studien. En annen vei for videre forskning vil 

kunne være å ta høyde for interessenters oppfatning av en virksomhets evner til å lytte og hva 

de mener skal til for at de skal føle seg hørt. I en slik fremgangsmåte er det mulig å 

gjennomføre kvalitative intervjuer eller kvantitative undesøkelser for å måle hvordan 

interessenter oppfatter norske virksomheters kommunikasjon. 

Zerfass mfl. (2015) trekker blant annet frem hvordan PR-praktikere kan styrke sine 

roller i virksomheters beslutningsprosesser, knytte virksomhetsstrategi og kommunikasjon 

tettere sammen, og etablere og vedlikeholde tillit som tre sentrale utfordringer innen PR. Som 

denne studien antyder, vil et økt fokus på lytting adressere disse utfordringene i større grad. 

Ved å lytte blir PR-praktikere et spesielt viktig bindeledd mellom en virksomhet og dens 

omverden. Det er med på å plassere PR i en sentral del av en virksomhets organisasjonskart, 

der kommunikatører i større grad kan bidra som lyttende funksjoner. På den måten berøres 

diskusjonen om hvordan kommunikatører kan styrke sin funksjon i å støtte ledelsens 

beslutningstaking. Dessuten knyttes potensielt kommunikasjon og strategiutforming tettere 

sammen der lytting kan bidra til mer deltakelse fra omverdenen. Det er et poeng at det er når 

virksomhetene ønsker deltakelse fra omverdenen, eller når omverdenen presser frem 

beslutninger, det ser ut til at lytting er på sitt mest effektive og i begivenhetens sentrum. 

Videre forskning bør derfor undersøke slike sammenhenger, og se lytting som et nødvendig 

element i å adressere utfordringene Zerfass mfl. (2015) tar opp. I og med at lytting fortsatt er 

et tema som trenger mer forskning, er mulighetene mange.  
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Vedlegg 1: Virksomhetene og representantene 
• Hurtigruten: 2. plass på målingen. Reiselivsaktør, passasjer- og godstransport. 

Reguleres i form av et ansvar om å ivareta lokale interesser. Representant: Øystein 

Knoph, Global PR Manager, rapporterer til konserndirektør for kommunikasjon, 

ansvarlig for all PR-aktivitet virksomheten gjennomfører på ubetalte flater i alle 

markeder de er representert. Intervjuet 30.11.2016.  

 

• Q-Meieriene: 6. plass på målingen. Eies av Kavlifondet. En av få aktører som driver 

meierivirksomhet i Norge. Representant: Bent Myrdahl, administrerende direktør, 

ansvarlig for kommunikasjon – i stor grad alene, grunnlegger av Kavli. Myrdahl har 

to viktige støttespillere i digitalsjef og forbrukerrepresentant. Intervjuet 1.3.2017. 

 

• Flytoget: 7. plass på målingen. Eies av Nærings- og fiskeridepartementet. Skal blant 

annet sikre økt andel kollektivtransport til Oslo Lufthavn. Representant: Ida Marie 

Fottland, kommunikasjonssjef, primært den eneste som arbeider innenfor feltet 

ubetalt kommunikasjon, men jobber tett med innleide byråer og først og fremst med 

Flytogets avdeling for markedskommunikasjon; ansvarlig for ekstern 

kommunikasjon, intern kommunikasjon er delegert Human Resources. Intervjuet 

27.10.2016. 

 

• Ikea: 8. plass på målingen. Møbelvarehus. Til stede i 28 land, med Ikea Group som 

øverste organ. Representant: Jan Christian Thommesen, kommunikasjonssjef Ikea 

Norge. Tidligere kommunikasjonsrådgiver på Ikea Furuset og Ikea Norge, med ansvar 

for virksomhetskommunikasjon. Øverste ansvarlig i Norge for all fortjent 

kommunikasjon. Intervjuet 12.1.2017. 

 

• Microsoft: 13. plass på målingen. Teknologi og digital utvikling. Et stort konsern, 

både i norsk og internasjonal målestokk, med en kompleks struktur og mange 

partnere. Representant: Vibeke Hansen, kommunikasjonsdirektør, ansvarlig for ikke-

betalt kommunikasjon i ulike kanaler. Intervjuet 10.11.2016. 

 

• Vinmonopolet: 17. plass på målingen. Eies av den norske stat, og forvalter norsk 

alkoholpolitikk. Representant: Svein Strand, kommunikasjonsrådgiver. Tidligere 
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nettredaktør, nå bredere involvert med digitale kanaler som hovedansvar. Intervjuet 

15.12.2016. 

 

• Coop: 18. plass på målingen. Coop består av flere samvirkelag, der kundene er eierne 

og ledelsen er datterselskapet. Strukturen kan derfor sammenliknes med en omvendt 

pyramide. Coop er Norges nest største dagligvareaktør, inkludert seks kjedekonsepter. 

Representant: Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør. Ansvarlig for all ekstern 

og intern kommunikasjon, samt samfunnsansvar. Intervjuet 17.1.2017. 

 

• Gjensidige: 26. plass på målingen. Nordisk skadeforsikringsselskap med virksomhet i 

Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. Allmennaksjeselskap (ASA), kundenes 

eierskap er organisert gjennom Gjensidigestiftelsen, som eier ca. 62% av selskapet. 

Representant: Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør, ansvar for alt av ekstern 

og intern kommunikasjon og sosiale medier, hvorav mediekontakt og pressearbeid 

utgjør en stor del. Intervjuet 19.1.2017. 
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Vedlegg 2: Utviklingen av en lyttearkitektur 
Macnamara presenterer en lyttearkitektur for første gang i sin tekst ”Beyond voice: Audience-

making and the work and architecture of listening as new media literacies” (2013). 

Macnamara (2013) mener at den store majoriteten av litteratur innen kommunikasjon, media 

og samfunn fokuserer på verdien av å ha et tydelig talerør. Han ser imidlertid et behov for å 

avdekke tydeligere redegjørelser for to essensielle deler av det å ha et slikt talerør, nemlig at 

stemmer er avhengige av å ha et publikum og at publikummet lytter. Uten dette vil ikke 

stemmer ha noen verdi. Derfor etterlyser Macnamara tydeligere redegjørelser for hvordan 

virksomheter kan strukturere sin rolle som mottaker og lytte til omverdenen. En 

lyttearkitektur er Macnamaras teoretiske bidrag til denne diskusjonen. En lyttearkitektur 

består av elementer som påvirker hverandre og er til dels overlappende. Macnamara justerer 

konseptualiseringen av arkitekturen underveis i sin litterære produksjon. Som følge av dette 

presenteres de mest sentrale bidragene i hans utvikling av teorien i punktene under. De 

teoretiske bidragene presenteres kronologisk etter når de er utgitt. Verdt å merke er at 

arkitekturen ikke bare utvikler allerede etablerte dimensjoner fra gang til gang, men også 

fjerner dem og legger til nye. 

 

• Beyond voice: Audience-making and the work and architecture of listening as new 

media literacies (2013). Artikkelen konsentrerer seg om hvordan virksomheter bør ha 

plattformer som er åpne og interaktive for omverdenen til å engasjere seg i. 

Macnamara redegjør for mulighetene iboende det digitale, for eksempel i forbindelse 

med monitorering, analyse og systematisering av data. Han etterlyser teknikker for å 

frembringe et publikum for sosiale mediebrukere, og at publikums stemmer skal ha 

mer å si for organisasjoner for å fostre deltakelse og engasjement. Han presenterer 

også policyer; prosedyrer; menneskelige ressurser og utarbeidede prosesser for 

moderatorer, redaktører, kommunikasjonspraktikere og rådgivere som viktige 

elementer i utarbeidelsen av en lyttearkitektur. Samtidig indikerer han at lytting har 

kulturelle, institusjonelle, strukturelle og prinsipielle segmenter.  

 

• Organisational listening: A vital missing element in public communication and the 

public sphere (2014b). Adresserer her i større grad hvordan PR-praktikere spesielt 

jobber aktivt med å konstruere en talearkitektur, og stiller seg spørrende til i hvilken 

grad de lytter til de som forsøker å engasjere seg i virksomheten. Systemer er for 
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første gang inkludert som en selvstendig dimensjon. I denne masteroppgaven er 

systemer innlemmet som en del av de teknologiske hjelpemidlene en virksomhet har 

til rådighet. Macnamara identifiserer her først og fremst kulturelle, strukturelle, 

prinsipielle og teknologiske komponenter av en lyttearkitektur, men anerkjenner her 

også menneskelige ressurser og artikulering som to viktige elementer – i alt seks 

dimensjoner.   

 

• The work and ‘architecture of listening’: Requisites for ethical organisation-public 

communication (2015c). I denne teksten henvender Macnamara seg mot lytting som 

en måte å forbedre demokratier, bidra til sosial likestilling og rettferdighet. Han 

presenterer en variasjon av lyttearkitekturen som ikke skiller seg fra den nevnte 

ovenfor: Kultur, policyer, systemer, teknologiske verktøy, menneskelige ressurser og 

artikulering.  

 

• The work and ‘architecture of listening’: Addressing gaps in organization-public 

communication (2016e). På bakgrunn av 36 casestudier, konstaterer Macnamara at det 

i dag eksisterer en ”crisis of listening” i flere organisatoriske praksiser. Han utvider 

lyttearkitekturen ved å legge til ”ferdigheter” som et selvstendig element. Dessuten 

baserer han ikke lenger ressurser utelukkende på å ha nok folk tilegnet lytting. I 

tillegg inkluderer det vesentlige faktorer som blant annet tid, budsjett, og hvilke 

systemer og metoder som tas i bruk for å lytte. Arkitekturen består således av syv 

dimensjoner: Kultur, policyer, systemer, teknologier, ressurser, ferdigheter og 

artikulering.  

 

• Organizational listening: Addressing a major gap in public relations theory and 

practice (2016b). Macnamara peker på teorier som omtaler dialog, toveis 

kommunikasjon, relasjoner, deltakelse og engasjement som avhengige av lyttende 

organisasjoner. Lyttearkitekturen er her uendret fra artikkelen i punktet over. Han 

bruker heller mer tid på å definere og konseptualisere lytting som en prosess i denne 

teksten. Slik tydeliggjøres arkitekturens elementer som lyttende, fremfor noe annet. 

 

• Illuminating and addressing two ‘black holes’ in public communication (2016a). I 

denne teksten adresseres to hull i PR-praksis: (1) Mangelen på lytting i organisasjoner 
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og (2) et snevert, virksomhetssentrert fokus på strategi og måloppnåelse. Macnamara 

mener derfor at en lyttearkitektur må implementeres. Nettopp fordi lytting i sin natur 

betyr å fokusere på andre, vil en slik arkitektur bidra til å drive frem deltakelse, 

nettverksbygging, adaptive strategier, og realisere normative teorier som toveis 

kommunikasjon, dialog og engasjement. Macnamara legger til prinsipper som en 

selvstendig dimensjon i lyttearkitekturen, for å sikre at marginaliserte stemmer blir 

hørt. I alt består lyttearkitekturen av åtte dimensjoner: Kultur, policyer, prinsipper, 

systemer, teknologier, ressurser, ferdigheter og artikulering.  

 

• Organizational listening: The missing essential in public communication (2016c). 

Bok basert på Macnamaras casestudier. I denne versjonen av lyttearkitekturen er 

systemer fjernet som et eget element, men heller innlemmet i teknologi. Det skiller 

seg derfor fra arkitekturene presentert i journalartiklene over. Til gjengjeld er 

”strukturer og prosesser” et nytt selvstendig element i konstruksjonen. Det vil si når 

lytting delegeres ulike avdelinger i en organisasjon, trengs det tydeligere måter å 

jobbe på for å fange opp informasjon, analysere og forstå den, formidle den videre og 

responderes på. Det trengs noen kriterier å jobbe ut i fra. Macnamara har i tidligere 

tekster anerkjent et slikt aspekt, men ikke laget et eget punkt i arkitekturen for det før 

utgivelsen av denne boken. På grunn av dette er det er tydelig hvordan elementene 

spiller på lag med hverandre, tilpasses og til en viss grad overlapper og innlemmes i 

hverandre. 
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Vedlegg 3: Intervjuguide  
1. Hvordan forsøker virksomheten å skape relasjoner med omverdenen?  

i. Brukes konsepter som dialog, engasjement og toveis kommunikasjon? 

ii. Hvordan operasjonaliserer dere egen mottakerrolle? 

 

2. Hva mener du er formålet med å lytte i kommunikasjon? 

 

3. Hva innebærer å lytte for deg? 

i. Hvilke nøkkelelementer (holdninger, ferdigheter, atferd) mener du ligger til 

grunn for at en virksomhet skal kunne lytte til sine omgivelser? 

 

4. Hva har lytting å si for din virksomhets kommunikasjon med omverdenen?  

i. Er lytting på noen måte spesifisert i en kommunikasjonsplan, rapport, 

instrukser, jobbeskrivelser eller liknende?  

ii. På hvilken måte mener du at det vies ressurser til å lytte? 

 

5. Hvem er deres viktigste interessenter? 

i. Hva tror du skal til for at dine interessenter skal føle at de blir hørt? Hva 

forventer de? 

ii. Hvordan kartlegger virksomheten interessentenes synspunkter? 

 

6. Hva vil typisk skje når virksomheten fanger opp viktig informasjon, trender eller 

problemer blant interessentene?  

i. Finnes det eksempler at slik informasjon har endret virksomheten i noen grad? 

Tilpasser man seg omgivelsene? Balanseres strategiske- og sosiale interesser? 

ii. Hvordan bringes informasjon fanget opp videre i virksomheten? 

 

7. Hvilke fremgangsmåter mener du er viktig for at din virksomhet skal kunne lytte? 

i. Hvilke teknologiske verktøy brukes for å overvåke og kartlegge temaer? 

ii. Granskning av omdømme - av hvem, hvordan og hvordan? 

iii. Sosiale medier - av hvem og hvordan? 

iv. Feedback-mekanismer? 

v. Analyse- og overvåkingsprogrammer? 
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vi. Annet? 

 

8. Hvilke utfordringer med lytting ser du? 

i. Hvordan kan disse håndteres? 

 

9. Hvilke fordeler med lytting ser du? 

 

10. Hva er din virksomhets motivasjon for å lytte til omgivelsene? 

i. Feks.: Mersalg, IM, risiko-/krisestyring, strategisk, åpenhet, engasjere, dialog, 

tillitt, relasjon, effektivisering, co-creation 

 

11. Er det noe du ønsker å tilføye eller kommentere? 
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