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Kritisk retorikanalys. Text. Bild. Actio. er en ny 
og utvidet versjon av en kjenning på en rekke 
skandinaviske pensumlister i retorikk: Heder 
och påverkan. Att analysera modern retorik 
(Karlberg og Mral, 1998). Det er imidlertid 
ikke snakk om en enkel revisjon. Endringene 
er omfattende. Én forfatter har kommet til, 
det samme har et helt nytt kapittel om visuell 
retorikk, og ett kapittel om actio (fremføring). 

Målgruppen er først og fremst retorikk-
studenter, men boken ønsker også å rette seg 
mot andre disipliner som interesserer seg for 
analyse av tekst og bilde, som kanskje kunne 
tenke seg å benytte en retorisk innfallsvinkel 
på sine arbeider.

Verket består av 6 kapitler. Etter en kort re-
degjørelse for retorikk forstått som vitenskap, 
her forstått som en egen disiplin med teorier 
og metoder for å forstå og forklare kommu-
nikasjon som på en eller annen måte ønsker 
å overbevise. Dette i motsetning til retorikk 
forstått som noe alle mennesker naturlig gjør 
når de kommuniserer (forsøker å overbevise 
hverandre) og retorikk forstått som et hånd-
verk som kan læres i det øyemål å skape en 
dyktigere taler/skribent/borger. 

Boken presenterer så et kapittel som inne-
holder grunnforutsetninger og viktige begrep. 
Disse er en god blanding av klassiske (ethos, 
patos, logos, og så videre) og mer moderne 
(det retoriske sjangerbegrep, Bitzers retoriske 

situasjon, og så videre) teorier og konsepter 
fra retorikken. 

Dette følges opp av tre større kapitler, med 
case- og eksempelanalyser for henholdsvis 
1) retorisk analyse av tekster og taler 2) reto-
risk analyse av visuelle budskap og 3) retorisk 
analyse av fremføring (actio). Boken avslutter 
med et kapittel på en og en halv side: konkrete 
skrivetips for studentarbeider.

Som bokens tittel forteller er det også en 
eksplisitt ‘kritisk’ innfallsvinkel som presen-
teres. Med dette menes ikke at man skal til 
Frankfurterskolen og deres etterfølgere, men 
heller mot ‘retorisk kritikk’ – på engelsk ‘rhe-
torical criticism’. Forskerens rolle blir her å 
knytte kommunikasjonens virkemåter opp 
mot dypere ideologiske og samfunnsmessige 
spørsmål. Dette innebærer en normativ vur-
dering av studieobjektet – og slik sett kan man 
spørre seg hvor de normative kriteriene for 
vurdering skal komme fra. Her er ikke boken 
eksplisitt. Siden dette er en bok først og fremst 
for studenter kunne det vært hjelpsomt med 
en uttalt diskusjon om hvordan man kan tenke 
rundt slike spørsmål. Hvilke demokratiforstå-
elser kan en for eksempel legge til grunn for 
analysen, og hvordan vil dette påvirke vur-
deringen og kritikken av for eksempel den 
politiske kommunikasjonen i samfunnet?

I de tre kapitlene som tar for seg konkre-
te eksempler blir både klassiske og moderne 
begreper presentert fortløpende, på en sys-
tematisk måte. Forfatterne er generøse med 
pedagogiske eksempler underveis, og ramser 
opp en rekke spørsmål som studentene igjen 
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kan ta med inn i sin analyse. Slik danner bo-
ken grunnlaget for en systematisk refleksjon 
rundt ulike aspekter ved kommunikasjon som 
ønsker å overbevise oss om noe.

Når forfatterne i så stor grad klarer å 
sammenfatte så mye på så kort tid, skyldes 
det både et godt grunnlag i forrige utgave 
av boken – og at det finnes enkelte sentrale 
skandinaviske grunnbøker som forfatterne 
også lener seg tungt på (f.eks Kjeldsen 2008, 
Lindqvist 2008; Jørgensen & Onsberg, 2008 
for å nevne noen). Dette gir teksten preg av å 
være en akademisk håndbok -garantert nyttig 
for studenter som skal i gang med sine første 
retoriske analyser. Når det er sagt kunne for-
fatterne med fordel ha gitt ytterligere bistand 
til sine fremtidige lesere. Å inkludere en liste 
med bøker og artikler til videre fordypning i 
utvalgte emner etter hvert kapittel er noe som 
bør vurderes til neste utgave. 

Det spørs også på om forfatterne kunne 
kostet på seg flere, eller andre og mer varierte 
eksempelanalyser. Selv om boken forteller, i 
delen om ‘taler og tekst’, at metodikken kan 
benyttes på en rekke forskjellige studieobjek-
ter og modaliteter, ender eksempelanalysen 
opp med en av den klassiske retorikkens pryd-
sjanger: en epideiktisk ‘begravelsestale’ (Jens 
Stoltenbergs tale etter 22. juli).

Det er ingenting galt i dette i seg selv, men 
kanskje bokens publikum hadde hatt ytterli-
gere nytte av et eksempel som ligger lengre fra 
retorikkens ‘typiske’ kjerneområde. Bokens 
åpenhet for sjangre og praksiser gjenspeiles 
sådan ikke i eksempelanalysen. Dermed kan 
studentenes interesse (politikeres budskap på 
Snapchat, retorikken i debatt mellom opini-
onsledere eller vanlige borgere på Facebook 
eller Twitter, for å nevne noe) virke noe fjerne 
fra eksempelanalysen. Dette er ikke et pro-
blem i seg selv – men fremtidige utgaver av 
boken bør vurdere å hente inn flere, og mer 
utypiske eksempler. 

Det samme gjelder visuell retorikk. Boken 
nevner raskt at visuelle retoriske analyser kan 
utføres på en rekke fronter: ”(…) tryckt som 
rörlig reklam, fotografier, internetsidor, kon-

stverk, tidningar, böcker, filmer, innrednings-
detaljer, byggnader, rum, kläder (…)” (Mral, 
Gelang & Bröms, 2016: 108).

Eksempelanalysene derimot, tar for seg to 
«vanlige» retoriske øvelser – analyse av en po-
litisk reklame, og analyse av en kommersiell 
reklamefilm. Det er dermed ikke gitt at det er 
åpenbart hvordan en student egentlig skal gå 
frem for å analysere objekter i den vide reto-
rikkforståelsen boken bruker (klær? innred-
ningsdetaljer?), med det retoriske vokabularet 
som er presentert i boken, uten at det hele blir 
krøkkete eller tungvint. Å inkludere videre ek-
semplet hadde således løftet dette bidraget, og 
gjort nytten av retoriske analyser av ‘utypiske’ 
studieobjekter tydeligere. 

Kapitlet om actio (fremføring) er et friskt 
bidrag, og forbilledlig grundig – noe som også 
er nødvendig, siden denne typen analyser ikke 
er ‘vanlige’, og dermed kan bli forvirrende å 
jobbe med. Forfatteren gjør imidlertid en flott 
jobb med å holde leseren i hånden, og gir en 
nyttig oppskrift for det videre arbeidet. Jeg hå-
per på å få lese en rekke actio-analyser i denne 
ånden fremover. En studie av forskjellene i 
Donald Trump og Hillary Clintons kropps-
språk i debatt med tanke på strategier for do-
minans er et bra sted å begynne. 

Som resten av boken, blir dette kapitlet et 
arbeid kan trygt kan anbefale til retorikk- og 
mediestudenter som skal i gang med sine før-
ste retoriske analyser. 
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