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Den här studien fokuserar på myndigheters kommunikation till medborgarna i Sverige. 
Specifikt studeras informationsbroschyren Om krisen eller kriget kommer som myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har producerat på uppdrag från regeringen. Våren 
2018 fick 4,8 miljoner hushåll i Sverige hem broschyren som en del av MSB:s arbete för 
krisförberedelse och höjd beredskap.  
 
Studiens syfte är att undersöka hur texten har konstruerats i broschyren utifrån retoriken och 
vad texten kan ha för effekt på mottagaren och därigenom öka förståelsen och insynen för 
myndigheters externa kommunikation och den påverkan texter kan ha på oss medborgare.  
 
För att komma åt dessa textkonstruktioner används en kvalitativ retorisk textanalys både som 
teori och metod. Studiens tillvägagångssätt grundar sig i analysbegrepp hämtade från 
retoriken som teori, vilket möjliggör en kvalitativ studie av broschyrens textkonstruktion. 
Detta genom att bryta ner texten med de retoriska begreppen ethos, logos, pathos, persuasio 
och doxa.  
 
Studien presenterar att MSB har en text som är konstruerad efter de retoriska begreppen och 
att dess effekt kan ge upphov till handling och en attitydförändring, beroende på mottagarens 
doxa, om dess syn på världens och hens värderingar.  
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ABSTRACT 

Authors: Felicia Lindholm and Rebecka Welander 

Title: “A important message to the citizens of Sweden” – How do you get affected? 

Subtitle: A rhetorical text analysis of the information brochsure produced from MSB. 

Language: Swedish 

Pages: 48 

 
This study focuses on the authorities' communication to the citizens of Sweden. Specifically, 
the information brochure Om krisen eller kriget kommer is studied, as the authority for social 
protection and preparedness (MSB) has produced on behalf of the government. In the spring 
of 2018, 4.8 million households in Sweden received the brochure as part of MSB's work for 
crisis preparation and heightened preparedness. 
 
The aim of the study is to investigate how the text has been constructed in the brochure based 
on the rhetorical theory and what the text can have for effect on the recipient and thereby 
increase the understanding and transparency of the authorities' external communication and 
the influence texts can have on us citizens. 
 
To access these textconstructions, a qualitative rhetorical text analysis is used as both theory 
and method. The study's approach is based on analysis concepts derived from rhetoric as 
theory, which enables a qualitative study of the brochure's text construction. This is by 
breaking down the text with the rhetorical concepts of ethos, logos, pathos, persuasio and 
doxa. 
 
The study presents that MSB has a text that is constructed according to the rhetorical concepts 
and that its effect can give rise to action and a change of attitude, depending on the recipient's 
doxa, about its view of the world and its values. 
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1. Inledning 

Enligt regeringen ökar det förändrade klimatet i världen risken för extrema väderförhållanden 

och den försämrade säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld har gjort det mer angeläget 

att informera om hur Sveriges medborgare kan förbereda sig för eventuella kriser. Regeringen 

motiverar även för att saknad kunskap om krigsförberedelse och höjd beredskap hos svenska 

folket är en anledning till beslutet om att öka kunskapen om höjd beredskap. I maj 2018 fick 

4,8 miljoner hushåll i Sverige hem broschyren Om krisen eller kriget kommer, producerad av 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Broschyren väckte stor 

uppmärksamhet och har diskuterats mycket i media eftersom MSB inte hade skickat ut ett 

sådant material till allmänheten sedan 1960-talet, mitt under kalla kriget (MSB, 2018).  

 

MSB fick uppdraget av regeringen våren 2017 att öka privatpersoners kunskap om 

krisberedskap, höjd beredskap och krig. Därför skapades broschyren Om krisen eller kriget 

kommer. Innehållet ska ge Sveriges medborgare information för att kunna förbereda sig och 

veta hur de ska handla om viktiga funktioner i samhället slutar fungera. Exempel på attacker 

och extraordinära händelser som kan påverka viktiga funktioner är extremt väder, it-attacker 

och militära konflikter (MSB, 2018). För att medborgare ska känna sig delaktiga i samhället 

krävs det att de är informerade, något som inte bara är en rättighet i ett demokratiskt samhälle 

utan som även är en nödvändighet. Information om vår sociala omgivning behövs för att 

medborgarna ska kunna reagera på den och för att ha chans att identifiera sig med andras 

reaktioner. Information är inte bara en rättighet utan även en skyldighet, att ta del och följa 

viktig samhällsinformation ligger även på den enskilda individens ansvar (Fiske, 2007).   

 

Den här studiens syfte är att granska hur MSB konstruerar samhällsinformationen i 

broschyren och studera om texten har ett retoriskt budskap och vad det i så fall kan ha för 

effekt på läsaren utifrån de retoriska begreppen. Hur konstruerar myndigheten innehållet till 

medborgarna? Är det endast information som ges ut eller kan textkulturen och retorikens 

teorier eventuellt förändra attityder hos medborgarna och påverka deras beteenden? Studiens 

tillvägagångssätt utgår ifrån en kritisk retorisk textanalys av broschyren. För att genomföra 

studiens granskning används retoriken som teori och de retoriska begreppen ethos, logos, 

pathos, persuasio och doxa. Sedan presenteras och diskuteras resultatet av analysen genom 

Newcombs kommunikationsmodell. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för hur myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är 

uppbyggd som organisation och hur dess verksamhet fungerar, även regeringsunderlaget som 

ligger till grund för broschyren. Sedan presenteras masskommunikation som forskningsfält då 

det är medieformen som studien fokuserar på. 

 

2.1. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

Sverige är indelat i sex samverkansområden inom vilka landets myndigheter och länsstyrelser 

ansvarar för att stärka krisberedskapen. Varje myndighet har särskilda ansvarsområden där de 

ska arbeta för att minska samhällets sårbarhet och förbereda sig för krishantering inom sitt 

samverkansområde. Om en kris uppstår ska den hanteras enligt de så kallade närhets-, likhets- 

och ansvarsprinciperna. Dessa principer gäller på ett geografiskt plan såväl som i förhållande 

till de vanliga områden som myndigheterna ansvarar för. Myndigheterna inom varje 

samverkansområde möts kontinuerligt för att identifiera risker och överlägga vilka åtgärder 

som kan behöva vidtas för att stärka Sveriges krisberedskap (Krisinformation, 2018). 

 

En av Sveriges myndigheter är myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB), vilken 

har arbetsuppgifter inom fyra områden där ett utav dem är samordning inom krisberedskap. 

Vid en kris som berör flera delar av vårt samhälle har MSB ansvar över att få fram samlade 

beskrivningar av läget och att sedan föra dessa vidare till regeringskansliet och till 

myndigheterna inom samverkansområdet. De olika myndigheternas åtgärder och information 

är något MSB stödjer, men det är viktigt att poängtera att MSB inte styr över andra 

myndigheter utan att det är ansvarsprincipen som gäller vid en krissituation (Krisinformation, 

2018).  

 

MSB har sin verksamhet i Stockholm, Karlstad och Kristinehamn och har ungefär 850 

anställda. Den nuvarande ledande för organisationen är generaldirektören Dan Eliasson med 

ytterligare tio andra bakom sig i ledningsgruppen. MSB är en enrådsmyndighet, det innebär 

att generaldirektören ensam bär ansvaret för organisationens verksamhet för regeringen. 

Utöver det finns det ett insynsråd vars uppgift är att ha en inblick i verksamheten och ge 

generaldirektören råd (MSB, 2009). MSB arbetar med frågor om skydd mot olyckor, civilt 
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försvar och krisberedskap, endast i den utsträckning att någon annan myndighet inte har något 

specifikt ansvar. MSB har ansvaret som avser före, under och efter en kris eller olycka. 

Myndigheten arbetar genom stöd, utbildning, tillsyn och eget operativt arbete i nära 

samverkan med Sveriges kommuner och landsting, företag och organisationer, för att uppnå 

nationell ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer (MSB, 2011). Verksamheten som 

MSB bedriver styrs utav regeringen genom instruktioner och årliga regleringsbrev. I 

instruktionen anges vilka MSB:s ansvarsområden och uppgifter är samt i regleringsbrevet 

anges även de mål och återrapporteringskrav som gäller och vilka resurser som tilldelats dess 

verksamhet och förvaltning. MSB får även löpande uppdrag av regeringen och har 

möjligheten att ge förslag på nya eller ändra de uppdrag som lämnas till dem. Värdegrunden 

för MSB är att de ska vara en öppen, drivande och kompetent myndigheten som lägger sitt 

fokus på samhället och individen. Verksamhetsidén är att de tillsammans med andra utvecklar 

individens och samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB:s vision är ett säkrare 

samhälle i en föränderlig värld (MSB, 2011).  

 

Informationen som MSB producerade var en utvecklad version av broschyren Om kriget 

kommer som hade kommit ut i fem upplagor tidigare under 1900-talet, den första under andra 

världskriget. De två sista från 1983 och 1987 distribuerades inte till allmänheten utan gavs 

endast ut i utbildningssyfte inom totalförsvaret. Broschyren Om kriget kommer har emellertid 

hållts uppdaterad av styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) för att kunna ges ut med kort 

varsel om så hade behövts. De upplagor som gick ut till hushållen har innehållit råd och tips 

om vad allmänheten bör göra om Sverige hamnar i krig – från det första beredskapslarmet till 

dess att det råder fred i landet (Lööw, 2015). 

 

2.2. Regeringsunderlaget 

I februari 2017 tilldelades MSB ett uppdrag av regeringen om att öka människors kunskap om 

förberedelser inför kriser och höjd beredskap. I uppdraget ingick det att utarbeta ett 

informationsmaterial och sprida det nationellt, även att stärka stödet till kommunerna i arbetet 

med att förbättra medborgarnas kunskaper om hur de ska förbereda sig för kriser och höjd 

beredskap (Justitiedepartementet, 2017).  
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Regeringensbeslutet redovisar att MSB under genomförandet av uppdraget skulle samverka 

med berörda aktörer som till exempel länsstyrelser, Sveriges kommuner och landsting samt 

frivilligorganisationer. MSB ska även samråda med Försvarsmakten i de delar av uppdraget 

som avser höjd beredskap. Uppdraget hade som mål att redovisas den 1 mars 2018 och en del 

av redovisningen av uppdraget skulle lämnas hösten 2017 (Justitiedepartementet, 2017). 

 

Justitiedepartementen redogör även i rapporten angående regeringsbeslutet om skälen för 

uppdraget som givits till MSB. En översiktlig beskrivning av samtliga skäl är att i händelse av 

en kris förväntas människor i så hög utsträckning som möjligt att kunna ta ansvar för sig själv 

och sin individuella situation. För att medborgarna ska kunna lyckas med det på ett bra sätt 

behövs förberedelse och information. Regeringen betonar att många av Sveriges medborgare 

idag saknar kunskapen om vilket deras ansvar är och hur de ska förbereda sig för olika kriser 

samt höjd beredskap vid krig. Och att bedömningen i dagsläget är att kunskapen om höjd 

beredskap är väldigt låg. Dagens förändrade klimat får konsekvenser som att risken för 

extrema väderförhållanden ökar och att den försämrade säkerhetspolitiska situationen 

påverkar oss, och det är angeläget för medborgarna att veta vad höjd beredskap innebär och 

hur de ska agera samt förbereda sig för en sådan situation. För att öka den kunskapen om 

nödvändiga förberedelser behöver informationen inom det området bli bättre. MSBs uppdrag 

motiveras på ovanstående sätt och ska med dessa skäl utarbeta och sprida ett 

informationsmaterial nationellt. Rapporten redogör också för att materialet ska innehålla 

information som syftar till att medborgarna ska få en fördjupad insikt i vad en kris innebär 

och vilket ansvar den enskilda individen har. Även en konkret beskrivning om vad för 

förberedelser varje individ själv kan göra (Justitiedepartementet, 2017). 

 

2.3. Masskommunikation 

Masskommunikation är ett system för människor att kommunicera med varandra, där enskilda 

har en större möjlighet att sprida information eller kunskap till andra, genom att säga det man 

vill genom text, webb eller tal. Kommunikation är viktigt för hela samhället, och fungerande 

kommunikation har en central betydelses för hela landet och alla medborgare i samhället. 

Broschyren Om krisen eller kriget kommer är en form av masskommunikativ kanal och just 

den här typen av information som har ett något mer komplicerat budskap, än till exempel 

reklam, kräver den här typen av medium. Ett medium som passar ihop med budskapet, där det 

har en längre livslängd och mottagaren faktiskt har möjlighet att gå tillbaka vid ett senare 
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tillfälle för att konsumera informationen ytterligare gånger (Falkheimer, 2001). Vilket i sin tur 

hjälper till att uppnå syftet MSB har med broschyren. Samtidigt är den mest effektiva 

kommunikationsformen den direkta mänskliga interpersonella kommunikationen, men olika 

typer av envägskommunikation kan vara ett bra första stadie för att skapa uppmärksamhet hos 

mottagaren (ibid). Masskommunikationen på internet har utan tvivel ökat möjligheten till 

informationsspridning, diskussioner och åsiktsbyten. Framförallt gällande myndigheters 

webbplatser som behöver vara tillgängliga och begripliga för alla medborgare. Broschyren är 

inte en webbaserad masskommunikation utan förekommer främst i tryckform, vilket gör 

spridningen av kommunikationen ännu bredare. Det finns inga vattentäta teorier och metoder 

för att studera masskommunikation beskriver John Fiske i Kommunikationsteorier (1997) 

utan de tolkas av koder som definieras av mottagarnas natur. Dessa koder vill knyta samman 

medborgaren med samhället, de anspelar på det människor har gemensamt och de är socialt 

orienterade. Avsändaren i masskommunikation är ofta en institution och sällan en enskild 

person vilket gör att kommunikationen saknar personliga åsikter (Falkheimer, 2001). 

 

Då massmedia och masskommunikation har möjlighet till stor spridning i samhället, finns 

möjligheten för dem att inte bara informera allmänheten utan även forma dem genom 

masskommunikationens innehåll. Forskare inom masskommunikation anser att den här typen 

av kommunikation inte bara kan förmedla budskap utan har även möjlighet att påverka 

mottagarens tro, känslor, attityder och beteenden (Hadenius & Weibull, 2005). Processen för 

masskommunikation har några kännetecken, som att det är en stor mängd mottagare som nås 

av dess budskap och kommunikationen går via en organisation eller institution som skapar 

utformningen av materialet innan det når mottagaren (Hadenius & Weibull, 2005). Två 

utmärkande drag för masskommunikation är att dess budskap ska vara indirekt och gå från en 

sändare till en mottagare via ett medium och dess innehåll och budskap ska rikta sig till en 

stor och blandad grupp av människor som nås av det valda mediet (Falkheimer, 2001). 

Mottagaren tar emot budskapet från det som kommuniceras och därefter sker en tolkning hos 

mottagaren av informationen genom och med hjälp av dennes tidigare erfarenheter. Som till 

exempel livserfarenheter, uppfostran, bakgrund och utbildning. Sett från allmänhetens 

perspektiv så handlar det om hur ofta mottagaren tar del av massmediekanalen, hur innehållet 

uppmärksammas och hur mottagaren bedömer mediet och dess innehåll (Hadenius & Weibull, 

2005). 
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3. Syfte och frågeställningar 

I detta avsnitt presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Delarna 

ligger till grund för resten av studien som sedan besvaras i analyskapitlet och i 

slutdiskussionen. Myndigheter har ansvar att informera och medborgarna har en skyldighet 

lika väl som rätten att ta del av den informationen. Studiens syfte är att granska med 

retorikens teori hur MSB konstruerar samhällsinformationen i broschyren Om krisen eller 

kriget kommer till Sveriges medborgare.  

 

3.1. Problemformulering 

Sverige är ett demokratiskt samhälle där medborgarna har en skyldighet att ta del av 

samhällsinformation. Det är av central betydelse att medborgarna uppfattar myndigheter som 

trovärdiga och pålitliga, inte minst vid extraordinära händelser. Eftersom det ligger på 

myndigheternas ansvar att informera allmänheten i krissituationer är det därför viktigt att 

studera hur informationen utformas. Är det endast information i broschyren eller kan 

textkulturen och retorikens teorier eventuellt även förändra attityder hos medborgarna och 

påverka deras beteenden? 

 

3.2. Syfte 

MSB:s avsikt med broschyren Om krisen eller kriget kommer är att förbereda medborgarna 

inför extraordinära händelser. Syftet med den här studien är att granska hur myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap konstruerar informationen i broschyren Om krisen eller kriget 

kommer. Studien kommer att utgå från ett textanalytiskt retorisk perspektiv där informationen 

i broschyren kommer att analyseras utifrån de inom retoriken centrala begreppen ethos, logos, 

pathos, persuasio och doxa.  

 

3.3. Frågeställningar 

1. Hur konstruerar MSB  informationen i broschyren Om krisen eller kriget kommer? 

2. Vilken potentiell effekt kan texten, utifrån retoriken, tänkas ha på mottagaren av 

broschyren? 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning som rör samhällsinformation - kommunikationen mellan 

myndigheter till medborgare och även forskning som berör texters påverkan. 

I samverkan med den forskning som beskrivs nedan redogör vi för vilken kunskap som redan 

finns inom studiens område. Detta kapitel är uppdelat i tre olika dimensioner. Det första är 

samhällsinformation som presenterar begreppet klarspråk och myndighetskommunikationens 

textkultur. Den andra dimensionen är påverkan och innehåller forskning om attityder, 

auktoriteter, mottagarens tolkningsförutsättningar och socialpsykologi. Till sist binder vi ihop 

forskningen och redogör för vår forskningslucka. Avsnittet visar att forskning kring 

kommunikation mellan myndigheter till medborgare är en genre som är relativt outforskad 

och det saknas forskning som binder samman fälten tillsammans med masskommunikation. 

Överlag visas det att forskningen främst fokuserat på kommunikationen från medier till 

medborgare eller myndigheter till medier och väldigt lite om kommunikationen från 

myndigheter till medborgare 
 

 

4.1. Samhällsinformation 

Catharina Nyström Höög (2009) betonar i sin artikel ”Myndigheter och medborgare” att 

kommunikationen mellan myndigheter och medborgare inte går att diskutera utan att nämna 

begreppet klarspråk. Detta har på senare tid blivit ett etablerat begrepp inom 

språkvetenskapen och strävan efter att myndigheter ska använda ett begripligt textspråk i 

publikationer som vänder sig till medborgarna har blivit allt viktigare. I artikeln påpekar 

Nyström Höög (2009) att för den som är intresserad av språkets roll i en demokratisk process 

borde myndighetskommunikationens textkultur vara en skattkista, men materialet utnyttjas 

dåligt i forskningssammanhang. Vi lever i ett informationsintensivt kunskapssamhälle där 

skriven text blir ett allt större inslag och där även synen på medborgaren förändras till att bli 

mer kundorienterad. Medborgare förutsätts i allt större utsträckning vara aktiv och 

informationssökande. Detta innebär stora omvälvningar för myndighetsspråkvården. Nyström 

Höög (2009) betonar dock att den största utmaningen för kommunikation mellan myndigheter 

och medborgare är att klara omställningen från pappers- till nätkommunikation. Artikeln 

påpekar även de bristande textkritiska analyserna i Sverige och att det förhållandet måste 

kunna ändras (ibid). Detta inskärps även av Nyström Höög, Söderlund och Sörlin i 

Myndigheterna har ordet (2012). I boken går författarna ännu längre och ger förslag på vidare 
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forskning om myndigheternas språkbruk, och betonar vikten av att det saknas kritiska 

textanalytiska studier om maktförhållanden och ideologier i myndigheters texter.  

 

Mordet på Olof Palme och Tjernobylkatastrofen är två kriser som båda inträffade 1986, och 

enligt det Nohrstedt (2016) beskriver i studien Kriskommunikation och förtroende påstås 

dessa ha blivit startskottet för forskning om kriskommunikation och samhällsinformation i 

Sverige. De båda kriserna blev forskningsobjekt där kommunikationsprocesserna studerades. 

Efter Tjernobyl var det informationsflödet mellan kärnkraftsindustrin, myndigheterna, 

medierna och medborgarna som undersöktes och i efterhand kan man se att dessa har lett till 

fler studier om kriskommunikation. Det som har uppmärksammats tidigt i forskning kring 

kriskommunikation som ämne är mediernas roll i kriskommunikationsprocessen, att de har en 

betydande roll vid en kris för de medborgare som blir berörda av situationen (Nohrstedt, 

2016). 

 

4.2. Påverkan 

Fyra komponenter som är viktiga vid attitydförändring är sändaren, publiken, det som 

kommuniceras och det sociala sammanhang som kommunikationen äger rum i. Forskning har 

kommit fram till att sändarens roll i attitydförändring baseras på om denne är trovärdig och 

övertygande. Men även att det inte ska framgå att sändaren försöker övertyga sin mottagare 

(Angelöw, Jonsson, Stier, 2015). För att du ska ha möjlighet att påverka behöver sändaren 

fundera på hur detta ska gå till. Attityder är en social funktion som kan te sig i en text genom 

att avsändarens attityd till ämnet lyser igenom i exempelvis ordval som då kan vara negativa 

eller positiva till det som sägs. Mottagaren kan då ta den roll som texten föreskriver, vilket 

kan vara att hålla med avsändaren i det hen säger, eller så har mottagaren en annan attityd till 

ämnet och det uppstår diskrepans mellan dem (Brumark, Hellspong, 2013). Det har hävdats 

att skrämseltaktik fungerar bra för att övertyga men senare forskning visar att det inte är ett 

effektivt påverkningsmedel att använda sig av skräckexempel. Det kan istället få mottagaren 

att agera med försvarsreaktioner och framkalla ångest och att individen avskärmar sig från 

budskapet sändaren vill nå fram med, skrämseltaktiken blir då istället en distraktion för 

mottagaren. Således om inte skrämselinformation omedelbart följs av information om hur, när 

och vilka åtgärder som kan tas av mottagaren för att undvika det omtalade problemet, för då 

blir skrämseltaktiken ett mer effektivt påverkningsmedel för sändaren att använda (Brumark, 

Hellspong, 2013). Därmed kan man påstå att med rätt medel kan en sändare påverka sin 
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mottagare. I samhället har vi en gemensam samhällskaraktär eller en social karaktär, dessa 

utvecklas genom en socialisationsprocess som fortgår hela livet, från barndom till vuxen 

ålder. Karaktärerna ger oss vissa gemensamma karaktärsegenskaper som i grunden innebär att 

individerna i samhället vill göra det de måste göra och har då en viktig funktion, att tjäna 

samhällets behov av en specifik karaktärstyp (Brumark, Hellspong, 2013). 

 

En auktoritär person eller organisation är någon som är verkande och gemensam för alla i ett 

samhälle vid samma tidpunkt och då även erkänd av alla. Det behöver vara något gemensamt, 

erkänt, odiskutabelt, autentiskt och hierarkiskt om det ska finnas auktoritet (Trondman & 

Lennartsson, 2017). Det auktoritet inte innebär däremot är makt, används makt i ett 

sammanhang så har auktoriteten försvunnit. Inte heller vid övertalning genom argumentation 

finns auktoriteten kvar, detta för att det krävs det gemensamma och odiskutabla hos 

mottagarna. Det som då tåls att nämna är att om det som den auktoritära sändaren 

argumenterar för är något gemensamt och odiskutabelt kan den auktoritära ställningen 

fortfarande finnas kvar. Med andra ord så är auktoritet det som får oss att lyda och lyssna när 

vi inte blir tvingade till det (ibid). Trondman och Lennartsson (2017) förklarar att det finns ett 

sorts talande som genom en retorisk eller känslomässig kraft skapar något som inte funnits 

tidigare, således auktoritet. Men att det emellertid är nödvändigt att mottagarna känner någon 

slags lojalitet och relation till sändarens auktoritet, som en “vi” känsla (Trondman & 

Lennartsson, 2017). Vi har en tanke i samhället idag att vi bör vara oberoende av politisk 

auktoritet att vi inte vill eller tycker det är möjligt att det ska ge någon form eller riktning åt 

samhället då vi lever i demokrati. Å andra sidan kan den typen av auktoritet vara nödvändig 

för att skapa och forma ett samhälle och värna om dess förutsättningar (Trondman & 

Lennartsson, 2017). 

 

Kristina Boréus och Göran Bergström redogör i Textens mening och makt (2018) hur textens 

avsändare genom språket uttrycker och reflekterar sina åsikter och sitt budskap. Detta kallas 

inom samhällsvetenskaplig textforskning för innebördsaspekt. Språket används även i våra 

sociala relationer för att till exempel informera, texter och språk används alltså inte bara för 

reflektion utan även för handling och kallas då för den interpersonella aspekten. Textuell 

funktion binder samman de två tidigare aspekterna till tolkningsbara kommunikativa texter 

(Boréus & Bergström, 2018).   
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När vi läser en text har vi alla olika tolkningsförutsättningar beroende på vilken förförståelse 

vi har för det som kommuniceras (Hellspong, Ledin, 1997). Det som då är viktigt att tänka på 

när man producerar en text är att mottagarna kommer ha olika förutsättningar för att tolka 

den, de kommer behöva olika läsmål för att ta sig an texten, vilket kan vara att bara få en 

överblick eller att få en mer djupare förståelse och beroende på läsmålet kommer lässtrategin 

variera (ibid). Nilsson (2015) förklarar att socialpsykologi skapar vetenskaplig förståelse och 

förklaring av människors handlingar och vad dessa handlingar har för betydelse. Men också 

att det är socialt beteende och socialt tänkande som studeras i socialpsykologin. Där 

människor har en bild av omgivningen som de då också agerar och rättar sig ut efter. Sociala 

relationer, de band som skapas mellan människor, är även det något som socialpsykologin 

studerar. Man kan därmed förklara det som att socialpsykologin studerar social påverkan 

mellan människor och mellan samhället och individen (Nilsson, 2015). Socialpsykologen 

Allport definierar, på det kanske mest vanliga sättet socialpsykologi såhär:  

 

Med få undantag uppfattar socialpsykologer sitt ämne som en strävan att förstå och 

förklara hur individers tankar, känslor och beteende påverkas av den faktiska eller 

inbillade närvaron av andra (Nilsson, 2015:75). 

 

Det finns en psykologisk socialpsykologi där allt startar hos individen och det finns en 

sociologisk socialpsykologi som startar med samhället. Social kognition handlar om att man 

ska uppfatta, tänka och lära känna och hur det påverkar människans olika handlings 

benägenheter förklarar Nilsson (2015). Det har till mestadels fokuserats på studier om 

majoriteter och dess kontrollmekanismer enligt Nilsson (2015). Men Moscovici (1976, 1985) 

inriktar sig på studier om minoriteters inflytande och påstår att det handlar om dess beteende, 

på vilket sätt de uttrycker sig, hur stark idén är och hur pass bra de är på att förespråka sin idé. 

Det är därmed effekten av dessa som skapar inflytande för minoriteter. Lyckas de skapa en 

effekt så kan de på så vis skapa en konflikt i majoriteten som får dem att ifrågasätta sina 

bedömningar eller attityder för något och eventuellt då även förändra dessa (Nilsson, 2015). 

Moscovici (1976, 1985) menar att en förändring gjord av en minoritet är mer hållbar och 

djupgående än den förändring en majoritet skapar. 
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4.3. Vårt bidrag 

MSB har som ovan nämnts inte producerat liknande samhällsinformation som broschyren Om 

krisen eller kriget kommer sedan 1961. I Sverige läggs ett stort ansvar på lokala och regionala 

beslutsfattare att säkerställa medborgarnas säkerhet och möjlighet att hantera svåra kriser och 

situationer genom att delge information (MSB, 2018). Därför är det av sin vikt att den typ av 

samhällelig kommunikation granskas och analyseras för att se vad den säger och på vilket 

sätt. Boréus (2018) beskriver att en viktig del av den samhälleliga kommunikationen är viljan 

att övertyga människor och medborgare om värderingar, handlingsriktningar och 

verklighetsbeskrivningar. All kommunikation har sin kraft att påverka och förändra 

medborgarnas tankar och attityder. Vår studie finner sin relevans i att material liknande den 

aktuella broschyren inte analyserats tidigare i forskning om kommunikation. Stig Arne 

Nordstedt betonar i Kriskommunikation och förtroende att: 

 

… det råder knappast tvivel om att retoriska ansatser och analytiska redskap hör 

hemma på forskningsfronten inom kriskommunikationen under andra decenniet av 

2000-talet (2016:10) . 

 

Under vår forskningsprocess har vi även noterat att forskning med fokus på kommunikation 

från myndigheter till medborgare inte förekommer lika frekvent som forskning om 

kommunikation från myndigheter till medier vilket gör den här studiens genomförande viktigt 

för medborgarna i Sverige.    

 

 
Figur 1. (Levik-Knowles, 2013). 

 

Därför finner denna studie sin relevans om att undersöka kommunikationen mellan 

myndigheten MSB och medborgarna i Sverige och studera om informationen i texten är 
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konstruerad efter de valda retoriska begreppen ethos, logos, pathos, persuasio och doxa. 

Studien fördjupar sig även i vad det retoriska budskapet är och vad det eventuellt kan ha för 

effekt på mottagaren.  
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5. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel redovisas det teoretiska ramverket för studien: kvalitativ retorisk textanalys. 

Nedan redogörs en övergripande inblick i teori och centrala begrepp som är en utgångspunkt 

i studiens analys. Sedan följer en presentation av Newcombs kommunikationsmodell som 

används i studiens sista kapitel - slutdiskussionen.  

 

5.1. Retoriken som teori 

Jostein Gripsrud beskriver i Mediekultur, mediesamhälle (2011) att den historiska traditionen 

om retoriken härstammar från antikens Grekland, då det förnimmas som en lära om talekonst 

och kan bestämmas som läran om kommunikation ur användarens perspektiv. Läran växte sig 

stor i den grekiska och romerska demokratin, när människor möttes för att diskutera rättsliga 

tvister och politik. I sådana sammanhang upptäcktes att det var en fördel att kunna tala och 

argumentera väl för sin åsikt och sina intressen. Retoriken uppstod av vad som kännetecknar 

det goda talet, tal som kunde övertyga mottagarna och som var effektiva. En av retorikens 

läromästare kallas sofisterna och var utmärkande då de kunde lära andra att övertyga om 

vilken åsikt som helst. I sofisternas mening handlade retoriken om verkningsmedel och 

effekten på mottagarna, vilket de mottog kritik för eftersom det inte överensstämde med att 

den framförda åsikten är etiskt försvarbar eller inte (Gripsrud, 2011). Den norske filosofen 

Hans Skjervheim har publicerat en känd artikel om hur han kritiserar den moderna 

journalistiken för att använda sig av en form av sofism genom uppseendeväckande rubriker, 

reportage och inslag som är viktigare än en saklig och sannhetsenlig framställning. Sofisterna 

gav retoriken ett dåligt rykte och används som ett uttryck för tomma argument. 

Nedvärderingen om retoriken hör ihop med att den anses bryta saklighets- och sannfärdighet 

idealet (Gripsrud, 2011). Den uppfattningen om retoriken är fel på mer än ett sätt – i vår tid är 

det troligen ett sådant språk som är effektivt retoriskt sett förklarar Gripsrud (2011). Varje 

användning av språk är retorisk i den mening att det är ett försök att få mottagaren att inse, 

acceptera, förstå eller uppleva något som sändaren anser, vet, förstår eller upplever. Det finns 

en retorisk dimension i all kommunikation om man förenklat ska beskriva det. Därför blir det 

retoriska perspektivet angeläget vid studier av all kommunikation. De retoriska 

verkningsmedlen måste anpassas till den föreliggande situationen och till den fråga som 

gäller. Det finns en pragmatisk inriktning i den klassiska retoriken - ett nyktert och sakligt 

språk är det lämpliga för den som vill övertyga någon om något, att retorisk kommunikation 
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alltid äger rum vid en viss tidpunkt, av en viss anledning och för en viss publikt med ett 

förutbestämt syfte (Gripsrud, 2011). 

 

Ingenting är retoriskt innan vi ägnat oss åt det enligt Kjeldsen (2008), men det kan finnas 

retoriska egenskaper i till exempel en text som vi sedan väljer att definiera som retoriska. Han 

menar även att retorisk praktik är den fysiska texten där de använder väl valda ord för att 

vinna mottagarens hjärna och hjärta. Sändaren försöker teckna en bild av världen hen vill att 

mottagaren ska tro på, även om bilden kanske inte är sann. Retorik ses därmed som 

ändamålsbestämd kommunikation vars syfte avser att påverka mottagaren (Kjeldsen, 2008). 

Det forskare använder sig av för att analysera den retoriska praktiken kallas retorisk teori och: 

  

...vad de retoriska teorierna och analyserna är, är beroende av vad de är teorier om 

och analyser av (Kjeldsen, 2008:14).  

 

Hellspong (2013) redogör i boken Argumentationens retorik att stilen på texten kan hjälpa till 

att ge syftet stöd eftersom det knyter an hela bilden till sändaren, mottagaren och ämnet. 

Sändaren kan ha en expressiv stil som uttrycker känslor, värderingar och dess personliga 

inställning till ämnet. Är stilen däremot objektiv så uttrycks inga känslor, varken negativa 

eller positiva, utan förmedlar en saklig inställning. Utifrån mottagarens perspektiv kan vi se 

två olika stilar. En formell stil som är opersonlig och passar i en offentlig situation och en 

informell som är personlig, visar närhet och passar i en privat situation. En text kan även vara 

konkret eller abstrakt, att språket antingen är nära sitt ämne för att benämna enskilda individer 

eller ting eller att det ser saker på håll. Kommunikationens funktion är något som en retorisk 

analys intresserar sig av och därför kan det vara betydande att se till stilens effekt (Hellspong, 

2013). 

 

5.1.1. Retoriska begrepp 

Kjeldsen lyfter i Retorik idag (2008) fram tre begrepp inom retoriken som är centrala för att 

övertyga, dessa är ethos, logos och pathos. Förenklat kan dessa tre begrepp sägas motsvara 

karaktär, förnuftsresonemang, samt känsla. Ett annat begrepp som är omdiskuterat i retoriken 

är persusaio, då det syftar till att övertyga (Hellspong, 2014). Studien kommer även använda 
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sig av doxa som har en central betydelse för individens världsbild (Rosengren, 2002). Dessa 

fem begrepp tillsammans kommer vi att använda i vår analys och presenteras vidare här 

nedan.  

 

Ethos, logos, pathos 

Tre element som kan användas när en text ska övertala eller övertyga är ethos, logos och 

pathos (Gripsrud, 2013). Ethos är det i texten som spelar på den känslomässiga övertalningen 

genom trovärdighet, respekt och förtroende och är knutet till sändarens karaktär, det intryck 

hen speglar och som visar dennes mänskliga karaktär. Kjeldsen (2008) förklarar att det är ett 

retoriskt ämnestekniskt ethos som skapas, och att det då gör detta genom talet eller texten 

självt då ethos inte är något som kan skapas genom förkunskaper mottagaren har om 

avsändaren. Med detta menas att avsändaren själv försöker verka trovärdig genom att 

konstruera sitt ethos genom retoriska val. Genom att noga välja argument och synpunkter, 

disposition, ord och uttryck och tänka på hur hen framför sitt budskap kan ett ethos som 

övertygar mottagaren skapas. Det blir därför tydligt att ethos måste bland annat skapas genom 

logos, då avsändaren behöver använda sig av väl valda argument och använda dem rätt för att 

bidra till att skapa ett ethos (Kjeldsen, 2008). Sammanfattningsvis handlar ethos om 

människan bakom budskapet och om dess trovärdighet eller förtroende. Logos i sin tur är det 

förnuftsbaserad och intellektuella övertalningselementet, vilket sker genom ord, tal och 

resonemang. Texter där logos dominerar framstår generellt som sakliga och innehåller få 

värdeladdade ord och uttryck (Hellspong, 2013). Logos kan därmed sägas vara den del som 

berör språket och hur man brukar det. Det viktiga att komma ihåg om man ska utnyttja logos 

för att övertyga är att använda logiska argument, vädja till förnuftet och göra sig begriplig för 

mottagaren för att ingen irritation ska uppstå. Det tredje övertalningselementet är pathos och 

syftar på väldigt starka känslor (Gripsrud, 2011). En bra sändare skapar pathos på rätt ställen 

för att beröra mottagaren på bästa sätt och utan pathos kan sändaren uppfattas som mindre 

trovärdig. För att summera pathos så handlar begreppet om att vädja till mottagarens känslor 

och det är grundläggande att göra om det ska finnas en chans för sändaren att övertyga. Om 

pathosargumenten blir slagkraftigare än logosargumenten finns chansen att mottagarnas beslut 

tas baserade på känslor. Man kan tydligt se att pathos och logos har ett samband i 

övertalningen och pathos och ethos i bilden av sändarens karaktär. Men om sändaren skulle 

använda pathos och sedan ha dåliga logos argument så faller det, likadant i sambandet mellan 

ethos och pathos (Gripsrud, 2011). 
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Persuasio 

Begreppet syftar till att övertala eller övertyga och är det mest omdiskuterade begreppet i 

retoriken. För att kunna övertyga så behövs det något mer än argumentation, att vi bevittnar 

något, och persuasio kan vara en övertalan genom tillit och tro. Sofisterna under antikens 

Grekland såg att det finns olika sätt att se på saker och detta betonar det osäkra och förmodan 

i våra föreställningar och antaganden. Därför får Persuasio ett viktigt förhållande till detta på 

grund av att vi måste argumentera för de olika sätten. För att det alltid går att komma med 

motargument. Redan vid antikens tid förstod retorikerna att för att kunna övertyga någon om 

något som hen ännu inte tror måste man utgå från något som hen redan tror på eller att 

mottagaren underkastar sig en auktoritet (Hellspong, 2014). Man talar om en avsedd och en 

oavsedd persuasio och att genom en argumentation kan mottagarens verkningssätt vara 

väldigt öppen. Hen kan bli mer övertygad av argumentationen från sändaren, ta 

argumentationen i övervägande eller helt bli avskräckt från det som argumenteras för 

(Hellspong, 2014). 

 

Persuasiv kommunikation (övertalande kommunikation) är något som Kjeldsen (2008) menar 

handlar om målinriktning och effektivitet, vilket betyder att effektiv eller målinriktad 

övertalning innebär en lyckad retorik. Kommunikation där det råder meningsskiljaktighet och 

man tar hänsyn till förståelse, mening och upplevelse kallas snäv persuasio. Ifall 

kommunikationen framställer ett ämne för mottagarna där de accepterar, förstår eller 

medupplever kallas det bred persuasio (Kjeldsen, 2008). 

 

Doxa 

Lennart Hellspong beskriver i Argumentationens retorik (2013) om det retoriska begreppet 

doxa och att det är sedan antiken ett viktigt begrepp för att beskriva den nuvarande 

uppfattningen i olika frågor i ett samhälle, en grupp eller en kultur. Begreppet används för att 

övertyga mottagaren genom att utgå ifrån hur hen ser på världen, utifrån det söker sändaren 

att föra sin mottagare närmare sin egen ståndpunkt och tes. Som medlemmar av en social 

gemenskap och medborgare i ett samhälle så delar vi en rad grundläggande normer och 

värderingar som är viktiga för att vi ska förstå varandra i vår kommunikation. Vi ser allt 

omkring oss i ljuset av vår egen meningsbildning som språkanvändande varelser och som 
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mottagare måste man ha kunskap om det som argumenteras för att förstå och begripa det. 

Världen blir begriplig för oss då vårt doxa rymmer våra förståelseformer och är ett samspel 

med varandra (ibid). Max Rosengren förklarar i sin bok Doxologi - en essä om kunskap 

(2002) om hur doxa är ett kollektivt begrepp som har en central betydelse för individens 

världsbild. Inom doxan råder ett intersubjektivt gemensamt förstånd om olika fenomens 

betydelse och vi inom samma doxa förstår meningen i dessa fenomen utan att vi behöver 

diskutera dem.  

       

5.2. Newcombs kommunikationsmodell 

Theodore Newcomb var en framgångsrik socialpsykolog som ägnade sin forskning åt 

förståelse av sociala processer och mänsklig motivation. Han publicerade ett nytt socialt 

tankesätt inom fältet kommunikation med sin modell kallad “ABX” systemet som sedan bytte 

namn till Newcombs kommunikationsmodell. Modellen blev introducerad av Newcomb och 

Michigans universitet 1953 modellen är den första som tar in kommunikationens roll i 

samhället och avser att upprätthålla jämvikt i det sociala systemet (Fiske, 2009). Modellen 

består av de tre komponenterna A, B och X (se figur 2) som utgör ett system där 

komponenternas interna relationer är beroende av varandra. A är avsändaren, B är mottagaren 

och X är något i deras gemensamma omgivning. Om X förändras måste A och B 

kommunicera med varandra för att orientera sig i den nya situationen. Modellen förutsätter att 

människor behöver information även om den inte konstaterat detta. Relationen mellan A och 

B kan liknas med regeringen och samhället, som kan brytas ner till myndigheter och 

medborgare. Sändare och mottagare fungerar på samma sätt men här tillgodoses faktorn X 

som kan påverka relationen. X kan vara en tredje person, problem, ämne eller en ny policy 

(Fiske, 2009).  

 

Figur 2: (Fiske, 2009). Schematisk illustration av det minimala A-B-X-systemet. 
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5.3. Retorisk kritik 

Viklund beskriver i Retorisk kritik (2014) hur vi i samhället reflekterar dagligen över texter 

och andra slags symboliska handlingar i vår sfär. Varje gång vi stannar upp och reflekterar 

över sådana handlingar för att sedan föra vidare våra reflektioner och åsikter till någon annan 

fungerar vi som kritiker. Viklund betonar att dessa kritiska frågor är betydande. 

 

Vad betyder uttrycken, vilka är de bakomliggande motiven och vad vill de åstadkomma? 

Hur kan man förstå dessa uttrycksformer? Är de ändamålsenliga, underhållande eller 

moraliskt försvarbara? (Viklund, 2014:13). 

 

Det är det som får oss att kasta ut våra åsikter och hypoteser till människor i vår allra 

närmaste omgivning. Det som utmärker en kvalificerad vetenskaplig kritik är att den utgår 

ifrån en grundläggande och mer konsekvent granskning av ett objekt. Med hjälp av retorisk 

kritik görs undersökningar av texter för att vi ska förstå dem bättre, och hur retoriska begrepp 

och frågeställningar används för att granska material (Viklund, 2014).  

 

En retorisk analys handlar om textens struktur, retoriska uttryck eller historisk förankring, 

jämfört med retorisk kritik som dessutom har ett mått av teoretisk reflektion. Den retoriska 

kritiken analyserar språkhandlingar för att förstå dem på ett djupare plan och med den djupare 

förståelsen ges förutsättningarna för en kritisk värdering. En bedömning  är en kontroversiell 

men närmast ofrånkomlig del av retoriska kritiken. En kan visserligen hålla till godo med att 

tolka och analysera en artefakt, och överlåta evaluering eller bedömning till läsaren, men att 

helt undvika värderingar i analys och tolkning är givetvis svårt, om inte omöjligt (Viklund, 

2014).  

 

5.4. Sammanfattning 

De presenterade teorierna kommer tillsammans användas i studiens analys som vårt teoretiska 

ramverk. Retorisk kritik används som ett komplement till en retorisk analys då teorin används 

för att skapa reflektion, för att på ett djupare plan kunna analysera språkhandlingar och 

textkonstruktion. Tillsammans med retorisk analys och retorikens kritik har studien 

förutsättningar för kritisik värdering och det kommer hjälpa oss att svara på studiens 
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frågeställingar (Viklund, 2014). Med hjälp av de retoriska begreppen ethos, logos, pathos, 

persuasio och doxa kommer vi ha möjlighet att bryta ner texten utifrån varje begrepp genom 

vårt analyschemat som är illusterat och skapat efter studiens teoretiska ramverk. För att 

förklara analysens resultat kommer vi sedan använda oss av Newcombs 

kommunikationsmodell då modellen som tidigare nämnts handlar om att det är något som har 

förändrats i vår omvärld (Fiske, 2009), precis som det har gjort nu i Sverige då medborgarna 

behöver få information om hur de ska förbereda sig inför en eventuell kris eller krig. Vi har 

därför använt Nexcombs modell när vi studerat kommunikationen mellan MSB och 

medborgarna, kommunikationen som handlar om att de måste orientera sig i den nya 

situationen.  
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6. Material och metod 

Studiens metod är, i likhet med kapitlet ovan om teoretiska ramverket, en retorisk textanalys. I 

detta avsnitt presenteras hur de retoriska begreppen och hur en kvalitativ retorisk textanalys 

tillämpas som metod, samt vilken kritik den har fått. Avsnittet består även av hur studiens 

material hämtades in och vår reflektion över detta.  

 

6.1. Broschyren 

I februari 2017 fick MSB uppdrag av regeringen att öka människors kunskap om 

förberedelser inför kriser och höjd beredskap. En del av satsningen var att skapa ett nationellt 

informationsmaterial och sprida det till medborgarna. Uppdraget skulle sedan redovisas senast 

den 1 mars 2018 (Justitiedepartementet, 2017). Därmed skapade MSB broschyren Om krisen 

eller kriget kommer som skickades ut i samband med kampanjen under Krisberedskapveckan 

som ägde rum 28 maj - 3 juni 2018. Annonsering om att broschyren skulle delas ut skedde en 

vecka före utdelningen till hushållen i form av kanalerna: Facebook, regionala tidningar, 

Dagens Nyheter, Göteborgs Posten och Sydsvenskan med flera (MSB, 2018).  

 

Denna studie kommer att analysera den tryckta versionen av broschyren som skickades ut till 

hushållen. Broschyren innehåller 17 sidor informationstext blandat med illustrerade bilder 

som passar till texten och innehållet är uppdelat i tre olika kapitel. Det första kapitlet är 

Krisberedskap som innehåller rubrikerna, din krisberedskap, falsk information, vid 

terrorattentat och tips för din hemberedskap. Det andra kapitlet är Totalförsvar och innehåller 

Sveriges försvar, angrepp mot Sverige och höjd beredskap. Det tredje och sista kapitlet är 

Varningssystem som innehåller viktigt meddelande till allmänheten, beredskapslarm och 

skyddsrum. Broschyren innehåller även information om hur du som individ kan utbilda och 

engagera dig. På baksidan av broschyren finns viktiga telefonnummer och webbplatser som 

ska vara till hjälp för medborgarna om krisen eller kriget kommer. Broschyren finns 

tillgänglig att ladda ner via dinsakerthet.se, MSBs hemsida och den finns tillgänglig på flera 

olika språk (MSB, 2018).  
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6.1.1. Urval 

Studien granskar texten i broschyren Om krisen eller kriget kommer. Efter att noggrant ha 

studerat broschyren kom vi fram till att det endast är korpustexten (se bilaga 1) vi kommer 

analysera. Med korpustexten menar vi den text som utgör broschyren från sidan 3 till sidan 

17, med uteslutande av sidorna 10 och 11. Vi gör ett teoretiskt urval av den insamlade data 

genom ett ändamålsenligt urval som enligt Hartman (2001) görs genom att vid den inledande 

processen göra en noggrann bedömning av vad som är relevant och vad vi behöver för att 

studien ska kunna genomföras. Det urval som gjorts hjälper oss att förstå studiens fenomens 

mening, som Hartman (ibid) förklarar är viktigt vid en traditionell kvalitativ analys. Han 

redogör även för att urvalet i studien ska vara ändamålsenligt, men det viktiga är att det som 

styr urvalet inte är förutsatta idéer om vad som är betydande för studien, utan det ska vara 

idéer som tillkommit från den insamlade datan. Därmed kom vi fram till att det som blir 

väsentligt att analysera för den här studien är korpustexten, men inte från alla sidor. Studien 

fokuserar inte på de illustrationer eller layouten som finns i broschyren då dessa inte kommer 

hjälpa oss i studiens syfte eller ge svar på de valda frågeställningarna. Inte heller 

innehållsförteckningen, sidorna med tips för din hemberedskap, sida 18 i broschyren med 

rubrikerna Utbilda dig! och Engagera dig! kommer att finnas med i analysen. Även sida 19 

där mottagaren har möjlighet att själv skriva viktiga anteckningar som kan användas vid en 

krissituation utesluts på grunda av att det inte tillför något värdefullt i analys och reflektion 

kring studien. Första sidan där endast broschyrens titel, texten viktig information till Sveriges 

invånare tillsammans med två illustrationsbilder finns med kommer att falla bort på grund av 

att även det är orelevant information för oss att analysera. Det finns ett fåtal illustrationer med 

i broschyren som stärker det texten säger . Men eftersom broschyren till störst del består av 

text och inte illustrationer kommer studien dock inte analysera visuell retorik på grund av 

prioriteringen och studiens tidsram. Om mer tid och resurser hade varit tillgängliga hade även 

illusionerna analyserats enligt visuell retorik då bilder och illustrationer har en gedigen 

relation till övertalan och övertygelse (Helmers, Hill & Conley, 2005). 

 

6.2. Retoriken som metod 

Denna studie utgår ifrån en kvalitativ analys. Fejes och Tornberg (2009) beskriver i Handbok 

i kvalitativ analys att kvalitativ textanalys som metodansats är lämpligt att använda sig av när 

skriftliga texter och dokument ska undersökas, till exempel informationsbroschyrer som i 

denna studies fall. Det centrala för samhällsinformation är att försöka övertyga om 
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värderingar, handlingsriktningar eller verklighetsbeskrivningar. Det blir därför väsentligt att 

ha verktyg för att kunna beskriva och värdera argument (Fejes & Tornberg, 2009).  

 

Studien är en retorisk kritisk textanalys som ger en djup förståelse och förutsättningar för 

kritisk värdering (Viklund, 2014). Den retoriska analysen studerar förhållandet mellan 

sändare och mottagare och därmed behandlar den en aspekt av kommunikationsprocessen i 

sin helhet. Men den analyserar även det förhållande som finns mellan avsändaren och texten 

(Gripsrud, 2011). En brukstext är ofta inte bara ute efter att informera, utan avser även att 

påverka mottagaren genom att sprida en idé, skapa en känsla, leda en bedömning och besegra 

ett motstånd för att få mottagaren att handla på ett specifikt sätt. Men detta är inte något som 

vanligtvis visas öppet i texten, utan framgår mer indirekt genom sättet sändaren väljer att 

forma sitt kommunikativa budskap på (Hellspong, 2001). Därmed fungerar en retorisk analys 

väl för att studera hur en text fungerar persuasivt, vilket innebär att se hur den övertygar eller 

övertalar mottagaren (ibid). I en retorisk analys sätter du texten i ett samband med sändare, 

situation och mottagare och utgår sedan från sändarens perspektiv för att se och förklara vad 

som sägs och hur sändaren gör för att övertyga och avser att påverka mottagaren med hjälp av 

retorisk teori i text. Att analysera en text som inte har ett tydligt syfte att förändra mottagarens 

synsätt blir intressant (ibid), och då broschyren Om krisen eller kriger kommer är till för att 

informera enligt MSB är en retoriska analys för att se om texten är persuasiv det bästa 

alternativet för studien. Vi analyserar därmed texten i broschyren för att se om de använder 

sig av retoriska knep för att övertyga eller påverka, och vi utgår då från de centrala retoriska 

begreppen ethos, logos, pathos, persuasio och doxa. 

 

6.2.1. Tillvägagångssättet 

En viktig fråga att ta ställning till när vi ska analysera kvalitativt är hur vi tänker förhålla oss 

till teori beskriver Fejes och Thornberg (2009) i Handbok i kvalitativ analys. Det 

förhållningssätt denna studie kommer använda sig av är en ständig växelverkan, en slags 

tvåstegsraket. Först ut i analysfasen lägger vi teorier åt sidan för att sedan i den andra 

analysfasen analysera och relatera det resultat som första fasen lett fram till med hjälp av teori 

som analysverktyg. Studiens tillvägagångssätt grundar sig i analysbegreppen hämtade från 

retoriken vilket möjliggör en kvalitativ retorisk kritisk textanalys av textkonstruktionerana i 

broschyren. Vi använder oss av vårt analysschema (se bilaga 2) för att göra en så neutral och 

vetenskaplig observation som möjligt och för att strukturera upp metoden. I första steget 
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analyserar vi vardera begrepp för sig med hjälp av vårt analysschema på de sidorna som vi har 

samlat in genom vårt urval. I andra steget samlar vi ihop alla våra observation under vardera 

begrepp under olika rubriker för att till sist sammanfatta våra observationer. 

 

För att presentera studiens resultat används Newcombs kommunikationsmodell som tidigare 

presenterats i teorikapitlet. MSB ska förbereda medborgarna inför extraordinära händelser 

med broschyren. X har förändrats och A och B måste kommunicera med varandra för att 

orientera sig i den nya situationen för att upprätthålla jämvikt i det sociala systemet (Fiske, 

2009). Därför var MSB:s avsikt att skapa broschyren för att förbereda medborgarna i uppdrag 

av regeringen. Om MSB och medborgarna är tillfreds med informationen så behåller 

kommunikationen jämvikt i statusen dem emellan. Annars kommer flytet i kommunikationen 

mellan A och B problematiseras i det sociala systemet. Om A eller B inte är redo att acceptera 

informationen så kommer det direkt att påverka det sociala systemet och kan inte upprätthålla 

jämvikten enligt Fiske (2009). Variablerna presenteras på följande sätt i vår studie att A liknas 

med MSB, B liknas med medborgarna och X liknas den förändrade siutationen i vår omvärld 

som har berört att information om höjd beredskap behöver kommuniceras ut till medborgarna.  

 

6.3. Metodkritik 

Under vår studie tolkar vi texter, vilket gör att vår förförståelse har en inverkan på resultatet. 

En mening eller textkonstruktion kan inte endast observeras utan måste även tolkas och 

förstås - det måste man som forskare ha i sin beaktning. Helge Østbye och Leif Ove Larsen 

redogör i Metodbok för medievetenskap (2004) att en kvalitativ textanalys inte kan ställa det 

objektivt styrda kravet emot sin studie men mot det neutrala. Den kvalitativa analysen som 

teknik har inga entydiga recept och arbetssättet beror på egenskaper hos den text som ska 

analyseras (Østbye & Larsen, 2004).  

 

Den problematiken har vi som forskare beaktat genom att använda ett förhållningssätt som 

enligt metodregler och kriterier gör det möjligt att analysera enligt ett vetenskapligt värde i 

våra tolkningar som Göran Ahrne och Peter Svensson beskriver i Handbok i kvalitativa 

metoder (2011). Ekström och Larsson (2010) beskriver hur texter är mindre problematiskt att 

analysera och studera än data från insamlade enkäter med anledningen att texterna redan finns 

klara att nå, som till exempel broschyren Om krisen eller kriget kommer. Vår studie hjälps 
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också av att identifiera teman och mönster i text och det är en av grunderna för att vårt 

metodval blev en kvalitativ retorisk analys. Den retoriska analysen har även valts på grund av 

möjligheten att kunna beskriva texten i både struktur och form. Emellertid är det som tidigare 

nämnts en del av kritiken med en retorisk analys att studiens tolkning blir subjektiv eftersom 

forskarna tolkar texten med en förförståelse och undersökningen kan få kritik för att 

forskarens egna tolkningar tar för stor plats i analysen (Ekström & Larsson, 2010). Under vår 

studie har vi varit väl medvetna om detta vid vårt metodval och har med den anledningen 

använt oss av våra retoriska begrepp samt riktlinjer för retorisk teori ifrån metodlitteratur 

under hela studien. 

 

Möjligheten för att uppnå ett neutralt observationsspråk avfärdas av andra ansatser som påstås 

att vår kunskap byggs på språket. Enligt ett konstruktivistiskt perspektiv på verklighet och 

språk kan dessa två inte skiljas åt, vi kan inte prata om verkligheten utan språk, för att det 

fungerar som ett specifikt par glasögon eller en lins för oss som betraktare, för att vi ska 

kunna se saker på ett visst sätt (Boréus & Bergström, 2018). När det gäller oss människor och 

bevakare i det samhälle vi lever i ses det omöjligt att likna en neutral representation, utan det 

vi observerar kommer passera våra specifika glasögon som forskare, vilket vi har i åtanke vid 

strukturen av vår metod (Boréus & Bergström, 2018). 

 

6.3.1. Metodreflektion 

Under studiens gång har vi justerat vårt metodval på följande sätt för att få fram den 

slutgiltiga metoden. Första utkastet var det meningen att en semiotisk och retorisk 

innehållsanalys skulle göras. I det stadiet var det menat att analysera broschyren både efter 

semiotiken och retoriken för att vi ville ha en innehållsrik analys som fick fram så mycket 

som möjligt av broschyren. Vi korrigerade och ändrade vår studie till en retorisk textanalys, 

där en av anledningarna var att vi ville göra en mer djupgående analys och inte använda ännu 

en teori och därför valdes semiotiken bort ifrån vår studie. Eftersom denna studies fokus är på 

textkonstruktionerna och inte illustrationerna i broschyren är den teori som kommer ge mest 

rättvist resultat vetenskapligt, retoriken. På grund av att vi valt bort semiotiken gav det oss 

utrymme att använda fler retoriska begrepp. Under processen av metodval förstärktes därför 

retorikens begrepp ethos, logos och pathos med två ytterligare komponenter - persuasio och 

doxa. Persuasio adderades till metoden på grund av att vi såg behovet av ett begrepp som 

visade på hur en text genom en lyckad retorik kan vara övertalande på grund av effektivitet 
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och målinriktning. Begreppet doxa såg vi skulle hjälpa oss då det används för att övertyga sin 

mottagare men att sändaren måste ha i betänkande hur denne ser på världen. Det kan bli 

väsentligt för studien att studera om MSB som sändare har haft Sveriges medborgares 

förförståelse för sin omvärld i betänkande när de producerat texten, har de nämligen inte det 

blir det svårt att få mottagaren att närma sig sändarens ståndpunkt och tes. 

 

6.3.2. Reflektion över insamlingsmetod 

Efter insamlingen av analysmaterialet insåg vi att reliabiliteten i insamlingsmetoden kan 

ifrågasättas av utomstående. Att vi kan tyckas ha beaktat egna åsikter eller värderingar under 

insamlingen av materialet. Emellertid så har studien utgått från den ändamålsenliga 

urvalsmetoden (Hartman, 2001) som gör att vi endast har insamlat det material som innefattar 

de retoriska begrepp analysen är ämnad att fokusera på. Allt som kan vara värdefullt eller 

användbart är inräknat i analysmaterialet, men det som inte blir väsentligt eller nödvändigt för 

studien är därför inte insamlat. Detta är just vad ändamålsenligt urval betyder, att endast det 

nödvändiga för studien är insamlat för att analyseras. Vi vill även påpeka att med tanke på den 

ändamålsenliga urvalsmetoden så har vi båda vid flertalet tillfällen gått igenom och noga 

studerat broschyrens innehåll för att inte missa eller utesluta något som kan vara värdefullt för 

studiens analys. Därav när vi då har samlat in datan har vi gjort det genom att använda oss av 

analysschemat (se bilaga 2) med de retoriska begreppen ethos, logos, pathos, persuasio och 

doxa som ska hjälpa oss svara på de presenterade frågeställningarna. För att sedan vara extra 

konkreta och behålla vår reliabilitet och validitet finns hela broschyren med som en bilaga (se 

bilaga 1) i slutet av studien, detta för att inte skapa några frågetecken eller oklarheter kring 

hur processen om urvalet har varit korrekt eller inte.  

 

6.3.3. Reflektion över analysmetod 

Som tidigare nämnt skulle analysen inkludera inte bara retoriken utan även semiotiken, som 

således skulle medföra att analysen skulle ta längre tid än vad vi först hade räknat med och 

skulle även bli för bred med observationer och tankar som inte är relevanta för studien. 

Dessutom samlades allt material in från broschyren pärm till pärm, materialet omfattade fler 

sidor än vad som slutprodukten visar idag. Stora delar av analysen skulle bestå av tolkningar 

från semiotiken vilket inte skulle bidra till en mer djupgående analys. I början av 

analysprocessen var studiens teoretiska ramverk inte grundligt vilket gjorde att analysen 
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innehöll begrepp och teorier som inte tidigare redovisats i uppsatsens kapitel om teoretiskt 

ramverk. Det bidrog till att analysen inte fungerade ihop med vad vi tidigare nämnt och blev 

en isolerad del från resterande av uppsatsen. Under studiens gång uppmärksammades detta 

och vi ändrade upplägget av analysen och utökade vårt teoretiska ramverk så att de begrepp 

och teorier som användes i analysen redovisades.  

 

Det upprättade analysschemat (se bilaga 2) fungerade bra under analysprocessen. Det gjorde 

det enklare och mer konsekvent för oss att bryta ner textkonstruktionerna med hjälp av de 

valda retoriska begreppen ethos, logos, pathos, persuasio och doxa. När vi hade kartlagt och 

presenterat de utvalda retoriska begreppen i analysschemat hade vi en god grund att luta oss 

mot när vi sedan studerade textkonstruktionerna i broschyren och kunde okomplicerat 

använda oss av Newcombs kommunikationsmodell för att strukturera redovisningen av 

analysen.  
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7. Analysresultat 

I detta kapitel presenteras studiens analys. Kapitlet är strukuterat efter de fem valda retoriska 

begreppen, vilka utgör studiens metodologiska verktyg. Begreppen är som tidigare diskuterats 

i metod- och teorikapitlet ethos, logos, pathos, persuasio och doxa. Inledningsvis analyseras 

begreppen var för sig och därefter sammanfattas vad studien har observerat.  

 

7.1. Ethos 

Ethos är som tidigare nämnt det begrepp som syftar på den känslomässiga övertalningen i en 

text. Detta sker genom att texten försöker framhäva avsändarens trovärdighet i syfte att skapa 

respekt och förtroende hos läsaren (Kjeldsen, 2008). Som Kjeldsen redogör för skapas inte 

ethos av de förkunskaper som medborgarna har om MSB, utan av den karaktär som 

myndigheten skapar i broschyren genom att konstruera text medvetet eller omedvetet utifrån 

retorikens teori. Broschyren beskriver hur innehållet rättar sig efter Sveriges regerings 

riktlinjer och hur myndigheten indirekt följer dess lagar och ordning. Det framgår i 

broschyren att den är gjord av MSB på uppdrag av Sveriges regering, vilket inger känsla av 

auktoritet eftersom myndigheten förhåller sig enligt de lagar och regler som råder i Sverige. 

Ett exempel ur broschyren på det som nämns ovan är: 

 

 Den här broschyren skickas till alla hushåll i Sverige på uppdrag av regeringen. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för innehållet (MSB, 

2018:3). 

 

En auktoritär sändare får mottagaren att lyssna och lyda utan att de blir tvingade till det 

(Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). Då budskapet i broschyren handlar om information som 

sannolikt tagit sin utgångspunkt i lagar och regler blir innehållet därmed något gemensamt för 

alla medborgare och även odiskutabelt för mottagaren. Således intar MSB en auktoritär 

position i texten. Den karaktär som framträder i broschyren är att sändaren är hjälpande och 

välvilligt inställd till medborgarna – något som stärks genom textens omedetna eller medvetna 

retoriska konstruktion. Exemplet nedan visar att MSB:s verksamhetsområde handlar om att 

stärka medborgarnas kunskaper om krisberedskap vilket de är tydliga med att förklarar i 

broschyren. Denna tydliga välvillighet kan stärka trovärdigheten hos medborgarna då de 

troligen förstår att MSB och regeringen inte vill dem något ont. 
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(MSB, 2018:3).  

 

Broschyrens sakliga karaktär, där till exempel punktlistor är ett vanligt inslag, speglar ett 

starkt element av logos. Detta kan emellertid inte skiljas från ethos eftersom texten, genom sin 

saklighet, genererar i ett förtroende för sändaren hos mottagaren (Angelöw, Jonsson & Stier, 

2015) . Nedanstående exempel visar på en sådan konstruktion av punktlista där MSB är 

informativa, och enligt retorikens teori ger detta mottagaren tryggheten hen behöver för att 

kunna vila sitt förtroende hos sändaren (Kjeldsen, 2008). 

 

 

(MSB, 2018:6.) 

 

7.2. Logos 

Till följd av att vi tagit del av MSB:s uttalade syfte med broschyren, vilket är att genom saklig 

och informerande text förbereda medborgarna inför extraordinära händelser, kan broschyren 

karaktäriseras som logos-baserad. I alla fall vid en första anblick enligt oss författare. Texter 

där logos dominerar är sakliga och innehåller få värdeladdade uttryck och ord och håller sig 

till ämnet som texten ska informera om (Hellspong, 2013). Allt detta kännetecknar vid en 
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första anblick MSB:s broschyr enligt oss författare. Genom att texten innehåller konkreta 

exempel och logisk information, lämnas få frågetecken för läsaren och litet utrymme för 

diskussion. Istället kommer det intellektuella och förnuftsbaserad övertalningselementet logos 

fram på många ställen i texten. De riktlinjer och förhållningssätt MSB förhåller sig till enligt 

lag, väcker heller inte många frågor hos läsaren utan texten är enkel att ta till sig och förstå för 

oss som mottagare. Som vi tidigare nämnt redogör Nyström Höög (2009) för att klarspråk är 

väsentligt vid kommunikation från myndigheter till medborgare eftersom det är oerhört viktigt 

att de förstår vad som kommuniceras. Begripligt textspråk i publikationer är sakligt och vädjar 

till förnuftet, något som vi kan säga präglar MSB:s broschyr. Här finner retorikens teori inga 

oklarheter som skapar irritation utan informationen kommuniceras på ett logos-baserat sätt. 

Ett tydligt exempel ges här nedan från brochyren där mottagaren kan förstå att informationen 

om dessa utomhusvarningar kommer från skrivna regler och riktlinjer där medborgarnas 

säkerhet står i fokus. Mottagaren känner då roligtvis inte att informationen behöver analyseras 

eller bearbetas, utan tar till sig den utan att kanske behöva reflektera. 

 

 

(MSB, 2018:15). 

 

7.3. Pathos 

Texter som vädjar till att beröra, påverka och engagera mottagarens känslor är pathos-

baseradetexter och det behövs alltid ett element av pathos enligt retorikens teori för att en text 
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ska kunna överyga med sitt innehåll och budskap (Gripsrud, 2011). Värdeladdade ord som 

väcker känslor hos mottagaren har vi observerat frekvent i den konstruerade texten i 

broschyren. Uttryck och ord som oro, fientlig propaganda och falsk information lämnar 

mottagaren att själv få fundera och reflektera. Exemplen nedan visar detta tydligt, genom 

information om att det redan idag i Sverige sker attacker och att vi faktiskt kan påverkas av 

händelser i närområdet. Det är enligt oss uppenbart att information som denna kan påverka 

mottagaren då orden väcker mycket känslor och inte förekommer frekvent i mottagarens 

vardag. 

 

 

(MSB, 2018:12). 

 

 



33 
 

(MSB, 2018:6). 

 

Texten är konstruerad för att tala direkt till den enskilda individen genom du-form, vi-form 

och frågor, något som är avsett för att skapa en reaktion hos mottagaren. Den frekventa 

förekomsten av begrepp som vill skapa en vi-känsla, uppmanar till empati och att inskärpa 

gemensamt ansvarstagande kan resultera i att mottagaren känner ett behov av att omfamna 

liknande åsikter och påståenden som de som är konstruerade i texten. Texten vill därmed 

vända sig till läsarnas ansvarskänslor genom att betona hur varje individ kan vara till bättre 

hjälp för samhället om han eller hon är väl förberedd, att individer har ett ansvar för att 

Sverige ska klara en eventuell kris. Eftersom MSB:s syfte är att människor ska bli bättre 

förberedda och fundera över information i broschyren, är det bra att den kan väcka känslor 

och tankar för att mottagaren sedan ska kunna diskutera den med sin omgivning. Här nedan 

ser vi tydliga exempel på där MSB vänder sig direkt till mottagaren och vad hen bör eller kan 

göra för samhället och dess beredskap. Det gör att mottagaren blir involverad och skapar 

större chans till handling enligt retorikens teori. 

 

 

(MSB, 2018:5). 

 

 

(MSB, 2018:5). 

 

Att MSB använder sig av värdeladdade ord och talar direkt till mottagaren som enskild 

individ där de betonar vårt gemensamma ansvar, som i exemplen ovan, kan emellertid ses 
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som skrämseltaktik. Den taktiken kan fungera på vissa läsare, framförallt om den åtföljs av 

mer lösningsorienterade förslag. Samtidigt kan skrämselinformation med värdeladdade ord 

lika gärna göra att mottagaren blir avskräckt och tar avstånd från budskapet vilket gör att man 

behöver vara aktsam med den typen av retoriska strategier (Angelöw, Jonsson, Stier, 2015). 

Därför kan det diskuteras om MSB:s användning av värdeladdade ord och uttryck är 

ändamålsenligt eller om det då kan få motsatt effekt på mottagaren. Här finns en risk att läsare 

istället för att ta åt sig informationen, helt stänger den ute vilket är raka motsatsen till MSB:s 

syfte med broschyren. 

 

Eftersom MSB påpekar att falsk information kan ges ut vid en kris, som vi visar på tidigare i 

analysen, ger det mottagaren en känsla av att det inte är fullt så tryggt och säkert i Sverige 

som broschyren ibland vill påstå. Mottagaren kan då få en oroskänsla och osäkerhet gentemot 

Sveriges försvar. Möjliga tankar hos mottagaren skulle då kunna bli - Vem skulle det kunna 

vara som ger ut den falska informationen? Och hur kan vi då lita på någon information under 

en pågående kris? Trots att MSB ger exempel på var medborgarna kan vända sig för att få 

sann och rätt information kan det bli svårt att lita på även den så kallade säkra källan efter ett 

sådant uttalande. 

 

Vi observerar att broschyren informerar om kriser och höjd beredskap i allmänhet men att ett 

ämne fick en egen rubrik, vilket är vid terrorattentat. Jämfört med andra kriser såsom 

naturkatastrofer och it-attacker som endast diskuteras och beskrivs i korpustexten har den 

krisen en hel sida, som visas i exemplet från broschyren här nedan. Eftersom den rubriken är 

utformad och sticker ut i mängden av diverse potentiella kriser, kan det lämna mottagaren i 

frågor om ifall det är den som är troligast att ske inom en snar framtid. De nämner även att det 

sker attacker i vårt samhälle idag och detta är antagligen information som många av 

mottagarna inte trodde de skulle få. Detta kan lämna mottagaren till att själv börja fundera och 

skapa sig en bild av verkligheten som kan utveckla sig till vad som helst egentligen, där MSB 

inte alls har kontroll över känslor, tankar och möjligt agerande. 
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(MSB, 2018:7). 

 

Vetskapen om att information av det här slaget behöver komma ut till Sveriges befolkning 

väcker troligen mycket känslor och funderingar bland många mottagare. MSB är mycket 

tydliga i texten om att vi nu behöver stärka vår beredskap. Med information om den 

nödvändiga stärkta beredskapen har MSB stor chans till att beröra känslor och därmed även 

övertyga mottagarna till sin tes och syfte med broschyren. Att medborgarna i Sverige ska 

förstå att vi alla behöver förbereda oss för en eventuell kris eller ett krig. 

 

7.4. Persuasio 

Effekten av övertalan beror på vad mottagaren sedan tidigare har för inställning till budskapet 

som kommuniceras (Hellspong, 2014). Texten i broschyren består av mycket motiverande 

budskap, som betonar hur du som medborgare bidrar till ett hållbart samhälle genom din 

förberedelse för en svår påfrestning för landet. Detta visar nedanstående exempel tydligt på, 

då MSB medvetet eller omedvetet försöker övertyga genom argument. Men MSB pratar ändå 

om något som för mottagaren är logiskt och förståeligt, att om vi förbereder oss så är vi 

beredda på vad som kan hända. Eftersom förberedelse och höjdberedskap är MSB:s syfte med 

broschyren har de möjlighet att övertyga sin tes med följande textkonstruering och att falsk 

information kan förekomma men att denna källa är pålitlig då de bygger sin motivering med 

tillit (Hellspong, 2014).  
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(MSB, 2018:6). 

 

Mottagaren kan redan vara övertygad, bli övertygad, bli lite övertygad eller bli avskräckt av 

informationen från sändaren. Mottagaren kan således vara mer öppen för att ta emot 

sändarens argumentation och motiverande budskap. Om man redan innan tycker som 

sändaren blir kanske följden att man blir helt övertygad, om man sedan innan har lite liknande 

åsikter som sändaren kanske man blir lite övertygad men inte är helt såld. I jämförelse med 

om mottagaren inte alls håller med sändaren om det som kommuniceras kan det istället bli så 

att mottagaren vänder sig helt och tycker tvärtemot. Texten konstruerar medvetet eller 

omedvetet med både ethos och pathos i form av beskrivning av medborgarnas plikt och 

rättighet gentemot att alla har en uppgift om Sveriges säkerhet hotas. Eftersom MSB ger 

upphov till känslor om att värna om Sverige samt trovärdigheten av att MSB sprider kunskap 

om hur vi ska gå tillväga så argumenterar texten således med och genom persuasio medvetet 

eller omedvetet. I nedanstående bild observerar vi tydliga exempel, argumentationer och 

uppmaningar på vad man kan och bör göra i motverkandet för falsk information och 

propaganda. 

 

 

(MSB, 2018:6).  
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7.5. Doxa 

För att kunna övertyga mottagaren används doxa i text genom att utgå ifrån hur hen ser på 

världen och vilka värderingar som finns i hens sfär (Hellspong, 2013). Sverige är ett 

demokratiskt land och broschyren betonar ett flertal underliggande värderingar som de allra 

flesta i vårt samhälle troligtvis delar. Till exempel under rubriken Sveriges försvar, som visas 

i exemplet här nedan, läggs tonvikten på hur samhällets medborgare har en vilja att hjälpa 

varandra och agera som ett enat land tillsammans under höjd beredskap. Vilket kan vara en 

gemensam värdering som existerar under vår doxa i Sverige. Genom att utgå ifrån hur 

mottagaren ser på världen och de värderingar som hen delar är det lättare att nå fram med sitt 

budskap och argumentera för sin tes om man använder doxa på rätt sätt (Hellspong, 2013). 

Som tidigare nämnt finns det fyra komponenter som har en väsentlig roll vid attitydförändring 

och en av dem är det sociala sammanhang som kommunikationen äger rum i, med andra ord 

har mottagarnas doxa en stor roll för hur kommunikationen mottages. Alla mottagare kan inte 

dela samma värderingar om samhället, därför kan vi ändå inte veta hur varje enskild individ 

tar emot informationen från MSB när de skriver utifrån att alla har samma värderingar. Detta 

gör att informationen har möjlighet att övertyga men att vi inte kan säga om det sker, då varje 

individ är olik den andra. 

 

  

 

(MSB, 2018:8) 
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7.6. Sammanfattning 

Slutligen kan vi fastslå att innehållet i broschyren har en medveten eller omedveten 

konstruktion där vi finner ovanstående analyserade begrepp i olika mängd i texten. De 

begrepp som vi observerat mest frekvent i broschyren är logos och pathos, att texten är 

konstruerad genom mycket pathos blir intressant eftersom broschyren ska vara informerande 

enligt MSB och pathos är som tidigare nämnts det känslobaserade retoriska begreppet. 

Genom analysen observeras att MSB medvetet eller omedvetet med doxa spelar mycket på 

social gemenskap och att de antar att mottagarna har en förförståelse sedan innan, även att de 

delar samma värderingar och åsikter angående det som kommuniceras. Vilket vi egentligen 

inte har möjlighet att konstatera då vi inte har den vetskapen, förmodligen har MSB inte den 

heller då det är näst intill omöjligt att studera varje enskild individ i samhället och dess 

värderingar och sfär. 

 

Forskning visar på att retoriska val i en text kan komma att påverka mottagaren och då vi 

finner att MSB har en retoriskt konstruerad text medvetet eller omedvetet har det varit 

intressant att analysera vad texten kan göra för mottagaren. Detta kommer vidare diskuteras i 

kommande kapitel som är studiens diskussion 
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8. Slutdiskussion 

Det här kapitlet utgår från den forskningslucka som studien riktar sig till, 

samhällsinformationen mellan myndighet till medborgare, forskning rörande broschyren Om 

krisen eller kriget kommer. Slutdiskussionen fokuserar på hur texten konstruerats med hjälp 

av de valda retoriska begreppen och vad för effekt texten kan ha på mottagaren. Studiens 

akademiska bidrag finns inom den kvalitativa medieforskningen och specifikt inom utveckling 

av studier på kommunikation mellan myndigheter till medborgare, och dels i och med 

produktion av masskommunikation. Vi presenterar även förslag på vidare studier. 

 

8.1. Diskussion och slutsats 

Newcombs kommunikationsmodell fångar in kommunikationens roll i ett samhälle och avser 

att upprätthålla jämvikt i det sociala systemet (Fiske, 2009). I studien har vi använt oss av 

modellen och dess tre komponenter. Som tidigare nämnt så presenteras variablerna på 

följande sätt, A liknas med MSB, B liknas med medborgarna och X liknas med den 

förändrade situationen som nu behöver informeras om. Newcombs kommunikationsmodell 

handlar således om att det är något som har förändrats i vår omvärld, precis som 

regeringsunderlaget beskriver, och medborgarna behöver få information om hur de ska 

förbereda sig inför en eventuell kris eller krig. Studien har därför använt Newcombs 

kommunikationsmodell under analyserandet och studerandet av kommunikationen mellan 

MSB och medborgarna, kommunikation som handlar om att de måste orientera sig i den nya 

situationen genom någon sorts kommunikation.  

 

Som tidigare nämnt är MSB:s avsikt med broschyren att informera och förbereda Sveriges 

medborgare inför en eventuell kris eller krig. Syftet är att mottagarna till broschyren ska börja 

fundera genom att bland annat bunkra upp med nödvändig proviant och ta reda på vilka 

eventuella risker som kan påverka dem i deras område. MSB nämner varken i broschyren 

eller i syftet att de avser att påverka mottagarna till att tycka likadant som de. Men enligt 

retorikens teori visar studien att MSB kommunicerar som om de har mottagarna på sin sida. 

Exempel på det kan vara när texten uttrycker sig på följande sätt Fred, frihet och demokrati är 

värden som vi måste skydda varje dag (MSB, 2018:3) och Vi har alla en uppgift om Sverige 

hotas (MSB, 2018:8). Dessa fraser utgår enligt retorikens teori från att alla i Sverige tycker 

som MSB uttrycker sig i texten. Studien redogör därför efter följande forskning kring 
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retoriska val i text och efter den utförliga analysen som vi gjort att MSB med hjälp av texten i 

broschyren har förutsättningar att påverka mottagarna med informationen på ett eller annat 

sätt, medvetet eller omedvetet. Innan vi genomförde analysen trodde vi att MSB skulle 

framstå som övertygande och övertalande i broschyren, efter analysen observerade vi att MSB 

konstruerar i texten både påståenden och informartion vilket för oss gör den mindre trovärdig 

och övertygande. Vi ser istället att man som mottagare kan börja ifrågasätta vad som sägs och 

hur det sägs. 

 

Hade medborgarna i Sverige fått ut information liknande broschyren mer frekvent hade 

antagligen ingen reagerat starkt över informationen. Eftersom den här typen av 

masskommunikation är ny för medborgarna och det var så pass länge sedan informationen 

skickats ut till mottagarna blir reaktionerna förmodligen starkare – det kan dock både vara till 

broschyrens för- och nackdel. Att fler och fler reagerar på informationen kan leda till mer 

diskussion och att informationen sprider sig till fler mottagare och en motsatt effekt kan bli att 

informationen inte når mottagarnas sfär eftersom den är ovan och inte känns relevant. Den 

yngre generationen i Sverige som inte har fått den här typen av information innan ser 

förmodligen informationen som “konstig” och har svårt att ta in den. Då MSB spelar mycket 

på vi-känslan blir det mer främmande eftersom de inte blivit “utsatta” för den typen av 

information tidigare. Effekten kan då bli att de fångar upp de mottagarna som tycker likadant 

men stänger nog ute dem som inte tycker så eller som ser informationen som totalt 

främmande. 

 

Således har studien med retorikens teori kommit fram till att texten har förutsättning att 

uppfattas som auktoritär som tidigare nämnt, då informationen producerats av MSB på 

uppdrag av regeringen och att man förknippar dem med lagar och regler Sverige följer. Det 

forskningen visar gällande auktoritet är att man inte ska argumentera för sin sak och inte 

heller använda sig av påståenden då detta kan göra att mottagaren inte tar till sig och lyssnar 

lika bra eftersom att auktoriteten då bleknar. Då det således är mycket informativ och sakligt 

innehåll i broschyren och på grund av att de spelar på en vi-känslan om att vi, hela samhället, 

ska stå emot eventuella extraordinära händelser. Vi reflekterar därför över om MSB:s 

auktoritära karaktär ändå håller på grund av detta, vilket i sin tur hjälper dem i sin övertalning. 

Det är viktigt när man vill skapa en attitydförändring hos mottagaren att sändarens roll är 

trovärdig och övertygande, men på ett sätt som inte är helt tydligt för mottagaren utan att det 
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är underliggande i textkonstruktionen (Angelöw, Jonsson, Stier, 2015). Detta anser vi att 

MSB lyckas väl med i den analyserade texten efter genomförandet av studiens analys. De 

framställer sig för mottagaren vid första anblick att vara trovärdiga och övertygande 

genomgående i texten då de inte argumenterar för detta utan agerar som att det är 

underförstått att de är det.  

 

För att återkoppla till studiens första frågeställning, om hur MSB konstruerar informationen i 

broschyren, visar resultatet att MSB medvetet eller omedvetet har konstruerat texten till 

övervägande del med hjälp av logos. Vid en översiktlig blick av broschyren och textens 

konstruktion observeras den nämligen som saklig och informativ. När en närmare analys har 

gjorts och genom att bryta ner texten utifrån de retoriska valda begreppen ethos, logos, 

pathos, persuasio och doxa observerar studien att informationen kan mottas på fler sätt än 

endast saklig och informativ då studien finner alla ovanstående retoriska begrepp i texten. 

Ethos, pathos, persuasio och doxa är retoriska begrepp som genom rätt användning kan hjälpa 

sändaren att övertala eller övertyga sin mottagare genom textens konstruktion. Det studien 

finner extra väsentligt att nämna är att MSB konstruerar informationen med begreppen ethos, 

pathos, persuasio och doxa i den logos baserade texten, och därmed blir det inte helt tydligt 

att de retoriska begreppen finns med i konstruktionen i broschyren och vad dessa sedan kan ha 

för betydelse för mottagaren. Vilket enligt retorikens teori gör att mottagaren naturligt inte 

heller reflekterar lika mycket över om texten har en möjlighet till övertalning. Texten är 

konstruerad med flertalet påståenden som berör pathos genom att väcka känslor hos 

mottagaren. Texten utgår ifrån att beröra information och fakta om diverse 

beredskapsåtgärder och dylikt där man som mottagare tydligt uppfattar texten som informativ 

och saklig då de informerar om sådant som troligtvis finns i allas vår doxa, för att sedan 

komma med tydliga påståenden om vad människor i samhället känner. Att dessa påståenden 

och värdeladdade uttryck och ord blandas in i den sakliga informativa texten ser vi därmed 

som ett problem. Då mottagaren vid första anblick antagligen inte kommer att upptäcka eller 

uppfatta detta på det sätt som vi gör efter den noggrana analysen av texten med hjälp av 

retorisk metod och teori. 

 

Det retoriska budskapet i texten är att det är skarpt läge och att varje medborgare har sitt 

ansvar och en skyldighet att förbereda sig för kris och höjd beredskap. Studiens andra 

frågeställning, om vilken potentiell effekt texten kan ha på mottagaren utifrån retoriken, är att 
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effekten bero på vilken doxa mottagaren ser världen utifrån. Eftersom MSB utifrån retorikens 

doxa vill nå fram genom att textkonstruktionen är utformad med förutsättningarna att 

mottagarna delar samma värderingar och syn på omvärlden. Ifall mottagarna inte gör det, och 

deras doxa skiljer sig ifrån de värderingar som MSB lyfter fram och betonar faller dess effekt 

och påverkan. Det kan sättas i jämförelse med ett land som USA där en myndighet liknande 

MSB hade behövt uttrycka information på ett annat sätt eftersom medborgarna i USA 

sannolikt delar en annan doxa än vad medborgarna i Sverige gör. Eftersom det finns 

skillnader och olikheter hos alla, i deras värderingar, hur enat ett land är, om religion och 

annat, måste sändaren anpassa texten till mottagarens doxa för en lyckad effekt och 

argumentation enligt retoriken. Textens retoriska konstruktion kan ha effekt på mottagaren då 

den inte bara är informativ och sakligt skriven utefter retorikens logos, utan innehåller även de 

resterande begreppen. Interpersonella aspekten innebär att texter och språk inte endast skapar 

reflektion utan även handlingar (Boréus & Bergström, 2018). Detta är en effekt som studien 

kommit fram till att texten kan ha på mottagaren efter denna kvalitativa retoriska textanalys. 

Läsaren av broschyren har diverse sätt att se på världen och olika doxa för att ta till sig 

informationen som MSB konstruerar. Texten innehåller mycket pathos som bidrar till 

väckande av känslor och engagemang, effekten kan ge upphov till handling utifrån det. 

Således vad för handling eller engagemang den väcker beror på mottagarens doxa och hur den 

mottages, det kan inte denna studie fastställa utan ger förslag till vidare studier. 

 

8.2. Vidare studier 

Det studien har observerat är att det finns mycket forskning där fokus ligger på att studera 

kommunikationen mellan myndigheter och media. I jämförelse med att det är bristfälligt kring 

forskning mellan myndigheter och medborgare där studien har valt att placera sitt fokus. Vi 

föreslår att forskningen inom fältet samhällsinformation och mer specifikt information från 

myndigheter till medborgare ska fortsätta fördjupas i då vi anser att det finns mycket mer att 

studera. Eftersom studien har analyserat hur myndigheten MSB har konstruerat en specifik 

broschyr anser vi att det är intressant att studera mer alldaglig information som kommer ut 

mer frekvent, för att analysera hur den typen är konstruerad. Det skulle även vara av betydelse 

att studera mer djupgående utifrån medborgarnas perspektiv, för att se hur de tar emot den här 

typen av information. Studier i form av intervjuanalyser för att följa medborgarnas effekter 

och hur informationen mottages – ifall informationen är enkel att ta in, lättbegriplig eller om 

det finns diverse svårigheter i kommunikationen. För att bidra mer till forskningsluckan skulle 

det även vara av relevans att vidare analysera broschyren Om krisen eller kriget kommer och 
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hur texten är konstruerad utifrån retoriska begrepp, men att då göra en jämförande analys 

genom att samla in en eller flera andra texter där MSB är avsändare. Det kan bidra till en 

bättre överblick gällande om de skiljer sig i sättet att informera på och då tydligare kunna 

upptäcka skillnader mellan information och påståenden i texten som vi tidigare har påpekat 

förekommer i broschyren Om krisen eller kriget kommer. 

 

Ännu en aspekt som framkommit av att göra denna studien är att det vore av relevans om 

MSB gav ut något liknande inom en snar framtid, som en fortsättning på Om krisen eller 

kriget kommer, för att se hur den texten hade blivit konstruerad. Om ytterligare en version 

hade varit konstruerad annorlunda, möjligen ännu mer detaljerad och inriktad på en specifik 

kris eller ämne som är mest aktuellt att informera medborgarna om. Sedan har studien även 

tidigare nämnt att den här typen av envägskommunikation kan passa bra som ett första steg 

för att skapa uppmärksamhet. För att sedan gå vidare med ytterligare kommunikativa medel. 

 

Det kan även vara av intresse att forska kring om en broschyr är det rätta mediet att ge ut den 

här typen av information på. Kan det vara så att Sveriges medborgare inte uppmärksammar 

den här typen av tryckt information på samma sätt som om den skulle presenteras för dem 

genom någon typ av sociala mediekanaler istället som huvudfokus. Sedan är vi medvetna om 

att informationen även har gått ut via Facebook och att man har kunnat ladda ned broschyren 

digitalt. En av frågorna vi ställer oss är om information på tv varit ett bättre alternativ? För att 

på det sättet informera på ett mindre dramatiskt sätt och då även dela upp informationen i 

flera delar istället för att medborgarna nu får all information på samma gång. Sedan har vi nu 

uppmärksammat en reklam på Instagram som handlar om att man nu till jul kan köpa en 

Krislåda och ge bort i till exempel julklapp. Den lanserades i början av december 2018 av 

MSB och deras tanke var att den skulle delas som julklappstips till unga och vill med den 

påminna om hur viktigt det är att vara förberedd på att vardagen helt plötsligt kan vändas upp 

och ned. Kampanjen heter Blir det här årets julklapp hoppas vi du slipper öppna den. Vilken 

genomslagskraft kan kampanjen tänkas ha? Är det ett bra sätt att fortsätta uppmärksamma 

medborgarna om vikten av att vara förberedda på? Kan det vara ett bra sätt att även 

avdramatisera situationerna vi ska förbereda oss för? Eller kommer det vara en kampanj som 

går obemärkt förbi och som därmed inte uppnår sitt syfte? Kan det även finnas andra sätt för 

MSB att fortsätta informera om krisberedskap och annan viktig information inom ämnet. 

Vilket sätt hade då varit mest mottagligt av medborgarna om inte text i broschyrform. 
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Då MSB är den myndighet som ansvarar för Sveriges beredskap är det logiskt att just de 

producerar och ger ut informationen. Men hade medborgarna behandlat, påverkats och tagit 

till sig av informationen bättre om det varit mer tydligt att den kom även från regeringen? Nu 

ser mottagaren endast att den är på uppdrag av regeringen men att MSB ansvarar för 

innehållet. Med tanke på att regeringen kanske ses som en större auktoritär karaktär av 

medborgarna i Sverige kanske informationen behandlas annorlunda om regeringen har större 

del i ansvaret? 

 

Vidare har även denna studie precis som Nyström Höög (2009) bevittnat att det brister i 

textkritiska analyser kring vårt valda ämne. Nyström Höög, Söderlund och Sörlin har även i 

Myndigheterna har ordet (2012) påpekat som tidigare nämnt att det är väsentligt att forska 

vidare om myndigheters språkbruk genom kritiska textanalyser kring maktförhållanden och 

ideologier. 
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