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Abstract 

Ambitionen med denna uppsats har varit att undersöka hur retorisk teori kan bidra till och 

komplettera området för kriskommunikation. Genom en intervju med Örebro kommuns 

kommunikationsdirektör och genom en teoretisk fördjupning har vi sammanfört en praktikers 

perspektiv med ett teoretiskt perspektiv. Vi har tagit avstamp i den retoriska situationen och 

undersökt hur ett retoriskt angreppssätt kan öka förståelsen för den kommunikativa aspekten 

av en kris samt vilken nytta en kriskommunikatör kan ha av att se på en kris som en retorisk 

situation. Resultatet visar att den retoriska situationen kan bidra med ett nytt och givande 

perspektiv på kriskommunikation. Inom den retoriska situationens tre konstituenter - 

exigence, audience och constraints - kommer ethos, topiker, doxa, narrativ, identifikation, 

kairos och decorum att skapa ett kompletterande och systematiserande förhållningssätt till 

kriskommunikation. 

 

Nyckelord: Retorik, den retoriska situationen, kris, kriskommunikation, Örebro kommun. 
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1. Inledning 

Att bo i Örebro har under 2010 och 2011 nästintill varit som att befinna sig i en Mankell- eller 

Sjövall/Wahlöö-roman. Det ena hemska brottet har avlöst det andra. Sveriges kanske värsta 

serievåldtäktsman genom tiderna har härjat i staden, en universitetsanställd har blivit brutalt 

styckmördad av en annan universitetsanställd och en kinesisk utbytesstudent har knivmördats 

av en annan student. Invånare i Örebro har gått nattvandringar tillsammans, läst i 

morgontidningen om brottsligheten i sin egen stad och tittat på flaggor som vajat på halv 

stång. Det senaste årets uppmärksammade brottslighet kan inte sättas i relation till något 

tidigare år, aldrig någonsin har örebroarna fått bevittna lika mycket medial uppståndelse 

gällande negativa händelser i staden. Tidningar, såväl regionala som nationella, har i flera 

månaders tid haft svarta rubriker om allt det fruktansvärda som skett i staden och Sveriges 

Television har visat inslag i tv-programmet Veckans Brott där kriminologiprofessor Leif GW 

Persson diskuterar mordutredningen i Örebro.
1
  

     Är Örebro på väg att bli en stad som förknippas med serievåldtäkter, styckmord och 

knivöverfall? Har man slutat se på Örebro som en trevlig, om än lite gnällig, stad med ett 

vackert slott där ÖSK-fotboll står i fokus? Enligt Brottsförebyggande rådet är örebroarna 

bland de mest otrygga i landet när de rör sig ute sent på kvällen. Det är så många som nästan 

var femte person som känner sig otrygg när mörkret har fallit.
2
 Vilket kanske inte är så 

konstigt eftersom Örebropolisen så sent som i oktober förra året varnade kvinnor för att röra 

sig ensamma ute på nätterna, detta helgen efter att tre kvinnor vid olika tillfällen hade blivit 

överfallna.
3
  

     Mitt i alla brott och negativ uppmärksamhet står organisationen Örebro kommun. En 

organisation som, utan att ha gjort något direkt fel, har det otacksamma arbetet att ta hand om 

efterspelet. Örebro kommun har som uppgift att se till att staden fungerar och att 

marknadsföra den, men inte minst att se till att örebroarna kan känna sig stolta över sin stad. 

När Örebro nu befinner sig mitt i en mycket ofördelaktig situation, vilka åtgärder vidtar 

kommunen och på vilket sätt reagerar och agerar de? Vilka kommunikativa strategier används 

och hur hanterar man krisstämpeln som staden fått i media? Eftersom Örebro kommun står 

mitt i denna utmanande och utsatta krisliknande kommunikationssituation, anser vi att det är 

av intresse att undersöka och utreda kombinationen av kriskommunikation och retorik samt 

att löpande analysera och diskutera Örebros aktuella situation.  

                                                 
1
 http://na.se/nyheter/orebro/1.1079326-om-styckmordet-pa-tv-i-kvall. 

2
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Trygghet&url=/dynamaster/file_archive/110

128/d14ac9d05ac17a0f0f58deea0424ab86/02%255fTrygghet.pdf. 
3
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12571615.ab. 
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1.1 Bakgrund 

Att Örebro upplever någon form av kris går inte att förbise. Mycket av den mediala 

uppmärksamhet som staden upplevt det senaste året kan knappast beskrivas i positiva ordalag. 

Bortsett från de uppmärksammade brott som skett har även interna händelser i kommunen 

uppmärksammats. Flera gånger har Kommunfastigheter i Örebro (KFÖ), vilka förvaltar 

Örebro kommuns fastigheter, varit i hetluften. Kommunen har fått utstå hård kritik och efter 

närmare granskning har flera brister uppmärksammats, brister som mynnat ut i vad media 

benämner som en mutskandal.
4
 Dessutom har höstens kommunalval (2010) skapat en debatt 

om huruvida röstningen har gått rätt till. Felaktigt godkända budröster och anmärkningar vid 

röstningslokaler har resulterat i omval i nordöstra delen av Örebro.
5
 Men trots 

uppmärksammade röst- och mutskandaler är det framför allt de fruktansvärda brotten som satt 

en ofrivillig agenda åt Örebro kommun. I Dagens Nyheter (DN) publicerades i mars 2011 

artikeln ”Örebro i strålkastarljusen” som kretsade kring det dåliga rykte som staden ådragit 

sig efter våldtäkterna, morden och det politiska kaos som råder i staden. Enligt DN säger 

representanter från den lokala tidningen Nerikes Allehanda (NA) att alla de våldsamma 

nyhetshändelserna har gjort att den ena negativa nyheten snabbt har överskuggat den andra, 

och att redaktionen under varje morgonmöte anstränger sig för att hitta något positivt att 

skriva om. Nyhetschefen Stellan Norén säger följande om det gångna året.
6
 

 

När vi tittade igenom 2010 års tidningar slog det oss vilken enorm tur det var att vi 

hade O-ringen, besök av kungen och en av Melodifestivalens deltävlingar här förra 

året. Utan det hade det varit nattsvart.
7
 

 

Citatet beskriver det senaste året i Örebro på ett ganska tydligt, och just nattsvart sätt. Att 

Örebro kommun befinner sig i en så komplex situation som de gör var en av anledningarna till 

att vi valde att undersöka detta objekt i vår uppsats. Det första problemet vi stötte på var att 

litteratur och forskning kring ett retoriskt perspektiv på kriskommunikation är något 

bristfällig. Litteratur som behandlar retorik finns i drivor och likaså litteratur om 

kriskommunikation, men än så länge är forskningen om dessa två områden tillsammans 

relativt tunn. Retorikprofessor Anders Sigrell skriver i introduktionen till ett temanummer om 

kriskommunikation i Rhetorica Scandinavica om hur en retorisk ansats kan bidra till 

kriskommunikationsteorier. Han menar att alla kommunikativa situationer är unika, men att 

                                                 
4
 http://na.se/nyheter/orebro/1.972600-flera-brister-hos-kfo. 

5
 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/omval-i-orebro-och-vastra-gotaland_5935605.svd. 

6
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/orebro-mot-svarta-rubriker-och-radsla. 

7
 Ibid. 
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vissa typer av situationer är tillräckligt lika för att vi ska kunna ge dem en gemensam 

benämning. En sådan benämning är kriskommunikation, gemensamma drag gör att det 

faktiskt går att säga något generellt om dessa situationer.
8
 Därför ämnar vi försöka 

sammanfoga retorisk teori med kriskommunikativ teori, eller åtminstone försöka identifiera 

element i retoriken som kan bli centrala för hur man med kommunikativa medel hanterar en 

kris.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kriskommunikation kan förbättras genom att se 

på den kommunikativa aspekten av en kris som en retorisk situation. Genom att fördjupa oss i 

den retoriska situationen och göra en intervju med Örebro kommuns kommunikationsdirektör, 

vill vi undersöka hur kommunen ser på sin aktuella situation samt hur ett retoriskt 

angreppssätt på kriskommunikation skulle kunna komplettera detta område. Vi ämnar på så 

vis sammanföra en praktikers perspektiv på kriskommunikation med ett teoretiskt perspektiv 

på kriskommunikation och retorik, detta för att uppsatsens teoretiska ingång även ska ställas 

mot en faktisk situations praktiska natur.  

 

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna som kommer att vägleda oss i vårt arbete är följande. 

 

 Hur kan ett retoriskt angreppssätt bidra till att öka förståelsen för den kommunikativa 

aspekten av den situation som Örebro kommun just nu befinner sig i? 

 Vilken nytta kan kriskommunikatören ha av att betrakta en kris som en retorisk 

situation? 

 

1.4 Tidigare forskning 

Då vi gör en tvärvetenskaplig ansats i denna studie kommer vi omöjligen att kunna redogöra 

för all tillgänglig tidigare forskning inom både kriskommunikation och retorik. Vi kommer 

därför att redogöra mer noggrant för forskning som berör kombinationen mellan dessa båda 

fält. I Sverige bedrivs forskning om retorik och kriskommunikation på Akademin för 

humaniora, utbildning och samhällsvetenskap vid Örebro universitet under ledning av 

professor Brigitte Mral. Forskningsarbetet går under namnet ”Krisretorik i praktiken” (KIP) 

                                                 
8
 Sigrell (2008a), s. 7ff. 
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och syftet är att studera de praktiska sidorna av krisretorik.
9
 Projektet är en vidareutveckling 

av det tidigare forskningsprojektet ”Retoriska aspekter på kriskommunikation” (RAK) vilket 

syftade till att ”öppna nya perspektiv på kriskommunikation utifrån både klassiska och 

moderna teorier inom retorikvetenskapen”.
10

 Forskningsprojekten är finansierade av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB, vilka tidigare hette 

Krisberedskapsmyndigheten (KBM), har utgivit en forskningsserie och en temaserie som båda 

behandlar krishantering och kriskommunikation. Serierna täcker ett brett spektrum och 

behandlar allt från analyser av nyhetsförmedling, risker och kriser, till reaktioner efter mordet 

på Anna Lindh och andra dåd. En del av forskningsserien berör krishantering och 

kriskommunikation inom svenska kommuner, flertalet av dessa bygger på kvalitativa studier.   

     Tidsskriften Rhetorica Scandinavica har ägnat ett temanummer åt kriskommunikation. Till 

skillnad från MSB:s publikationer har tidskiften en retorisk vinkling. Temanumret innehåller 

fyra artiklar. Den första redogör för Benoits teori om Image Restoration, nästa behandlar 

tsunamikrisen som epideiktisk situation, den tredje retorik i nedskärningssituationer och den 

sista behandlar apologia kopplat till Försäkringskassan och DN.
11

 

     Det har skrivits relativt få böcker inom ämnet kriskommunikation och retorik. De mest 

namnkunniga är antagligen William L.Benoit, Dan P. Millar & Robert L. Heath, och Amos 

Kiewe. Benoits bok Accounts Excuses and Appologia handlar främst om hur man försvarar 

eller ursäktar sig vid en kris.
12

 Millar & Heaths bok Responding to Crisis – A Rhetorical 

Approach to Crisis Communication är en samling där olika forskare applicerar olika retoriska 

teorier, både genom kvantitativa och kvalitativa ansatser, på kriskommunikation.
13

 Kiewes 

bok The Modern Presidency and Crisis Rhetoric är även den en samling där olika författare 

och forskare bidragit med olika studier. Den är dock mindre relevant för vår forskningsansats 

då den enbart behandlar fallstudier av amerikanska presidenter.
14

 

     Det finns en uppsjö av böcker som behandlar ämnet kriskommunikation. De vi anser bör 

nämnas tydligt är: Ongoning Crisis Communication – Planning Managing and Responding av 

W. Timothy Coombs
15

, The Handbook of Crisis Communication redigerad av W. Timothy 

Coombs och Sherry J. Holladay
16

 och ett svenskt exempel av Jesper Falkheimer, Mats Heide 

                                                 
9
 http://www.oru.se/PageFiles/20625/KIP%20forskningsplan.pdf. 

10
 http://www.msb.se/sv/Om-MSB/Forskning/Pagaende-forskning/MSBs-forskningsprojekt/Kriskommunikation-

i-praktiken/. 
11

 Rhetorica Scandinavica, nr 46 (2008). 
12

 Benoit (1995).  
13

 Millar & Heath (2004). 
14

 Kiewe (1994). 
15

 Coombs (2007). 
16

 Coombs & Holladay (2010). 
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och professor Larsåke Larsson; Kriskommunikation.
17

 Dessa böcker rör kriskommunikation ur 

ett bredare perspektiv och har ingen retorisk vinkling. Efter att ha bekantat oss med forskning 

inom kriskommunikation, kan vi konstatera att mycket av den bygger på fallstudier. 

Falkheimer m.fl. menar att en stor del av den svenska forskningen inom kriskommunikation 

har fokuserat på utvärderingar av stora kriser som har inträffat, vilket enligt författarna kan 

bero på att forskningsfinansiärerna har styrt forskningen åt det hållet.
18

 

     Forskningsfältet kring retorik är enormt och likaså forskningsfältet kring 

kriskommunikation, men att sammanföra dessa ämnen är relativt nytt. Det har gjorts få 

ansträngningar till detta tidigare. Således fyller vår uppsats en viktig funktion eftersom den 

bidrar till att hjälpa till att utveckla detta relativt outforskade forskningsområde. 

 

1.5 Urval och avgränsningar 

Då båda uppsatsförfattarna är intresserade av kriskommunikation beslutades det i ett tidigt 

skede att uppsatsen skulle beröra ett retoriskt förhållningssätt på kriskommunikation. 

Kriskommunikation kan lite förenklat delas upp i före, under och efter krisen.
19

 Eftersom 

mycket av den tidigare forskningen består av fallstudier som utreder kriser som har skett, ville 

vi hellre studera kriskommunikationen under en kris.
20

 Detta är dock en ganska problematisk 

ansats, då man väldigt sällan finner sig själv mitt i en pågående kris som man kan börja 

studera. Därför blev valet att analysera Örebro kommuns situation relativt enkelt. Det är en 

närliggande och pågående kris som berör många.  

     Vi har valt att avgränsa oss till en intervju med kommunikationsdirektören på Örebro 

kommun, detta för att det inte går att läsa sig till hur kommunen tänker och vilka strategier de 

använder i denna specifika situation. Kommunen har en kriskommunikationsplan, men denna 

avser enbart krissituationer som överväldigar kommunen och hotar att rasera styrsystem och 

få vardagen att kollapsa, vilket inte avspeglar den situation de befinner sig i nu.
21

  

     Vidare är det viktigt att poängtera att uppsatsen inte bör ses som en enbart analyserande 

uppsats och inte heller enbart teoretisk, uppsatsen utgörs av en kombination mellan dessa 

ansatser. Vi anser att kombinationen mellan de två ansatserna är det mest givande sättet för att 

kunna leverera en intressant och eventuellt teoriutvecklande uppsats.  

                                                 
17

 Falkheimer m.fl. (2009). 
18

 Ibid., s. 26f. 
19

 Coombs & Holladay (2010), s. 25ff. 
20

 Se avsnitt 1.4 Tidigare forskning. 
21

 http://www.orebro.se/download/18.6bf5069810dcf7017008000180/kriskommplan.pdf. 
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2. Teoretisk ram  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier och begrepp som är centrala och 

grundläggande i denna uppsats. Eftersom detta är en uppsats i retorik kommer naturligtvis 

tonvikten i kapitlet ligga vid just de retoriska teorierna, men då uppsatsen till viss del har en 

tvärvetenskaplig ansats kommer vi även att behandla begreppen kris och kriskommunikation.  

 

2.1 Retorik, kris och kriskommunikation 

För att kunna diskutera hur retorik och kriskommunikation hör ihop krävs det först att vi 

klargör vad en kris är. Begreppet har tilldelats många olika definitioner, men forskare tycks 

vara relativt överens om att en kris är någonting som karakteriseras av bland annat osäkerhet, 

hot, överraskning och tidsbrist.
22

 Kriser kan vidare delas upp i kategorierna naturkatastrofer 

kontra sådana orsakade av människan.
23

 Även om det i dagens samhälle kan vara svårt att 

alltid dra en tydlig linje mellan dessa, ta till exempel Kiruna som håller på att sjunka.
24

 

Coombs föreslår en definition av kris som utgår från ett organisationsperspektiv där han 

lägger stor vikt vid krisens eventuella konsekvenser och de som kan tänkas beröras av den:  

 

A crisis is the perception of an unpredictable event that threatens important 

expectancies of stakeholders and can seriously impact an organization’s performance 

and generate negative outcome.
25  

 

En kris är alltså något som skapar problem för organisationer och dess intressenter och som 

potentiellt kan skada organisationen och dess medlemmar.
 
Då denna definition även tar 

hänsyn till hur krisen uppfattas av någon som befinner sig utanför det direkta krisförloppet, 

innebär det att även media kommer att spela en stor roll i hur krisen kommer att uppfattas av 

allmänheten, då kriser ofta sprids och definieras i media.
26

  

     Falkheimer m.fl. betonar att kriser är mycket olikartade både vad gäller omfattning och 

konsekvenser, vilket gör att det inte går att hantera kriser på ett givet sätt.
27

 En central del i att 

hantera en kris kommer dock alltid att vara kommunikation. En bred definition av 

kriskommunikation är given av ordets sammansättning – kommunikation i krislägen.
28

 En 

något utförligare definition är: kommunikation i krissituationer mellan organisationer och 

                                                 
22

 Se exempelvis Falkheimer m. fl. (2009), s. 15 eller Coombs (2007), s. 2f. 
23

 Falkheimer m.fl. (2009), s. 18-22. 
24

 http://svt.se/2.57677/1.672236/stadsflytt_-_kiruna.  
25

 Coombs (2007), s. 2f. 
26

 Nord & Strömbäck (2005), s. 14. 
27

 Falkheimer m.fl.(2009), s. 22. 
28

 Ibid., s. 13. 
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intressenter, till exempel medborgare, journalister och andra organisationer.
29

  

     En retorisk infallsvinkel på kris och kriskommunikation betonar, enligt Millar & Heath, 

kommunikationens roll och utformning i en krissituation men även kommunikationens roll 

före och efter en kris.
30

 Ett retoriskt angreppssätt medger att en kris går att påverka med hjälp 

av kommunikation eftersom den retoriska publiken i högsta grad går att påverka med retoriska 

hjälpmedel. Därför kan ett retoriskt förhållningssätt till kriskommunikation utgå från den 

retoriska situationen och den retoriska begreppsapparaten.
31 

En retorisk definition av kris kan 

alltså betrakta krissituationen som ett påträngande problem i en retorisk situation. Ett problem 

som bäst kommer att lösas med retoriska medel. 

 

2.2 Den retoriska situationen 

Att se på en kris som en retorisk situation ger möjlighet att identifiera situationens unika 

omständigheter genom att systematiskt dela upp den i påträngande problem, retorisk publik 

och retoriska villkor, detta utan att negligera att kriser kan te sig oändligt olika. På så vis kan 

det dessutom förbereda kriskommunikatören för att kunna improvisera. Mral skriver i 

Rhetorica Scandivacia att ”varje krissituation är också en retorisk situation”.
32

 Hon citerar i 

samma stycke Heath som menar att; ”a crisis is a time to speak”.
33

 Det är således fastslaget 

att retorik och kriskommunikation har en mycket tydlig koppling. Mral m.fl. anser att den 

retoriska situationen kan användas som en lämplig metod för att analysera retoriska 

situationer från tre vinklar; före situationen, under situationen och efter situationen.
34

 

Falkheimer m.fl. menar att det inte går att skilja krishantering från kriskommunikation, 

eftersom en kris framför allt hanteras med just kommunikation.
35

 Eftersom en krissituation 

också är en retorisk situation (naturligtvis den kommunikativa aspekten av krisen, hur man 

bäst riktar en brandslang för att släcka en eld är inget retoriskt problem), blir följaktligen den 

retoriska situationen även en lämplig utgångspunkt för att analysera kriser.
36

  

     Begreppet retorisk situation myntades av Lloyd F. Bitzer i en artikel som heter just The 

Rhetorical Situation.
37

 Retorikprofessor Jens Kjeldsen beskriver artikeln och dess betydelse 

                                                 
29

 Falkheimer m.fl.(2009), s. 23. 
30

 Millar & Heath (2004), s. 5. 
31

 Ibid., s. 5f. 
32

 Mral i Rhetorica Scandinavica Nr 46 (2008), s. 36. 
33

 Ibid., s. 36. För orginalkälla se Millar & Heath (2004), s. 149. 
34

 Mral m.fl. i Nohrstedt (2010), s. 56. 
35

 Falkheimer m.fl. (2009), s. 23. 
36

 Ibid. 
37

 Bitzer (1968). 
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som ”banbrytande”.
38

 Bitzer presenterar här för första gången begreppet retorisk situation. 

Han menar att retorik är situationsbunden och att retorik skapas och ges mening av situationen 

på samma sätt som ett svar får sin mening av frågan.
39

 Alltså att varje retorisk situation väntar 

på en passande respons. För att en situation ska kunna klassificeras som en retorisk situation 

krävs det tre konstituerande element; exigence, audience, och constraints.
40

 Vi kommer att 

använda översättningen påträngande problem, retorisk publik och retoriska villkor.
41

 

     Ett påträngande problem är ett problem som kan lösas med hjälp av retorik, det vill säga 

ett problem som enligt Aristoteles kan definieras som någonting som kan vara på något annat 

sätt.
42

 Problemet kan vara allt från att med hjälp av kommunikation försöka höja 

budgetanslagen, att övertyga fler människor att rösta på ett parti, eller, det centrala för den här 

uppsatsen, att få någon att fortsätta anse att du och din organisation är trovärdig när ni står 

mitt i en förtroendekris. En publik är någon eller några som lyssnar på eller läser någon typ av 

budskap. En retorisk publik är någon eller några som med hjälp av persuasiva medel kan 

ändra uppfattning om problemet, lösa det, eller hjälpa till att lösa det.
43

 De retoriska villkoren, 

slutligen, är de möjligheter och förhinder som situationens förutsättningar statuerar.
44

     

     Bitzer fastställer att all retorisk kommunikation härstammar från situationen och att 

talaren, mer eller mindre, är tvingad att förhålla sig till de tre statuerande elementen. Bitzer 

själv är väldigt tydligt när han beskriver hur tvingande den retoriska situationen är:  

 

Not the rhetor and not persuasive intent, but the situation is the source and ground of 

rhetorical activity – and, I should add, of rhetorical criticism.
45  

 

Att se retorik på det sätt som Bitzer på ett deterministiskt sätt målar upp kan vara 

problematiskt. Detta uppmärksammar Richard E. Vatz i sin artikel The Myth of The Rhetorical 

Situation, där han menar att Bitzer inte bara förenklar situationen utan även nullifierar retorns 

roll och förpassar henne till att endast vara slav under den retoriska situationens tvång.
46

  

     Det finns naturligtvis problem med att se retoriken som endast situationsbunden och retorn 

som slav under situationen. Bitzers artikel har ändå erkänts som ett av de mest tongivande 

                                                 
38

 Kjeldsen (2008), s. 84. 
39

 Bitzer (1968), s. 5. 
40

 Ibid. 
41

 Översättningarna är de som föreslås i Kjeldsen (2008), s. 85. 
42

 Aristoteles, s. 41.  
43

 Bitzer (1968), s. 8. 
44

 Ibid. 
45

 Bitzer (1968), s. 6. 
46

 Vatz (1973), s. 158. 
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bidragen till retorisk teori och ges utrymme i flertalet retoriska uppslagsverk och läroböcker.
47

 

Eftersom retoriken enligt Aristoteles gäller det som kan vara på något annat sätt, bjuder det 

oss att tro att det går att se även på den retoriska situationen ur ett annat perspektiv.
48

 Genom 

att erkänna att retoriken har stora drag av kontextbundenhet eller till stora delar är 

situationsbunden, samtidigt som vi erkänner retorns roll och möjlighet att definiera det 

retoriska problemet, definiera den retoriska publiken och slutligen definiera och fritt använda 

de retoriska villkoren som finns till hands, kan vi flytta retorik och retorns roll från att vara 

passiv till att vara aktiv och inte längre slav utan anpassningsbar. Sigrell föreslår i sin mycket 

kärnfulla bok Retorik för lärare att retorik är vetenskapen om att välja språk så konstruktivt 

som möjligt och att vi därför är ansvariga för det språk vi väljer.
49

 Eftersom språket är 

arbiträrt är det upp till var och en att fritt utifrån sin egen förmåga och kunskap välja 

kommunikationssätt, form och innehåll.
 
Om människan är ansvarig för sin kommunikation 

kommer hon också att till viss del vara ansvarig för resultatet av det som kommunicerats.
50 

Detta är en intressant retorisk definition som belyser skillnaderna mellan Bitzer och Vatz, men 

som också stärker hypotesen om att retorik kan vara både knutet till situationen och till retorns 

förmåga att anpassa sig och sin retorik.  

 

2.3 Förtroende, trovärdighet och ethos 

Eftersom varje retorisk situation förutsätter en sändare, kommer ett retoriskt villkor alltid att 

vara sändarens ethos. I kriskommunikationsteori är en utgångspunkt att organisationer måste 

ha ett förtroendekapital för att på ett tillfredsställande sätt kunna förmedla ett övertygande 

budskap eller överhuvudtaget bli lyssnade på under en kris.
51

 Aspekten förtroendekapital, hur 

det har förvaltats före den kommunikativa situationen, och vilken roll det spelar i densamma, 

är intressant. Den har dessutom många gemensamma beröringspunkter med retorikens 

begrepp ethos och kanske särskilt med James C McCroskeys definition. Vi kommer därför att 

ha McCroskeys definition av ethos som utgångspunkt i denna uppsats.  

     McCroskey definierar ethos på följande sätt; ”The attitude towards a source of 

communication held at a given time by a receiver.”
52

 Vidare delar han in ethosbegreppet i en 

                                                 
47

 Se exempelvis Herrick (2005), s. 230ff eller Kuypers (2009), kap. 4. 
48

 Aristoteles, s. 41f. 
49

 Sigrell (2008b), s. 13. 
50

 Ibid., s. 18ff och s. 33. 
51

 Falkheimer & Heide i Coombs & Holladay (2010), s. 517. Kursiveringen är vår översättning av författarnas 

Trust capital. 
52

 McCroskey (2001), s. 83. 
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kronologiskt av varandra beroende följd: initial ethos, derived ethos och terminal ethos.
53

 Vår 

översättning av orden kommer att vara; initialt ethos, erhållet ethos och slutligt ethos, då vi 

anser att den belyser begreppen på ett korrekt sätt. McCroskey flyttar ethos från någonting 

som är sändarens till att vara något som finns i mottagarens uppfattning av sändaren. 

     Initialt ethos är den uppfattning som en mottagare har av en sändare precis innan en 

kommunikativ situation. Initialt ethos beror således på allt det som mottagaren känner till om 

sändaren innan en specifik situation. Erhållet ethos är den ändring som sändarens budskap, 

och det sätt på vilket hon framför budskapet, skapar i mottagarens uppfattning om sändarens 

initialethos. Slutligt ethos blir den sammantagna effekten av initialt ethos och erhållet ethoset. 

Eller i klartext; den utgående trovärdigheten idag, är den initiala trovärdigheten imorgon.
54

 

     Coombs menar att en organisations rykte är hotat i varje krissituation.
55

 Boin m.fl. menar 

att det viktigaste för effektiv kommunikation när det gäller myndigheter är trovärdigheten 

som organisationens talesperson har och organisationen i sig besitter.
56

 En talesperson 

kommer aldrig att fullt ut kunna överta en organisations trovärdighet men kommer heller 

aldrig helt att frias från organisationens rykte då både organisation och talesperson kommer 

att påverka varandras ethos ömsesidigt. Men enligt Hedquist går det att överföra talarens 

ethos till organisationens trovärdighet.
57

 Det är naturligtvis inte en helt problemfri transaktion 

men resonemanget blir, enligt oss, tillräckligt analogt för att det ska vara intressant att 

diskutera organisationers ethos ur ett retoriskt perspektiv. Även McCroskey menar att en 

organisation kan vara en sändare som skapar ett ethos i publikens uppfattning, och att 

ethosbegreppet i modern tid behöver lyftas från att bara beröra individuella individers ethos, 

eftersom den nya mediala tidsåldern närmast kräver det.
58

  

 

2.4 Begreppsdefinition – retoriska utgångspunkter 

För att fördjupa oss vidare i den retoriska situationen kommer vi att förhålla oss till följande 

retoriska begrep; topiker, doxa, identifikation, kairos och decorum. Dessa kommer vi att 

redogöra kortfattat för i detta avsnitt och mer fördjupa senare i uppsatsen. 

     Topiker är en del inom den klassiska retoriken och kan beskrivas som en metod för att 

finna material till ett tal.
59

 Metaforiskt kan denna metod beskrivas med att talaren besöker 

                                                 
53

 McCroskey (2001), s. 83f. 
54

 Ibid., s. 87ff. 
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 Coombs (2007), s. 137. 
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 Boin m.fl. (2005), s. 78. 
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 Hedquist (2002), s. 60. 
58

 McCroskey (2001), s. 87ff. 
59

 Hellspong (2004), s. 93. 
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”platser” för att finna användbart stoff. Dessa är gemensamma platser där man kan finna 

värden, föreställningar och tankar som kan delas med publiken.
60

 

     Doxa är de föreställningar, trosföreställningar och försanthållanden som en stor eller liten 

grupp människor delar. Dock är doxa föränderligt och gemensamma antaganden om sanning 

kommer att förändras över tid.
61 

Hellspong betonar att doxa är ett viktigt acceptanskriterium 

för att kunna övertyga någon.
62

  

     Identifikation är en viktig förutsättning för övertygande kommunikation. Kjeldsen citerar 

Burke som säger att du bara kan ”övertala eller övertyga en människa om du kan tala hennes 

språk i tal, gestik, tonalitet, ordning, attityder, idéer och identifiera ditt sätt att vara med 

hennes”.
63

 Burke menar därför att det enbart är i den mån två aktörer kan identifiera sig med 

varandra som deras intressen kan förenas.
64

 

     Kairos kan beskrivas med ordet timing eller, mer korrekt, det rätta eller kritiska 

ögonblicket. Marie Gelang skriver i sin avhandling Actiokapitalet att det rätta ögonblicket 

uppstår när en talare tillfredsställer situationens behov och publikens krav. Om talaren inte 

griper tag i detta, det rätta ögonblicket, missar denne kairos.
65

 Decorum, vilket är ett 

närbesläktat begrepp till kairos, innebär att talaren måste anpassa sig till de normer, 

konventioner och ideal som hör till den rådande doxan.
66

 

3. Metod och material  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metoder och det material vi använt i uppsatsen. 

Då uppsatsen både består av teoretiska och analytiska dimensioner har flera metoder 

använts, vilka samtliga kommer att presenteras. Vi kommer även att redovisa en källkritisk 

granskning av det material vi använt under arbetets gång, och avslutningsvis följer 

metodproblem.  

 

3.1 Hermeneutik 

Hermeneutik är ofta centralt i forskningsarbete som syftar till att få ökad förståelse om olika 

samhälleliga fenomen, vilket alltså är gällande för det vi har undersökt; retorik och 

                                                 
60

http://webappo.sh.se/C1256CD3003943A9/0/BEAFE2BE2E9985EAC1257199004217BE/$file/liten_toposlara
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64

 Ibid., s. 249. 
65

 Gelang (2008), s. 131f. 
66

 Johannesson (1998), s. 279. 



12 

 

kriskommunikation. Hermeneutik i en modern tappning är ett försök att både skapa metoder 

för tolkning av fenomen och att beskriva de villkor som möjliggör denna tolkning.
67

 

Samhällsstudier innebär ofta att tolka och förstå det som andra personer redan tolkat och 

förstått. I vårt fall har det inneburit att vi dels har tolkat litteraturen och dels kontexten, men 

eftersom vi dessutom har gjort en intervju har det även inneburit att vi behövt tolka hur 

intervjuobjektet tolkat verkligheten. Som grund för detta ligger att vi har en viss förförståelse 

för teorier och begrepp. Professor Per-Johan Ödman menar i boken Tolkning och förståelse att 

förförståelse är det som ger riktning åt sökandet och att förförståelsen tillsammans med 

intentionen utgör grunden för att öka förståelsen.
68

  

     Den förståelse vi skapar genom att tolka ett objekt är beroende av den förståelse vi har 

innan tolkningen, men också av den förståelse vi tillskriver oss under tolkningsarbetets gång. 

Viktiga begrepp och komponenter som beskriver vilken typ av förståelse som menas är: språk 

och begrepp, trosuppfattningar och individuella erfarenheter.
69

 

     Centralt för allt tolkningsarbete är den hermeneutiska cirkeln, Gilje & Grimen kallar det 

för det kanske viktigaste begreppet inom hermeneutiken.
70

 Den hermeneutiska cirkeln hjälper 

oss att förstå det förhållande som finns mellan tolkningsobjektet, förförståelsen och kontexten 

som objektet finns i när vi ska skapa mening genom tolkning. Den hermeneutiska cirkeln 

betecknar rörelsen mellan förförståelse, kontext och material, mellan helheten och delarna, 

mellan det vi tolkar och kontexten vi tolkar det i.
71

 Förståelsen för delen ökar i ljuset av 

helheten och förståelsen för helheten ökar genom förståelsen av delen. På detta sätt pendlar 

den som tolkar mellan delen och helheten för att skapa förståelse för det undersökta 

fenomenet.
72

 För oss har det inneburit att vi rört oss mellan teorier om retorik och 

kriskommunikation, mellan intervjumaterialet och kontexten, mellan kontexten och intervjun 

och mellan teori och kontext. Vi har alltså pendlat mellan helheten, delen och kontexten, för 

att på så vis låta dem skapa mening åt varandra allt eftersom vår förståelse för dem, i ljuset av 

varandra, har ökat. Eftersom vi genom kontexten och intervjun kan förstå teorierna bättre, kan 

vi på samma sätt förstå kontexten bättre genom teorin. Pendlingen mellan de större teorierna 

och delarna, kontext och intervju, har varit ledande genom hela uppsatsarbetet.  
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3.2 Analysmetoder 

Då vi inte valt att på traditionellt sätt analysera ett tydligt empiriskt material, har vi heller inte 

använt oss av någon tydlig metod. Vi har i vår litteratur- och teorifördjupning använt oss av 

vad som skulle kunna liknas vid en snöbollsmetod. Det är ursprungligen en metod som syftar 

till att man i kvalitativa studier låter en respondent leda till nästa respondent och så vidare.
73

 

Vi har funnit att detta har fungerat mycket väl även på litteratur. Genom att låta den litteratur 

vi läst via noter och referenser leda oss vidare in i litteraturen, har vi kunnat fördjupa oss inom 

de områden som varit relevanta för studien. Det här förfarandet var särskilt användbart inom 

det för oss tidigare okända området kriskommunikation. Urvalet av retorisk litteratur har till 

viss del även det bedrivits på samma sätt, men vi har i större grad styrts av våra förkunskaper 

och vår förståelse för ämnet. 

     För de mer analytiska elementen av uppsatsen har vi varit inspirerade av flera metoder, den 

första är Situational Analysis.
74

 Att använda situational analysis som metod ger stora 

möjligheter för analytikern att ta hänsyn till och förstå kontextens betydelse för en retorisk 

händelse på ett sätt som många andra metoder inte tillåter. Metoden innebär att fokus läggs på 

vilka de utlösande faktorerna för den retoriska situationen var och hur dessa påverkat 

densamma. Detta gör analytikern för att sedan kunna analysera den passande responsen.
75

  

Farrell & Young presenterar analysmetoden som ett sätt att analysera en situation som redan 

har inträffat, exempelvis huruvida ett tal var en passande respons i förhållande till det 

påträngande problemet.
76

 Eftersom vi ämnar analysera en pågående retorisk situation, har vi 

varit tvungna att modifiera metoden något. Istället för att granska responsen, har vi undersökt 

hur en situation och ett annat forskningsämne skulle te sig om man granskar dem genom de 

tre omständigheterna som statuerar en retorisk situation. Eftersom vårt undersökningsmaterial 

inte har varit av samma natur som den som rekommenderas i analysmetoden, har vi utvecklat 

metoden efterhand och låtit intervjumaterial, teori och kontext styra oss i vår metod. Till vår 

hjälp har vi inspirerats av en eklektisk metod och en generativ metod. Dessa metoder är 

relativt lika varandra och erbjuder analytikern ett alternativ till ”klassiska” metoder. 

     Foss skriver att den generativa metoden är ett sätt att skapa förståelse genom att utgå från 

en situation eller artefakt istället för en metod med bestämda ramar och tillvägagångssätt.
77

 

Hon skriver att andra metoder kan vara användbara för att öka förståelsen för retorik men att 
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den generativa är mer lämpad för att öka förståelsen för en artefakt eller situation.
78

 Den 

eklektiska metoden beskrivs även den som ett sätt att på ett mer flexibelt och nyanserat sätt 

upptäcka och få förståelse.
79

 Kuypers skriver att eclectic härstammar ur det grekiska ordet 

eklektikos vilket, enkelt översatt, betyder att välja det bästa.
80

 En fördel med denna metod är 

att analytikern ska kunna använda den hon är som människa och allt hon känner till om 

området för att nå ett så bra resultat som möjligt.
81

 Det betyder inte att analytikern bara vilt 

spekulerar, det ställer snarare större krav på transparens i arbetet då metoden utvecklas i takt 

med arbetets gång och med att förståelsen ökar. De största fallgroparna inom metoden är att 

analytikern omedvetet kan finna det hon letar efter, eller att resultatet endast blir ytliga 

observationer utan substans och kritiskt förhållningssätt.
82

 För att undvika att falla i dessa 

gropar har vi hela tiden fört en diskussion sinsemellan där vi kritiskt granskat våra slutsatser 

och påståenden. Vi har även varit tydliga med att hålla oss öppna för vart kontext och teorier 

leder oss samt att inte släppa på vårt kritiska förhållningssätt mot varken oss själva eller 

varandra. 

 

3.3 Kvalitativ intervju 

Då vår ambition med denna uppsats har varit att parallellt med en teoretisk fördjupning göra 

en analys av en reell situation, har det således krävts en metod för att få förståelse om den 

reella situationen. För att undersöka hur Örebro kommun upplever och ser på den situation de 

nu befinner sig har vi använt oss av en kvalitativ intervju. Enligt Svensson och Starrin syftar 

en kvalitativ intervju till att upptäcka egenskaper, företeelser eller innebörder hos något som 

på förhand inte är bestämt.
83

 Örebro kommuns syn på den situation de befinner sig i är av 

privat karaktär, vilket kan låta motsägelsefullt eftersom kommunens verksamhet är offentlig. 

Det är alltså inte situationen vi avser när vi använder ordet privat – det är kommunens interna 

upplevelse och syn på situationen. För att få denna förståelse intervjuade vi en person med 

förstahandskunskaper om det vi ville undersöka, det vill säga en person med insikt i och 

kunskap om kommunens situation.
84

 

     Vi valde att använda oss av en halvstrukturerad intervju, det vill säga en intervjuform som 
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är både flexibel och strukturerad.
85

 Enligt Kvale och Brinkmann kan man med hjälp av en 

halvstrukturerad intervju försöka förstå och få insikt i olika teman utifrån intervjupersonens 

perspektiv, för att sedan ge mening till de centrala teman som intervjun vidrört.
86

 Vi ansåg att 

en halvstrukturerad intervju lämpade sig bäst för vårt syfte, då den tillåter att man frångår 

intervjuguiden och fångar upp intressanta aspekter som framkommer i situationen, och 

samtidigt säkerställer att man inte missar något område.
 87

  I intervjuguiden utformade vi, 

enligt Svensson och Starrins föreskrifter, frågor i de teman som vi ville täcka upp under 

intervjun; bakgrund, kriskommunikation, den aktuella krisen, trovärdighet och mottagare.
88

  

     Intervjun förlades på intervjupersonens arbetsplats och tog cirka 75 minuter. Båda 

författarna närvarade vid intervjun, men endast en höll i den.
 
Intervjun spelades in, med 

intervjupersonens medgivande, och därefter transkriberades intervjun omgående.
89

 Talspråk 

omformulerades i huvudsak inte till skriftspråk. Endast då det fanns en risk att talspråket inte 

skulle bli begripligt, men ingen mening gick förlorad, ändrades det till skriftspråk. För att 

säkerställa att transkriberingen skett korrekt har den jämförts med inspelningen upprepade 

gånger.
 
 

     Att vi endast valde att intervjua en person beror på att kommunikationsdirektören är ytterst 

ansvarig för kriskommunikationen och således kan sägas vara den mest representativa inom 

kommunen. Att intervjua fler anställda skulle troligtvis ge oss ett upprepat och överflödigt 

material. Vidare är det viktigt att klargöra att det primärt är intervjumaterialet som kommer att 

tolkas och analyseras i uppsatsen, inte hela Örebro kommuns situation. Det är för omfattande 

och komplext och kräver ett större inifrånperspektiv som vi inte har tillgång till eller kan 

tillskansa oss. Hade vi analyserat en kris retrospektivt hade materialet funnits att tillgå, men 

hur kommunen tänker kring den specifika situationen som de idag upplever finns inte 

dokumenterat, vilket gör att vi måste förlita oss på och utgå från intervjumaterialet. 

     Efter förfrågan har respondenten gett sitt godkännande gällande att hennes namn 

publiceras i uppsatsen. En närmare presentation av respondenten och hennes syn på den 

situation Örebro kommun befinner sig i följer i nästa stycke. 

 

3.3.1 Presentation av intervjupersonen och situationen 

Respondenten heter Margareta Wall och är kommunikationsdirektör på Örebro kommun. Wall 
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har arbetat inom kommunen sedan 1998. Hon började då som informatör och har under årens 

lopp varit på olika positioner inom kommunen men alltid arbetat med information och 

kommunikation. Idag arbetar Wall tillsammans med kommundirektören och ingår i 

ledningsstaben. Hon är ansvarig för kommunens informationsavdelning, där det finns cirka 

femtio medarbetare, samt arbetar framför allt med och ansvarar för två större uppdrag: 

varumärket Örebro kommun med fokus på medborgarna och varumärket Örebro stad. 

     Vi bedömer att Wall, efter många yrkesverksamma år inom kommunen, har en stor 

erfarenhet och kompetens av arbete med kommunikation och information. Själv anser hon att 

detta har gett henne många erfarenheter och god kunskap gällande kriskommunikation.  

     Wall berättar i intervjun att kommunen just nu har en del förtroendekriser, framför allt 

betonar hon att de lokala medierna har gjort en granskning av tjänstemän inom 

fastighetsförvaltningen. Media har uppdagat tvivelaktiga fakturahanteringar vilket till slut har 

lett till en polisanmälan. Hon berättar att det dessutom finns ett fall som berör huruvida 

tjänstemän har tillskansat sig privata förmåner. Även det har granskats i lokal media.  

      Wall fortsätter med att berätta om hur Örebro figurerat i ett ofördelaktigt sammanhang i 

och med alla de brottshändelser som påverkat staden det senaste året. Hon lyfter framför allt 

fram serievåldtäkterna, som uppmärksammades under en längre tid innan gärningsmannen 

kunde gripas, samt styckmordet, som skedde vid årsskiftet 2010/2011. Det sistnämnda, 

påpekar hon, har ”varit mumma för framför allt kvällstidningarna”. Wall återkommer flera 

gånger till hur media har framställt de olika händelserna och påpekar att när 

mediedramaturgin bygger på att nu har det hänt något i Örebro, igen och igen och igen - 

kommer det till sist påverka hur allmänheten upplever staden. Hon beskriver att kommunens 

krisarbete nu handlar om att de aktivt arbetar med att hantera förtroendekriserna samt att 

bygga upp en positiv Örebrobild. 

 

3.4 Metodproblem 

Vårt största metodproblem är att vi inte har använt oss av någon på förhand given eller erkänd 

metod. Vi har fått skapa metoden efterhand genom vår förförståelse och genom den förståelse 

vi tillskansat oss under arbetets gång. Vi har utgått från den retoriska situationen och 

begreppen exigence, constraints och audience, och varit inspirerade av metoden som beskrivs 

i Kuypers bok Rhetorical Criticism – Perspectives in Action.
90

 Då detta egentligen är en 

metod utarbetad för att analysera en tydlig retorisk artefakt har vi inte kunnat följa den som en 
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punktlista, utan mer använt den som en vägledning. Vi har varit medvetna om att det självklart 

kan innebära metodologiska problem att använda en metod på något den egentligen inte varit 

menad för. För att undvika att falla för långt från ramen har vi hela tiden fört en diskussion 

sinsemellan där vi kritiskt har granskat våra slutsatser, påståenden och metodologiska 

förhållningssätt. Vi har även varit tydliga med att hålla oss öppna för var kontext och teorier 

leder oss och inte släppa på vårt kritiska förhållningssätt mot varken oss själva eller varandra. 

     De begrepp vi valt att fokusera djupare på, ethos, decorum, doxa, narrativ och 

identifikation, mottagaranpassning samt kairos, har vi kommit fram till genom vårt 

hermeneutiska förhållningssätt. Det kan vid första anblicken verka som att vi helt godtyckligt 

valt ut dessa begrepp redan på förhand vilket i så fall skulle försvaga studiens trovärdighet. 

Självklart har vår förförståelse för kontext och ämne bidragit till vilka begrepp som fått en 

central plats i utredningen, men vi har även låtit intervjun och kontexten och vår löpande 

tolkning vägleda oss när vi valt att undersöka just dessa begrepp.  

 

3.5 Källkritik 

Vi har använt oss av välkända och vetenskapligt granskade författare vars tillförlitlighet vi har 

mycket liten anledning att ifrågasätta. Självklart har vi alltid haft ett kritiskt förhållningssätt 

till den litteratur vi tillgodogjort oss, men vi har inte funnit någon anledning att misstro 

författarna. Vi har även ett litet antal otryckta källor som referenser vilka vi granskat med stor 

noggrannhet och rådslagit både med varandra och med vår handledare om hur lämpliga dessa 

har varit använda innan vi valt att använda oss av dem eller ej. Vidare finns ett antal 

nyhetswebbsidor med som källor. Vi har i dessa fall använt oss av välkända lokal- eller 

rikstäckande tidningar exempelvis Nerikes Allehanda, Aftonbladet och Dagens Nyheter. 

Dessa har vi använt för att skapa oss en bild av det aktuella läget i Örebro och hur läget 

rapporterades till allmänheten. Vi har valt att läsa i många olika mediekällor, både nationella 

och lokala, eftersom vi menar att det ger oss en större möjlighet att skapa en uppfattning om 

situationen och förmedla den till läsaren.  

    Gällande den största delen av det empiriska materialet, det vill säga intervjun, har vi inte 

funnit någon anledning att misstro det insamlade materialet. Kommunikationsdirektören har 

många års erfarenhet från arbete med kommunikationsfrågor inom kommunen och har således 

en god insikt och kunskap om undersökningsområdet. 
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4. Teoretisk fördjupning och analys 

I detta kapitel kommer vi att fördjupa oss i den retoriska situation och koppla samman detta 

med kriskommunikation. Vi kommer att ta avstamp i vår intervju och kontinuerligt diskutera 

den parallellt med teori. Vi kommer att behandla den retoriska situationens tre konstituenter 

var för sig. Under varje avsnitt följer två underrubriker där vi fördjupar oss vidare.  

 

4.1 Påträngande problem (exigence) 

Bitzer definierar exigence som det påträngande problemet som skapar den retoriska 

situationen, vilken i sin tur kommer att kräva en passande respons.
91

 Då en kris är ett 

påträngande problem kräver även en kris en passande retorisk respons. Rent krasst kan man 

antagligen säga att allt kriskommunikationsarbete syftar till att finna en passande retorisk 

respons på ett påträngande problem. Dock menar vi, precis som Vatz, att Bitzers diskussion 

kring det påträngande problemet inte fångar upp den komplexitet som en retorisk situation, i 

synnerhet en krissituation, faktiskt innehåller. Vatz ifrågasätter Bitzers pragmatiska syn på den 

retoriska situationen genom att påstå att det inte går att hitta en enkel, uppenbar lösning på 

komplexa problem. Vatz belyser det på följande sätt: ”One never runs out of context. One 

never runs out of facts to describe a situation”.
92

 Således bör även kriser förhålla sig på 

samma sätt – det är för komplext för att hitta en enkel föreskrivande lösning. En kris kan bestå 

av flera problem som tillsammans bildar det retoriska problemet, vilket komplicerar den 

passande responsen. Kriser ser dessutom ofta väldigt olika ut, vilket försvårar det hela. 

Regester & Larkin beskriver krisers olika natur på följande vis: ”In business as in life, crises 

come in as many varieties as the common cold”.
93

   

     Eftersom varje situation inte bara är unik utan dessutom är extremt komplex vill vi ogärna 

komma till en snabb eller enkel lösning – det låter sig helt enkelt inte göras. Det går inte att 

skapa en checklista som säkerställer den passande retoriska responsen på det retoriska 

problemet. Det som kanske går att göra är att försöka skapa ett retoriskt förhållningssätt till 

kris som både tillåter att krisen är komplex men som också ger en möjlighet att förbereda sig, 

identifiera problemet och sedan använda retoriken enligt Aristoteles heuristiska definition; att 

retorik är konsten att vad det än gäller finna de medel som är bäst lämpade att övertyga.
94

 Att 

finna medel som är lämpade för att övertyga blir komplicerat om man inte vet vad man 

faktiskt ska övertyga om. Således menar vi att det påträngande problemet är en kritisk 
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analyspunkt som inte får negligeras. Hur ska man kunna hitta lämpade medel om man inte vet 

vad man ska använda medlen till? Wall säger följande i vår intervju: 

 

Oavsett kris så kan du med dåligt skött kommunikation skapa misstro, skapa osäkerhet 

bland de som är berörda och skapa mer oro och ångest i grupperna som är berörda än 

vad det egentligen behövdes.
95

  

 

Konsekvenserna som beskrivs i citatet kan självklart bero på att kommunikationen rent av är 

dålig, man kanske är fullt medveten om vad man vill övertyga om men man har inte lyckats 

hitta de medel som är mest lämpade. Men det kan även bero på att det retoriska problemet inte 

har identifierats korrekt och att kommunikationen av den anledningen inte fyller sitt syfte.       

     I de två följande avsnitten kommer vi därför att fortsätta fördjupa och analysera hur retorik 

kan bidra till att identifiera och definiera det påträngande problemet i en krissituation samt 

vilken komplexitet som uppstår när ett hot mot ethos utgör det påträngande problemet.  

 

4.1.1 Ett topiskt förhållningssätt 

En krissituation präglas ofta av att information måste intensifieras, ett informationsvakuum 

kan annars uppstå, vilket kan orsaka ryktesspridning och osäkerhet.
96

 För att kunna agera och 

informera snabbt måste vetskapen om krisen således uppstå så fort som möjligt, men att nå 

denna vetskap är dock inte helt enkelt. Wall beskriver i följande citat problematiken med att i 

god tid förstå att det är en krissituation man står inför:  

 

Du har svårt att lyfta dig. Inte förrän, eller den första signalen på – oj vad jobbigt det 

är – kommer kanske först när du har TV4, Expressen, SVT, Nerikes Allehanda och 

radion som ringer till dig vid olika tillfällen och vill att du ska uttala dig. 

 

Om vetskapen om att man står inför en eventuell kris finns redan innan alla medier hör av sig, 

torde det bli betydligt enklare att möta journalister med en passande respons. Coombs menar 

dock att somliga kriser är mer uppenbara och enkla att acceptera än andra.
97

 Om en 

tunnelbana är bombhotad eller ett flyg har kraschat är det vara relativt enkelt att inse att man 

står inför en kris. Mindre påtagliga och uppenbara kriser kan vara svårare att upptäcka och 

identifiera. Dessutom kan det finnas en problematik med att många ledare har svårt att 
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refereringar till Wall syftar till denna intervju och vi kommer därför inte presentera detta i fler noter. 
96

 Krisberedskapsmyndigheten – Crisis Communication Handbook, (2003), s. 34. 
97

 Coombs (2007), s.103. 



20 

 

erkänna för sig själva och acceptera att det är en kris man står i eller inför.
98

 Coombs skriver 

att problem ofta ignoreras genom att man undviker att definiera problemet som en kris, men 

belyser att det finns en fara med detta. Det är först när etiketten kris fastslås som 

organisationen ändrar sitt sätt att hantera ett problem – accepteras en kris ökar möjligheten att 

resurs- och kraftansträngningarna som måste göras verkligen görs.
99

 

     Både Wall och litteraturen inom kriskommunikation belyser alltså att det finns ett problem 

med att identifiera kriser. För att kunna identifiera kriser och systematiskt analysera dem kan 

retorikens topiker vara ett användbart verktyg. Vi har valt att något modifiera användningen 

av topiker och kommer att kalla detta för ett topiskt förhållningssätt. Med ett topiskt 

förhållningssätt menar vi snarare ett analytiskt förhållningssätt än ett skapande 

förhållningssätt, vilket topiker primärt syftar till. Maria Wolrath-Söderberg argumenterar för 

vad hon kallar för ett topiskt tänkande. Hon menar att topiker både kan användas för att se 

händelser och företeelser ur olika perspektiv och att man, genom att pröva topiker i ett 

sammanhang och sedan samma topiker i ett annat sammanhang, får en ökad förståelse.
100

 

Hellspong skriver att ett topiskt tänkande således kan innebära ett medvetet tänkande vilket 

kan användas i syfte att lösa problem.
101

 Topiker blir alltså ett redskap för att lösa problem 

vilket i en krissituation kan vara ett sätt att finna en passande respons. 

     Hart presenterar i boken Modern Rhetorical Critcism sexton universella topiker vilka har 

utarbetats av Wilson och Arnold.
102

 Dessa skulle kunna användas systematiskt vid händelser 

och företeelser som ”avviker från det normala” för att undersöka om de kan vara en potentiell 

kris, men även analysera en redan identifierad kris för att öka förståelsen för dess natur och 

komplexitet. På följande sida presenterar vi en punktlista med de universella topiker vi anser 

vara mest användbara. 
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 Existens - Vad är det som existerar? Vad har hänt? 

 Grad - I vilken grad påverkar eller kan det här påverka organisationen? 

 Spatial - Hur nära organisationen sker det? 

 Temporal - När hände det eller hur länge har det pågått? 

 Konkret/Abstrakt - Blir de eventuella konsekvenserna konkreta eller abstrakta 

(resulterar det exempelvis i att något förstörs eller är det förtroendet som skadas)? 

 Förändringsmöjlighet - Kan det förändras (kommer det inom en kortare framtid 

eskalera eller avta)? 

 Potential - Vilken potential har organisationen att möjliggöra eller förhindra 

konsekvenser? 

 Önskvärdhet - Hur gärna vill organisationen åtgärda eventuella problem (är 

exempelvis den ekonomiska ansträngningen värd besväret)? 

 Utförbarhet - Är det organisationen som ska/bör hantera händelsen eller tillhör den en 

annan instans? 

 Kausalitet - Kan det här orsaka andra händelser/problem? 

 Korrelation - Påverkas det av en annan händelse? Korrelerar händelsen med en annan? 

 Kategori - Kan händelsen etiketteras med ett övergripande tema? 

 Likhet - Finns det någon likhet med andra händelser? Kan lärdomar dras av tidigare 

händelser? 

 Möjlighet - Kan organisationen överhuvudtaget påverka det som hänt?
 103

 

 

Ovanstående topiker och tillhörande exempelfrågor kan appliceras på krissituationer eller 

situationer som potentiellt kan bli krissituationer. Det topiska förhållningssättet handlar om att 

hitta gemensamma platser att gå till för att analysera vad det är för situation man står inför 

eller i och därefter kommer troligtvis mer situationsspecifika topiker att växa fram.  

     Örebro kommun behöver inte använda sig av topiker för att identifiera om de befinner sig i 

en kris, det har de redan konstaterat. Däremot kan de analysera hur krisen ser ut, vilket vi ser 

ett behov av då kommunens kris är komplex och utdragen. Situationen består inte av en 

händelse som har utlöst en kris, det är snarare flera händelser efter varandra som tillsammans 

bildar en övergripande kris – flera brottsfall, omval och en mutskandal. I intervjun med Wall 

kan vi identifiera att hon till viss del använder de topiker som vi presenterat i punktlistan 

ovan. Vi vågar dock påstå att ett mer medvetet användande av dem, eller de topiker som blir 

relevanta för kommunen som organisation, skulle bidra till ett mer organiserat och 

systematiserat analysredskap. 

     En av de universella topiker som hon, antagligen omedvetet, analyserar utifrån är likhet, 

vilket hon kopplar till de våldtäkter som har präglat kommunen. Hon nämner att Umeå gjort 
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en resa mot att uppfattas som en mycket tryggare stad efter att serievåldtäktsmannen, som i 

media kallades för Hagamannen, begått många våldtäkter.
104

 Där analyserar hon en liknande 

situation och drar lärdom av Umeås fall. Hon menar att Örebro bör satsa på att skapa tryggare 

miljöer och genom mer trygghetsarbete kan Örebro på längre sikt förknippas med att vara en 

tryggare stad. En annan punkt som Wall diskuterar i intervjun är potential. Hon säger att 

Örebro kommun som organisation inte har möjlighet att på egen hand återskapa ett bra rykte. 

Dels har kommunen svårigheter att göra sig hörd och sedd i pressen och dels behöver flera 

saker hända för att Örebros rykte ska vända till det mer positiva. Wall säger att det redan finns 

företag som engagerar sig, men att det behövs ännu fler initiativ som kan bidra till att aktivt 

jobba med Örebros stämpel. Vi tolkar det som att Wall menar att kommunens sätt att ge en 

passande respons på det påträngande problemet bland annat är att vara en samordnande 

funktion som ser till att initiativ görs på olika håll. Med andra ord har Wall analyserat 

potential att påverka konsekvenser.
105

 

     Den lista vi presenterat ovan skulle kunna vara en start på ett topiskt förhållningssätt, 

därefter skulle mer specifika topiker växa fram. I Örebros fall skulle media exempelvis kunna 

vara en topik då mycket av Örebros kris förmedlas och formas via media, vilket kan 

illustreras med en artikel i Aftonbladet från oktober 2010. Artikeln är skriven efter att 

serievåldtäktsmannen våldtagit en 64-årig kvinna och rubriken Örebros kvinnor rädda 

bestämmer delvis vilken vinkling av Örebro som visas i nationell media.
106

 Aftonbladet är 

således med och bidrar till de proportioner krisen får och det perspektiv den ska ses ur. Att 

Örebros kvinnor är rädda är knappast vad Örebro kommun vill att staden ska förknippas med, 

vilket Wall även påpekar i intervjun; 

 

Det är klart att Örebro har figurerat i ett sammanhang som gör att staden av andra 

och också av många som bor här upplevs vara – Vad är det som händer? Är det tryggt 

att vara här? Är det skräckens stad? Så självklart har detta påverkat bilden av Örebro 

och vi har därför vidtagit en del åtgärder. 

 

I ovanstående citat analyserar hon även den universella topiken grad, det vill säga i vilken 

grad det som hänt påverkar organisationen Örebro kommun. Genom att ställa sig själv frågor 

om hur Örebro uppfattas, identifierar hon att det finns ett problem som påverkar kommunens 
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arbete med Örebrobilden negativt och att åtgärder därför behöver vidtas. På kommunens 

hemsida kan man läsa att de arbetar med ett aktivt trygghetsarbete. Åtgärderna som har 

vidtagits är framför allt bättre belysning, gallring av buskage och trygghetsvandringar.
107

 

     Det finns säkerligen fler tillvägagångssätt än det topiska förhållningssättet för att analysera 

krissituationer eller eventuella krissituationer, men över tvåtusen års retorikhistoria borgar för 

att topiker mycket väl kan vara ett användbart verktyg. I vår intervju med Wall har vi även 

identifierat att det finns ett behov av ett sådant analysverktyg. 

 

4.1.2 Ethos och påträngande problem 

En organisation som upplever att bilden av dem framställs negativt behöver nödvändigtvis 

inte uppleva en kris. Palm & Falkheimer skiljer mellan förtroendekriser och 

förtroendeförluster. De menar att en förtroendeförlust är nödvändigt för en förtroendekris ska 

uppstå, men att förlust av förtroende inte alltid mynnar ut i en kris.
108

 I Örebros fall säger 

dock kommunikationsdirektör Wall att Örebro står inför ett antal förtroendekriser, vilket 

innebär att ethos kommer att vara centralt och avgörande för hur kommunikationen mottas. 

     McCroskey belyser att Aristoteles uppfattning om ethos som det starkaste medlet att 

övertyga sällan har blivit ifrågasatt, detta trots att hans teorier är över 2400 år gamla.
109

 Han 

fortsätter genom att säga;  

 

Of all the aspects of classical rhetorical theory the one that has the greatest 

support from modern empirical research is the theoretical importance of ethos 

in rhetorical communication.
110

 

 

Med detta i åtanke kommer Örebro, och även andra organisationer i liknande situationer, att 

behöva lägga stor vikt vid hur deras ethos kommer att uppfattas före, under och efter en kris. 

Wall visar en viss medvetenhet om att ethos spelar stor roll för kriskommunikation och när vi 

frågar henne hur viktigt förtroende och trovärdighet är i en krissituation säger hon att: ”Jag 

tror att det är väldigt starkt.”. Även om hon inte använder termen ethos är det tydligt att det 

berör samma domän. Hon problematiserar vidare kring ämnet och säger att det är lättare att 

förstå ”klassiska kriser”, som till exempel att det brinner eller att det är översvämning, än att 

förstå mer abstrakta kriser. Kommunen och samhället i övrigt är sämre på att identifiera och 

hantera förtroendekriser då det begreppet inte ”...är lika inarbetat”. Både retorisk teori och en 
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praktiserande kriskommunikatör belyser alltså att det är viktigt att ta hänsyn till ethos i dessa 

situationer.  

     Hedquist menar att kriser på grund av sin emotionella natur förstärker just hotet mot 

förtroendet.
111

 Örebro har under 2010 haft en kris som uppmärksammats i media under 

namnet ”KFÖ-härvan”.
112

 Kommunfastigheter i Örebro (KFÖ) har granskats i en artikelserie i 

Nerikes Allehanda och det har gått så långt att personer i organisationen har blivit 

polisanmälda misstänkta för mutbrott.
113

 Här finns det en ganska tydlig orsak till 

förtroendekrisen; personer anställda av kommunen misstänks ha tagit emot mutor. Skandaler 

som dessa fungerar ofta som katalysator för många förtroendekriser.
114

 Som för att ytterligare 

komplicera och verkligen belysa hur komplex en förtroendekris kan vara, fylls tidningarna 

under hösten och vintern samma år av artiklar om våldtäkter och mord. Dessa händelser är 

förstås ingenting som egentligen har någon koppling till Örebro Kommun, förutom rent 

geografiskt, men bidrar ändock som påträngande problem. När flera negativa händelser sker 

samtidigt som en förtroendekris pågår påverkar det kommunens ethos ytterligare. En 

läsarkommentar i artikeln Gult ljus blir vitt för ett säkrare Örebro, publicerad i NA 2011-12-

10, visar på exakt detta. Artikeln handlar om en åtgärd som Örebro kommun vidtagit för att 

öka tryggheten i staden, de har installerat bättre ljus än vad som tidigare fanns. Följande 

skriver signaturen Peter V i kommentarsfältet under artikeln:  

     

Hur kan man som politiker sova om natten när man på allvar går ut med att göra 

Örebro säkrare med vitt ljus? Vi behöver rakryggade politiker som med krafttag kan ta 

tag i de element i samhället som skapar problem för vanliga medborgare. De vet vad 

som måste göras, de vågar bara inte.
115

  

 

Det finns även fler läsarkommentarer till samma artikel som också ifrågasätter politikernas 

trovärdighet. Vad signaturen Peter V tjänar som exempel på är en del av den komplexitet som 

kan uppstå i kriskommunikation där hot mot ethos är ett av de påträngande problemen. 

     McCroskey hjälper oss att förstå varför ethos alltid kommer att vara centralt genom att han 

delar upp all retorisk kommunikation i antingen konceptfokuserad eller ethosfokuserad.
116

 

Merparten av den retoriska kommunikationen är konceptfokuserad, det vill säga den använder 

ethos som ett bevismedel för att övertyga om ett budskap. Ethosfokuserad retorisk 
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kommunikation är istället när ett starkare ethos, eller försvar av ethos, är själva målet.
117

 

Uppdelningen innebär inte, vilket McCroskey är noga med att poängtera, att 

konceptfokuserad kommunikation inte är beroende av sändarens ethos, Inte heller att den inte 

kommer att påverka sändarens slutliga ethos.
118

 För Örebro kommun innebär detta att man 

kommer att behöva ta hänsyn till ett antal olika aspekter på samma gång. För det första att all 

kommunikation man gjort innan själva krisen kommer att spela roll. För det andra att både i 

förtroendekriser, vilka vi kan klassificera som ethosfokuserade, och alla andra kriser, vilka vi 

kan klassificera som konceptfokuserade, att organisationen kommer att behöva ”medvetet 

vara medvetna om ethos”. Eftersom ethos både kommer att vara ett problem och en 

förutsättning för att hitta den passande responsen kommer vi att diskutera ethos som retoriskt 

villkor senare i uppsatsen.
119

 

 

4.2 Retorisk publik (audience) 

Gällande begreppet publik, tror vi att retorik kan bidra med en viktig distinktion som bör 

undersökas ytterligare i förhållande till kriskommunikation och Örebro kommun. Bitzer 

menar att publik i en bred definition kan innebära alla som lyssnar.
120

 Eller kanske snarare alla 

som kan tänkas ta del av budskapet – alla budskap är som bekant inte muntliga. En retorisk 

publik är ett snävare begrepp och består istället av den publik som kan påverka utkomsten av 

det retoriska problemet.
121

 Detta gör att fokus inte bara bör vara att nå ut så fort som möjligt 

till så många som möjligt, utan kanske även till att nå så rätt som möjligt, anpassat till den 

retoriska publiken. Med andra ord att budskapet inte nödvändigtvis måste ”tilltala” alla utan 

att det i synnerhet ska riktas till den faktiska retoriska publiken.  

     Vi har tidigare fastslagit att en kris är socialt konstruerad och att krisens utseende således 

formas av hur den framställs. Coombs resonerar på ett liknande sätt när han menar att en kris 

är perceptionell. Detta innebär att kriskommunikation bör behandla perceptionen av krisen 

och inte bara krisen.
122

 Hänsyn behöver alltså tas till både den faktiska händelsen och till hur 

den framställs och kommuniceras via media. För att kunna övertyga mottagaren måste 

budskapet förankras i dennes doxa, det måste anpassas. Här finns det brister i de 

krishanteringsböcker som ingått i den teoretiska fördjupningen. Det skrivs, mycket riktigt, att 

                                                 
117

 McCroskey (2001), s. 95. 
118

 Ibid., s. 95f. 
119

 Se avsnitt 4.3.1 Ethos som retoriskt villkor. 
120

 Bitzer (1968), s. 8. 
121

 Ibid. 
122

 Coombs (2007), s. 3. 



26 

 

man bör anpassa sig till olika målgrupper men man nämner inte hur.
123

 

     Vi har också uppfattat en brist i retorisk teori. Bitzer definierar att det finns en retorisk 

publik, men underlåter att förklara hur man finner den.
124

 Här finns det en problematik 

eftersom Aristoteles retorikdefinition säger att retorik handlar om att finna de medel som är 

mest lämpade att övertyga.
125

 Det blir svårt att finna medel för att övertyga om man inte vet 

vilka man skall övertyga då själva övertygandet i sig tar sin utgångspunkt i doxa. Begreppet 

intressenter är antagligen det närmaste vi kommer en retorisk publik, men det tar enligt oss 

inte tillräckligt stor hänsyn till det retoriska elementet i förhållandet organisation – intressent. 

Vi ämnar i nästa stycke försöka understryka hur medvetenhet om doxa kan öka möjligheterna 

att lyckas i en kriskommunikationssituation genom att förena doxa med 

kriskommunikationsteori, på så vis kan båda ämnenas styrka kombineras. 

 

4.2.1 Mottagaranalys, anpassning och doxa 

”...som kommunal verksamhet så har vi ju målgrupp alla och det är ju en omöjlig uppgift”  

säger Wall i vår intervju. Det ramar på ett mycket tydligt sätt in vilken enorm utmaning 

Örebro står inför i sin kommunikation och inte minst kriskommunikation. Örebros situation 

visar hur otroligt svårt det kan vara att anpassa sitt budskap på ett sätt som gör att det når fram 

överallt – kanske till och med omöjligt. Wall berättar i intervjun att kommunen arbetar relativt 

lite med publikanpassning och snarare med att välja kanaler för att få ut sina budskap. Det 

sker alltså en målgruppsanpassning med viss hänsyn till doxa efter antagandet att olika 

målgrupper tar till sig information via olika kanaler. Detta visar på en insikt i vikten av att 

kommunicera till olika publiker och att olika publiker har olika behov, men vi menar också att 

det visar att det saknas ett förhållningssätt till hur anpassningen av själva budskapet bör ske 

samt vilken del i publiken som är den retoriska publiken.  

     För att kunna identifiera vilka publiker det blir intressant att appellera till i en kris, tar vi 

hjälp av begreppet intressenter, vilka är de som kan beröras eller ta del av en kris. Hallahan 

föreslår att mottagaranalysen bör syfta till att kartlägga intressenter och publiken i fyra 

kategorier; aktiva publiker, upprörda publiker, medvetna publiker och inaktiva publiker.
126

 

Dessa definieras utifrån hur hög eller låg kunskap och involvering publiken har i problemet. 

Om publiken är på en hög kunskapsnivå har de lättare att ta till sig information och reflektera 

över argumentationen i en fråga och om publiken är involverad kan det vara en 
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motivationsfaktor, vilket ger bättre förutsättningar för publiken att sätta sig in i och 

kommunicera kring en fråga. Hallahan betonar att de aktiva publikerna, vilka har både hög 

kunskap och involvering, är de mest kritiska intressenterna.
127

 Detta är, enligt oss, ett bra sätt 

att försöka identifiera den retoriska publiken, och genom detta förstå att det finns en intern 

skillnad i densamma.  

     Wall visar en medvetenhet om att kommunen måste nå ut till och kommunicera med olika 

samhällskategorier. Exempelvis olika geografiska områden, olika åldrar eller studenter eller 

yrkesverksamma, då dessa antagligen tar till sig nyheter och information i olika kanaler och 

på olika sätt. Hon säger att även om kommunen kanske arbetar med sin krissituation på ett 

aktivt och bra sätt, men det inte kommuniceras på ett sätt som gör att alla olika grupper i 

samhället kan ta del av det, så kommer det att resultera i att den grupp som inte delges 

informationen inte kommer att uppleva att det händer något som berör just dem. Vill 

kommunen till exempel nå studenter som mestadels håller till vid campusområdet kommer 

aktiviteter som sker i Vivalla inte att existera i många av studenternas medvetande – om 

trygghetsåtgärder genomförs i Vivalla upplever studenterna inte att Örebro blir en tryggare 

stad. Wall säger att om man med sin kommunikation inte når alla grupper kommer kanske en 

eller fler att känna att här har man inte gjort något, och ”… har man inte gjort något där, så 

har man inte gjort något och därför bryr man sig inte som stad”.  Det krävs därför ett 

systematiskt förhållningssätt för att öka chanserna att lyckas med det svåra uppdraget att nå ut 

till alla. Speciellt då kommunikationen bör vara intentionell och målinriktad för att tas emot 

på rätt sätt. 

     Som vi tidigare nämnt definierar Aristoteles retorik som något heuristiskt – ämnat att finna. 

Vidare menar han att en stor del av att skapa ett övertygande budskap ligger i förmågan att 

skapa entymem som tar sin utgångspunkt i doxa.
128

 Doxa som förutsättning för att kunna 

övertyga implicerar att retorik till stor del innebär att kunna identifiera vad i publikens doxa 

som vi måste känna till för att kunna övertyga. Det är omöjligt att identifiera alla intressenters 

enskilda doxa, men uppdelningen i kunskap, behov, involvering och möjlighet att påverka gör 

det dock möjligt att finna relevanta gemensamma nämnare som kan användas när man sedan 

ska finna rätt sätt att övertyga. Falkheimer m.fl. understryker vikten av att kommunicera med 

de olika typerna på olika sätt genom att använda olika kommunikationsstrategier.
129

 Wall tror, 

att när det gäller kriskommunikation, är det viktigt att ta reda på vilka som är närmast krisen, 
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vilka som är mest berörda och sedan finna kanaler för att nå dem. Detta går att se som ett 

annat sätt att kategorisera intressenter. Dock säger hon inte om eller hur man ska anpassa sig 

till dessa kategorier annat än vad gäller kanaler. Detta implicerar, enligt oss, vikten av ett 

doxologiskt förhållningssätt till kriskommunikation. 

   Om kommunen ska kunna kommunicera övertygande och effektivt till näringsliv och 

föreningsliv, höginkomsttagare och låginkomsttagare, höger- och vänsterfolk är vi övertygade 

om att ett medvetet doxologiskt (och topiskt) förhållningssätt kan vara till hjälp. Detta när det 

gäller att inse vikten av att förstå att de olika grupperna antagligen, om generaliseringen 

ursäktas, har olika doxor och olika acceptanskriterier och att ett budskap därför, för att kunna 

bli verkligt effektivt, om inte måste vara specialanpassat så i varje fall rejält genomtänkt med 

doxa som utgångspunkt.  

     Rosengren ger en fingervisning om hur det retoriska och doxologiska förhållningssättet 

kan vara behjälpligt då han talar om att vrida på det retoriska förhållningssättet och betrakta 

inventio och topiker ur ett doxologiskt förhållningssätt.
130

 Genom att i inventio medvetet utgå 

från publiken, kommer frågor om bland annat ethos att kunna användas som ett kreativt 

verktyg för att undersöka publikens doxa. Ethos kommer, istället för att direkt handla om vad 

talaren kan göra för att öka sin trovärdighet, att handla om vad en viss publik kommer att 

hålla för trovärdigt – vilken typ av organisation eller person håller just denna specifika publik 

för trovärdig och varför?
131

  

     Ett retoriskt förhållningssätt som medvetandegör att all övertygande kommunikation tar sin 

utgångspunkt i doxa, har stor möjlighet att utveckla kriskommunikation för en organisation 

som Örebro kommun.  

 

4.2.2 Berättelse och identifikation – att förena intressen 

Vad skulle en örebroare berätta om sin stad om hon träffade någon som aldrig varit i Örebro? 

Skulle hon berätta om det fina slottet, om universitetet, den trevliga stadsparken och 

Wadköping eller skulle hon berätta om ett universitet där både lärare och studenter mördas, 

om otryggheten, om hur många våldtäkter som skett i staden och om en kommun där 

tjänstemän fifflar?  Hur örebroare upplever staden blir i förlängningen ett kvitto på huruvida 

kommunen lyckats med sitt arbete eller inte. Wall diskuterar detta i följande citat: 
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Det allra viktigaste är att alla örebroare känner sig stolta över sin stad och känner att 

det är helt rätt att man finns i den här staden. För utan den basen kan vi göra hur 

mycket som helst för stockholmare eller norrlänningar eller skåningar /.../ det måste 

kännas på riktigt, man ska känna att det här stämmer och det här vill jag stå för som 

örebroare. 

 

Detta innebär att Örebro kommun måste lägga stor vikt vid hur de kommunicerar med 

örebroare och hur de förmedlar den bild de vill att invånarna ska ha av kommunen.  

     Heath lyfter i boken Responding to Crisis fram Burkes tankar om narrativets betydelse för 

människan. Enligt Heath menar Burke att det är narrativet, eller berättelsen, som är unikt för 

människan.
132

 Med människan följer berättelsen som kan vara sann, falsk, missledande, ärlig, 

påhittad och så vidare. Utan människan kvarstår naturen precis som den är.
133

 Vidare för 

Heath ett resonemang om att människan är en berättare som definierar sig själv utifrån den 

berättelse hon tror på, lever i och håller för sant. Eftersom människor och organisationer 

håller olika berättelser för sanna uppstår en tävling om att få andra aktörer att acceptera en 

specifik berättelse.
134

 Det här resonemanget menar vi utgör en viktig insikt för 

kriskommunikatören, att denne ”tävlar” med andra om att få just sin berättelse accepterad – 

flera instanser eller personer kan ju ha olika berättelser om samma fenomen. Örebro kommun 

vill förmedla sin berättelse om hur staden ser ut, men det kan även finnas andra aktörer vars 

berättelser inte överensstämmer med kommunens berättelse. Dessa berättelser kan exempelvis 

förmedlas via tidningar, tv, bloggar eller på fikaraster etcetera. Nyhetsjournalistiska berättelser 

om kriser innehåller ofta en rutinmässig dramaturgi där olika roller spelas av drabbade, 

experter, ansvariga och allmänhet. Om en kris på detta sätt kan byggas upp som en dramatisk 

kris får det nästintill obegränsat utrymme i medierna.
135

 Om en tidning skriver om Örebro 

som en mörk tråkig och farlig stad, stämmer detta troligtvis inte överens med den berättelse 

som kommunen vill berätta. Således kommer de två aktörerna att tävla om att få sin berättelse 

accepterad av publiken.  

     Eftersom den krisberättelse som förmedlas via media troligtvis inte stämmer överens med 

den berättelse som organisationen vill berätta, måste organisationen ha en stark och 

väluppbyggd berättelse i grunden. Wall säger i intervjun att kommunen just nu har ett stort 

arbete igång som syftar till att skapa långsiktiga och utvecklingsinriktade berättelser, vilka 

inte bygger på händelser som rör förtroendekriserna eller brottsligheten. Det här anser vi visar 
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på en viktig medvetenhet hos Wall – att kommunens berättelse är en viktig del av deras 

kommunikation med intressenterna. En berättelse kan användas strategiskt vid en kris och att 

ha en väl förankrad och stark berättelse ger en god förutsättning för detta. Ett välkänt exempel 

i Sverige är Ikea och dess historia som många svenskar känner till. Genom att Ikea har en 

berättelse som accepteras både internt och externt kan många händelser förstås och förklaras 

utifrån denna berättelse.
136

 Vi är böjda att tro att Ikea troligtvis har lättare att hantera en kris 

eftersom de har förankrat en stark berättelse som de kan referera till och påminna om.  

     För att en berättelse ska välkomnas och en förtroendefull relation kunna etableras måste 

publiken på något sätt kunna identifiera sig med avsändaren och dennes syn på en händelse.
137

 

Kjeldsen menar att Burkes tankar om identifikation är en viktig förutsättning för övertygande 

kommunikation. Han menar att det enbart är i den mån två aktörer kan identifiera sig med 

varandra som deras intressen kan förenas.
138

 Vid en kris blir det därför av yttersta vikt att en 

organisation strävar efter att förena intressenternas intressen med sina egna, vilket berättelsen 

ger möjlighet till.  

    Wall berättar att hon i början av 2011 sammanställde en berättelse om Örebro kommun som 

kommundirektören skulle förmedla. Lite oväntat började berättelsen med löp från bland annat 

styckmordet och våldtäktshärvan, vilket egentligen inte hör till den bild kommunen vill 

förmedla. Därefter fortsatte berättelsen med hur Örebro har växt från en mindre mellanstor 

stad till en av Sveriges största städer med en stor inflyttning, utveckling av universitet och 

tillväxt inom företag. Här ser vi en balansgång mellan att försöka upprätthålla den berättelse 

av Örebro kommun som man tidigare har försökt att skapa, men samtidigt ta hänsyn till 

publikens preferenser. Det är publikens erfarenheter och kunskap som avgör om de kan 

identifiera sig med budskapet och således hur de bedömer sanningshalten i det.
139

 Örebro 

måste därför balansera mellan att inte förneka det som har hänt, och samtidigt försöka prata 

om staden ur andra perspektiv. 

     För Örebro kommun finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till. Det är inte bara medier 

som sprider berättelser om kommunen, det gör även invånarna – alltså deras mottagare. Hur 

örebroarna upplever och förmedlar Örebros situation kan påverka kommunens rykte. Wall 

säger följande i vår intervju:  
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Så när våldtäktsmannen gick in på tingsrätten för att det skulle bli rättegång, då stod 

ju TV4- och SVT-bussarna som på pärlband här utanför, tingsrätten ligger ju precis 

här /…/ då kan vi förvänta oss ett stort mediepådrag som kommer att stängas utanför 

tingsrätten efter en timme för då är det ju lykta dörrar, och vad gör de då? Antingen 

frågar de Kalle på gatan hur det är att bo i en sån här stad eller så kommer de hit och 

pratar. 

 

När medier frågar Wall eller någon annan på kommunen kan de ge sin version av vad som 

hänt, men när medierna frågar ”Kalle på gatan” tappar de styrningen. Om kommunen 

förankrat sin bild av staden och kommunens arbete kan ”Kalle” istället bidra till att sprida den 

bild som kommunen vill att invånarna ska ha. 

 

4.3 Retoriska villkor (constraints) 

Att försöka sig på att rabbla upp vilka retoriska villkor som Örebro kommun har att betrakta i 

den krissituation de befinner sig i är antagligen omöjligt. Det är helt säkert omöjligt för oss, 

detta av flera anledningar. Vi kan exempelvis nämna att vi inte vet hur offentlighetsprincipen 

dikterar villkor för hur en kommun får och kan kommunicera. Listan kan göras hur lång som 

helst och kommer att innehålla alla tänkbara sorters begränsningar – och möjligheter. Det vi 

däremot kan göra är att genom intervjun applicera de retoriska termer och retoriska villkor vi 

anser vara särskilt intressanta i detta specifika fall. För att göra detta måste vi veta vad vi kan 

och inte kan påverka med retorik. 

     En retorisk situation är begränsad, den innehåller vissa möjligheter och begränsningar som 

en retor måste förhålla sig till. Bitzer benämner dessa villkor constraints och definierar dem 

på följande sätt:  

 

Standard sources of constraint include beliefs, attitudes, documents, facts, traditions, 

images, interests, motive, and the like; and when the orator enters the situation /.../ 

provides additional important constraints – for example his personal character..
140

 

 

Bitzer resonerar utifrån Aristoteles uppdelning i retoriska och icke retoriska bevismedel när 

han förklarar hur de retoriska villkoren i teorin om den retoriska situationen ser ut. Han menar 

att man måste skilja på de egentliga och oegentliga bevismedlen.
141 

De retoriska bevismedlen 

kan lite förenklat delas upp i apellformerna ethos, pathos och logos. De icke-retoriska 

bevismedlen kan exempelvis utgöras av en lag eller ett kontrakt som retorn inte kan ändra på 
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men ändå måste förhålla sig till.
142

 De icke retoriska bevismedlen kan inte övertyga av sig 

själva utan får sitt värde i hur retorn använder dem i de olika apellformerna. Statistik är bara 

statistik tills den sätts i ett sammanhang av en retor, innan dess har den inte något retoriskt 

värde.
143

   

     En sak som är gemensam för alla talsituationer och andra kommunikationssituationer är att 

det finns en sändare och därför är det retoriska bevismedlet ethos intressant att undersöka 

närmare. Då vi tidigare konstaterat att ethos är centralt för förtroendekriser och att Örebro 

befinner sig i ett antal sådana, kommer ethos att utgöra ett viktigt retoriskt villkor för 

kommunen. Detta är ett av många villkor som kommer att möjliggöra och begränsa hur 

kommunikation under en krissituation bör eller kan gå till. För att kommunen överhuvudtaget 

ska kunna kommunicera externt måste de använda sig av och anpassa sig efter olika 

mediekanaler. Det i sin tur innebär att kommunen måste ta hänsyn till när och hur den 

kommunicerar i förhållande till det nya medielanskapet. Därför kommer vi att undersöka och 

fördjupa oss i hur villkoren kairos och decorum begränsar och möjliggör kriskommunikation. 

 

4.3.1 Ethos som retoriskt villkor 

Margareta Wall berättar hur hon ser på trovärdighet och förtroende i Örebros situation: 

 

Jag tror att du, om du ska kunna titta rakt in i kameran och bara säga ’ jag vet inte 

någonting om det här, det här hade jag inte någon aning om’, så kan du antingen ha 

en historia som gör att ingen tror på dig eller så har du en historia som gör att du blir 

trodd. Det är ju sanningens minut för du kanske inte vet någonting, men har du inte 

förtroende eller har du tidigare sjabblat bort det där med trovärdighet så kommer de 

inte tro dig i de här situationerna. 

 

Det Wall beskriver, fast omedvetet och med andra ord, är McCroskeys syn på initialt ethos. 

Hon leder oss in på vikten av att vara medveten om att ett lågt initialt ethos kan försvåra 

möjligheterna att i en krissituation på ett effektivt och trovärdigt sätt förmedla ett budskap, i 

enlighet med de begränsningar som finns i en retorisk situation. Det finns naturligtvis fler 

begränsningar i Örebros fall: lagar, sekretess eller offentlighetsprinciper, för att exemplifiera. 

Hon belyser även hur initialt ethos i praktiken är en följd av alla tidigare kommunikativa 

situationer och, om ethoset är högt, att det kan tjäna som en möjlighet för att lösa det retoriska 

problemet.  
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Varje gång en talare talar kommer dennes ethos att förändras.
144

 Wall berättar om en händelse 

som skakade Örebro för över tio år sedan då en pedofil avslöjades inom barnomsorgen i 

kommunen. Hon berättar att det sätt som Örebro kommun hanterade den situationen på, enligt 

henne, har lagt grunden för den trovärdighet som länge var hög. Hon menar att de rent 

konkreta punkterna som var avgörande för förtroendet var att Örebro kommun var öppna, 

ärliga och att intressenterna i krisen fick samma information av Örebro kommun som 

kommunen själv fick av polisen. Hon säger att just den transparensen var en avgörande del i 

att Örebro då kunde behålla sin trovärdighet och genom ett bra arbete faktiskt stärka den. 

Detta är en viktig poäng menar hon, för ett dåligt krisarbete kan antagligen göra en kris värre 

än den var från början, och en dåligt skött kris istället för att lösas istället kan bilda en ny kris 

– en förtroendekris. På det här sättet ser vi även hur erhållet ethos påverkar slutgiltigt ethos 

vilket i sin tur alltså leder till ett nytt initialt ethos. 

     Begreppet retoriska villkor beskriver inte bara det som begränsar utan alltså även de 

möjligheter talaren har. Detta gör att en organisation som befinner sig i en krissituation 

behöver förhålla sig till sitt ethos ur åtminstone tre aspekter; som ett påträngande problem, 

som en möjlighet att lösa problemet och som ett hinder för att lösa problemet.
145

 Hedquist 

menar att kriser på grund av sin emotionella natur förstärker hotet mot förtroendet.
146

 Då en 

kris jämfört med många andra retoriska situationer är mer påtagligt hotfull mot talarens ethos 

blir därför ethosaspekten extra komplex.  

     McCroskeys definition av ethos ger oss möjlighet att diskutera ethos ur ett modernt 

perspektiv, vilket inte bara utgår från en klassisk talsituation utan även kan innefatta en 

organisations ethos.
147

 Det finns två centrala aspekter i hans definition som på ett tydligt sätt 

kan vara till hjälp vid en krissituation. Den första är att ethos inte är bundet till den aktuella 

retoriska situationen, det initiala ethoset är beroende av det slutliga. Den andra aspekten är att 

ethos kan betraktas som en uppfattning i publikens sinne vilken påverkas av det initiala 

ethoset, men också ändras beroende på hur kommunikatören uppfattas av publiken. Ethos blir 

alltså en sammantagen effekt av det initiala ethoset och publikens uppfattning av talaren i den 

aktuella kommunikationssituationen.
148

 Inte heller kriskommunikation kommer att vara endast 

beroende av hur krisen i dagsläget hanteras utan även hur den berörda organisationen har 

skött sin tidigare kommunikation. 
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Hedquist föreslår en checklista för att försöka säkerställa trovärdigheten i en krissituation.
149

 

Han skriver att den som studerar retorik känner igen förfarandet då det är inspirerat av 

retorikens metod för förberedelse (vi antar att han syftar till partesläran). Vi uppmärksammar 

dock att listan endast gäller en explicit talsituation och att den inte tar i beaktande hur extremt 

olika situationerna ter sig om organisationens initiala ethos är högt eller lågt. Visserligen 

understryker Hedquist att situationen i sig även måste avgöra hur talare bör föra sig och 

exemplifierar genom att säga att checklistan inte tar hänsyn till de speciella krav som ställs på 

en talare som står inför media kontra en grupp anhöriga.
150

  Vi hävdar dock att bristen på 

förståelse för talarens initiala ethos är problematisk. Möjligtvis speglar det synen som Wall 

delger oss om just förtroendekriser, att det inte är ett lika inarbetat begrepp i samhället som 

andra klassiska kriser. Läser man i KBM:s ”Kommunens plan för hantering av extraordinära 

händelser – vägledning från krisberedskapsmyndigheten” nämns inte ordet förtroende eller 

trovärdighet en enda gång.
151

 Antingen beror det på att en förtroendekris inte kan benämnas 

som en extraordinär händelse – vi tror dock att Skandia, Röda Korset och i vårt fall Örebro 

kommun, i skuggan av omval och misstankar om mutskandaler inte håller med om det – eller 

så beror det på att begreppen förtroende, trovärdighet och förtroendekris inte har ägnats nog 

uppmärksamhet. Genom att vara medveten om ethos komplexitet och hur beroende ett 

budskap är av trovärdighet kan kriskommunikatören öka förståelsen för vikten av att aktivt 

arbeta med ethos som ett retoriskt medel även innan krisen utspelar sig. Vill man dra och 

tänja på slutsatserna kan man kanske hävda att all kommunikation på detta sätt är 

kriskommunikation. Riktigt så långt kan man kanske inte dra det men det råder inga tvivel om 

att en förutsättning för god kriskommunikation är ethos och att ethos byggs genom 

kommunikation i vardagen.  

     En intressant komplikation för just Örebro kommun är att många av de kriser som 

organisationen hamnat i egentligen inte har direkt med deras organisation att göra. 

Exempelvis har ju Örebro kommuns organisation ingenting att göra med de hemska brott som 

begicks i Örebro under år 2010. Det är omöjligt för Örebro att ta på sig ansvaret och be om 

ursäkt för mord och våldtäkter, däremot måste organisationen ägna sig åt att ta hand om 

konsekvenser som någon annan har skapat. Möjligtvis kan Örebro kommun beskyllas för att 

inte förebygga brott tillräckligt genom exempelvis bättre belysning, men detta rättfärdigar 

självklart inte vad en serievåldtäktsman eller mördare gör. En organisation av den typ som 
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Örebro kan sägas företräda går i en kriskommunikativ aspekt att likna vid en avfallskvarn, om 

liknelsen tillåts. Alltså att Örebro kommun blir en sorts samlande kraft som kommer att vara 

inblandad i många kriser med den enda gemensamma nämnaren att de sker i Örebro. Wall 

menar att någonstans sätter sig händelser i folks medvetande – inte nödvändigtvis så att alla 

människor förknippar Örebro med våldtäkter och mord, men när saker repeteras i media och 

när den återkommande punkten i media är att det har hänt just i Örebro, då kommer det vid 

varje nytt tillfälle att återväcka bilden av Örebro som en stad där det händer tråkiga saker.  

     En organisation som Örebro, vilken behöver ta hand om kriser de egentligen inte är 

ansvariga för, kommer att behöva arbeta aktivt med kommunikation som syftar till att 

upprätthålla eller stärka ethos. Allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att 

ethos ska bli en möjlighet i den retoriska situationen och inte ett hinder. McCroskey beskriver 

det genom sin tredelade definition av ethos. När man väl befinner sig i en retorisk situation, 

vilken kan betecknas som en krissituation, kommer det ethos man byggt upp att sättas på spel. 

En krissituation kan innehålla upprörda känslor, skuldbeläggning och krav på att något ska 

åtgärdas snabbt och effektiv. Detta kan resultera i att en debatt om löftesbrott lätt kan uppstå, 

vilket allvarligt kan skada organisationens eller personens trovärdighet.
152

 Därför blir en 

viktig aspekt inom kriskommunikation en balansgång mellan att säga för mycket och inte säga 

något alls. Med andra ord kan man säga att det handlar om att inte lova mer än vad som kan 

hållas samtidigt som krav på information och löften inte får förbises. Wall uttrycker i 

intervjun vid ett flertal gånger att när man kommunicerar under en kris ska det kännas bra i 

magen när man säger något, att det inte bara är att prata utan att det man säger även finns 

verkställt i botten. Hon säger att det är viktigt att kommunen inte bara säger att de ska titta på 

något, utreda något eller bara konstatera att något är viktigt – det måste även hända något. 

     Det kan finnas en problematik med att se på kriser ur den retoriska situationens perspektiv. 

Det går att argumentera för att det inte i egentlig mening handlar om kriskommunikation utan 

borde tillhöra fältet Issues Managament som rör hur man behandlar risker och förebygger 

kriser genom exempelvis omvärldsanalys.
153

 Självfallet kommer fälten kriskommunikation 

och issues management att beröra varandra på flera plan. Vi menar dock att den tydliga 

skillnaden är att man genom att fokusera på den retoriska situationens nytta i de 

kommunikativa situationerna, oavsett om det sker före, under eller efter en kris, skapar en 

större möjlighet att säkerställa den så viktiga trovärdighetsaspekten. Örebro kommun är 

naturligtvis medveten om att det hela tiden finns en risk att brott kommer begås och att 
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tjänstemän missköter sina ämbeten. Att reglera lagar och att skapa förhållningssätt för hur 

tjänstemän beter sig och förhåller sig till allmänheten är enligt oss Issues Management. Att 

vara medveten om den betydelse ethos har när en kris är i full gång, det är retorik och således 

kriskommunikation. 

 

4.3.2 Kairos och decorum som retoriska villkor 

Örebros kris är relativt utdragen då den har pågått under en längre tid och består av flera 

händelser. Wall säger att timing därför har varit problematiskt för kommunen. Inom retoriken 

används begreppet kairos för att beskriva timing, eller mer korrekt det rätta eller kritiska 

ögonblicket.
154

 Vi upplever att kairos kan vara ett svårhanterligt begrepp då det enkelt kan bli 

en efterkonstruktion som talar om ifall det som hände var kairos eller inte, inte hur man i 

förväg vet när kairos uppstår. Gelang konstaterar att det är talarens öppenhet för det 

obestämda och situationens dynamiska skeenden som gör att kairos kan skapas och således 

blir talaren medproducent och skapare av det ögonblick som senare benämns kairos.
155

 

     Wall berättar att varje gång åklagaren släppt delar av förundersökningar eller i samband 

med att rättegångar ska äga rum har medier varit där och uppmärksammat Örebro. Hon 

konstaterar att det vid sådana tillfällen kan vara svårt att hänga med i timingen – ibland blir 

det stora mediepådrag och ibland inte. Vidare berättar hon att det därför är viktigt att 

kommunen har en nära kontakt med polisen för att de på så sätt ska veta när något ska hända 

eller kommuniceras till allmänheten. Det Wall diskuterar här är något som vi har valt att kalla 

för planerat kairos. För att bli medproducent och skapare till det rätta ögonblicket måste 

Örebro kommun vara uppdaterade om det som berör dem i omvärlden för att kunna svara med 

passande responser på det som händer – alltså tillfredsställa situationens behov och publikens 

krav. Ju mer uppdaterade kommunen är om omvärlden, desto större chans har de att planera 

när kairos kan komma att inträffa. 

     I en krissiuation finns det ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när det gäller kairos. 

Coombs menar att ”the terms quick and quickly are synonymous with crisis response”.
156

 

Eftersom en kris är en kritisk händelse är det även kritiskt att kriskommunikation sker snabbt 

och effektivt. Kairos bör således infinna sig tidigt i en kris, och vi skulle nästintill våga säga 

att en tumregel när det gäller kriskommunikation är ju förr, desto bättre. Wall uttrycker i vår 

intervju att det finns en problematik med att vara snabb i sin kriskommunikation eller 

                                                 
154

 Hellspong (2004), s. 88.  
155

 Gelang (2008), s 137f. 
156

 Coombs (2007), s. 128. 



37 

 

åtminstone en problematik med att hinna definiera en situation före andra. 

  

Vi kan aldrig prata om ’först’ i och med alla sociala medier idag, men det som är 

viktigt oavsett mediernas granskning eller inte är att vi vet vart vi står. Vi kan inte 

styra mediernas och journalisternas tid och planering. 

 

För Örebro kommun blir detta något de måste ta hänsyn till. Gelang menar att en utmaning i 

att fånga kairos är att finna rätt agerande i rätt tid, detta inom ramen för alla omständigheter 

som finns i en specifik situation och utifrån det skapa ett meningsfullt och unikt agerande.
157

 

Ju mer som skrivits och sagts om Örebro desto mer omständigheter kan sägas ha uppstått och 

kairos blir därmed genast mer komplext att förhålla sig till.  

     Med dagens kommunikationsteknologiska utveckling har sociala nätverk och medier en 

allt större roll vad gäller att både lösa och förvärra kriser genom att mångfaldiga budskap 

ges.
158

 Dessa mångfaldiga budskap är en viktig vetskap för att kunna planera kairos. Dock är 

det svårt att förhålla sig till alla eventuella händelser, vad media skriver eller vad som händer 

på Internet - det är antagligen en omöjlighet. Det finns idag flera tusen sociala 

nätverksmedier, men de med störst genomslagskraft är sociala medier som exempelvis 

Youtube och Facebook.
159

 Massmedier har under flera decennier haft makt att vinkla 

händelser och bestämma vad som är viktigt. Detta hyser de flesta organisationer en relativt 

stor respekt för.
160

 Dock kan många av de sociala nätverk, vilka befolkas primärt av 

privatpersoner, fungera som krisaccelerator genom att till exempel ryktesspridning uppstår.
161

 

Därför bör det vara av yttersta vikt att en kriskommunikatör identifierar de områden som är 

mest relevanta att bevaka för att på så sätt kunna fånga kairos. Ett reellt exempel på ett 

internetforum, där ryktesspridning som kan kopplas till Örebro stad och de senaste 

brottshändelserna pågått, är en diskussionstråd på internetsidan Flashback. Diskussionstråden 

handlar om mordet på den universitetsanställde läraren vid Örebro Universitet som skedde vid 

årsskiftet 2010/2011. Tråden har, under knappt fem månaders tid, visats 3 664 373 gånger och 

drygt 25 000 inlägg har publicerats.
162

 Mycket av det som publicerats på tråden är säkerligen 

irrelevant för Örebro kommun som organisation, men sidans genomslagskraft och omfattning 

borde ändå visa på vikten av att hålla sig ajour med vad som avhandlas i dylika forum.
163

 

                                                 
157

 Gelang (2008), s. 137. 
158

 Eriksson (2009), s. 54f. 
159

 Ibid., s. 55. 
160

 Falkheimer & Heide (2003), s. 33. 
161

 Eriksson (2009), s. 54f. 
162

 https://www.flashback.org/t1408276 , 2011-05-22.  
163

 Det är värt att poängtera att från 2011-05-10 till 2011-05-22 har tråden visats 34 626 gånger. Tråden är alltså 



38 

 

Skulle allvarlig ryktesspridning uppstå och det inte kommer till kommunens vetskap förrän i 

ett senare skede kanske omständigheterna har förvärrats och kairos passerat. 

     En annan problematisk aspekt gällande kairos och Örebro är att kommunen många gånger 

inte har makten att styra över kairos, vilket även detta är kopplat till mediernas makt. Detta 

beror på att kommunen har svårt att komma till tals i ett medialt sammanhang. Wall berättar i 

intervjun om hur det har varit den senaste tiden med all medial uppmärksamhet; 

 

...vi har aldrig nyhetsläge i den här typen av frågor. Det är ju aldrig vi som äger 

nyheten. Så att komma ut i media i de här frågorna i något allmänt slags ”vi-tycker-

Örebro-är-bra-tema” är svårt. Hur kul tycker de på redaktionen att det är egentligen? 

 

Örebro kommun har egentligen enbart full kontroll över sin egen hemsida www.orebro.se, 

vilken inte har lika stor genomslagskraft som andra massmedier.
164

 Wall berättar under 

intervjun om ett försök de gjorde att komma ut i Nerikes Allehanda med en debattartikel som 

handlade om att örebroare måste kunna vara stolta över sin stad. Artikeln skrevs efter alla 

fruktansvärda händelser i Örebro, men under en tidpunkt när kommunen ansåg det vara 

lämpligt – alltså när kommunen ansåg att det var kairos. NA tog dock inte in artikeln förrän 

två veckor senare, ihop med en krönika som handlade om att det händer så mycket i Örebro. 

Wall menar att NA försökte göra en dramaturgi av artiklarna och skapa en debatt. Trots att 

kommunen ansåg sig ha hittat rätt ögonblick kunde de inte styra över att det skulle bli så. Här 

ser vi en tydlig problematik, det nya medielandskapet gör att det många gånger är svårt att 

anpassa sig till kairos. 

     I en diskussion om kairos kommer man nästan per automatik att diskutera decorum, då 

begreppen är avhängiga varandra. Begreppet syftar till det passande, eller med andra ord att 

talaren måste anpassa sig till de normer, konventioner och ideal som hör till den rådande 

doxan.
165

 Att i en relativt simpel talsituation lyckas hålla sig till decorum kan vara nog så 

svårt, och att förhålla sig till normer och ideal i en större situation blir ännu mer komplicerat. 

Decorum inom kriskommunikation är naturligtvis inget undantag utan snarare ett exempel på 

när decorum blir extra komplicerat; det finns antagligen upprörda eller djupt berörda 

människor i publiken, många faktorer att ta hänsyn till och det är sannolikt att 

kommunikationen sker via media som dessutom har en egen agenda att ta hänsyn till. Det 

finns inga garantier på att media delar en organisations syn på saken och de kan vara mer 
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intresserade av att framställa sin egen syn. Rosengren beskriver med ett långt citat av den 

franske sociologen och filosofen Pierre Bourdieu hur medias egen agenda påverkar hur 

budskap förmedlas. Bourdieu förklarar att eftersom media genom dess gemensamma 

utgångspunkter och övertygelser har skapat ett gemensamt begrepp som exempelvis ”att gå 

hem i TV”, betyder det att ingenting som förmedlas via media slipper undan det journalistiska 

urvalet och att journalister därför skapar en sorts censur baserad på deras omedvetna önskan 

om att ta med det som intresserar dem och det som fångar deras uppmärksamhet och att 

således göra just ”bra TV”.
166

 Wall ger oss ett exempel på problematiken med hur media 

framställer människor. Det rör visserligen inte Örebro kommun men belyser på ett tydligt sätt 

den problematik som Bourdieu talar om. Exemplet rör hur media avporträtterade anhöriga 

under Estoniakatastrofen när de med stor oro väntade vid kajen:  

 

När journalister var där och rapporterade och tog kort så log väldigt många 

människor in i kameran, därför att om en journalist och en kamera är där så ler man. 

Och det blir ju sen i historiens återblick en rätt så krass bild av personerna och det 

fanns också en del företagsföreträdare där som uttryckte sig väldigt, väldigt konstigt i 

någon slags ”nu-ska-jag-va-formell-anda” och släppte därför inte fram den empatiska 

sidan. 

 

Oavsett om kameramännen medvetet eller omedvetet fotograferade leende anhöriga, belyser 

det hur svårt decorum kan vara att upprätthålla i en situation som styrs av massmedia. I 

massmedia försvinner den intima kontakt som en talare har med sitt auditorium och en mer 

universell publik adresseras. Det blir därför svårt att förhålla sig till det passande eftersom 

man inte kan säkerställa vilken publik man faktiskt tilltalar eller hur budskapet blir vinklat. 

Hur lätt är det att göra det passande när det verkar som att media, med sin makt, strävar efter 

det opassande? Wall belyser problematiken, och vi menar att det kan vara särskilt påtagligt i 

förtroendekriser, speciellt när någon massmedialt intressant skandal ligger som bakgrund: 

   

Det handlar antingen om lösnummer eller om allmänhetens oavlåtliga intresse, eller 

nånting annat eller journalisternas eget intresse. Men det är ju klart att nånting är det 

ju som driver dem. Och då är det klart att en journalist kan lägga ihop ett plus ett – 

och sen blev det tre fyra veckor senare. Fast det inte var vad vi tänkte på när vi 

pratade om det fyra veckor tidigare.  

 

Att som retor inte själv kunna styra över vilken publik ens budskap når eller hur en 

mediekanal väljer att vinkla budskapet är naturligtvis en enorm utmaning. Antagligen kan 

                                                 
166

 Rosengren (2003), s. 70. 



40 

 

samma problematik vara närvarande när det gäller publikationer på hemsidor. Wall anger att 

den stora kommunikationsbasen för Örebro kommun är deras hemsida www.orebro.se. Det 

säger sig självt att det är omöjligt att veta vilken publik man där adresserar och hur detta 

budskap mottas.  

5. Diskussion 

Ett önskeresultat för den här uppsatsen hade kunnat vara att i en punktlista rada upp konkreta 

verktyg åt kriskommunikatören och tydliga punkter som ökar förståelsen för den aktuella 

situationen. En av slutsatserna vi drar av vår fördjupning är dock att sådana listor för det 

första inte enkelt låter sig göras, och för det andra antagligen inte heller är önskvärda. 

Åtminstone inte ur ett retoriskt perspektiv. I uppsatsen har vi visat på den enorma komplexitet 

som kan omgärda en sådan kris som Örebro befinner sig i. Att skapa någon sorts föreskrift för 

exakt hur en organisation skall göra varje gång en kris uppenbarar sig vore olyckligt. Detta i 

sig är ingen revolutionerande slutsats. Det vi menar är att en av de största fördelarna med att 

se på krissituationer som någonting som alltid innehåller påträngande problem, retorisk 

publik och retoriska villkor är att den insikten tillåter att kriser är extremt komplexa, men att 

det ändå också tillåter att systematisera hur problematiken kring den kommunikativa aspekten 

av dem ser ut. För Örebro kommun ger detta stora möjligheter att öka förståelsen för den 

situation som de befinner sig i och för en kriskommunikatör kommer perspektivet som den 

retoriska situationen erbjuder medföra medvetenhet och kunskaper som kan bidra till den 

kommunikativa hanteringen av en kris. Retorikens konkreta bidrag till kriskommunikatören 

kommer inte att vara check- och punktlistor, utan verktyg för att skapa systematisering och 

förhållningssätt. Vi sammanfattar våra resultat och för en diskussion kring dessa i punkterna 

som följer. 

 

5.1 Påträngande problem 

Både litteraturen och Wall belyser svårigheterna med att identifiera och acceptera kriser samt 

förstå hela den komplexa situation som en kris utgör. Här kompletterar retorikens topiker 

kriskommunikation genom att tillgodose systematiseringsbehov då det gäller att identifiera 

hur det, eller de, påträngande problemen ser ut. Vi har visat hur ett aktivt sätt att tänka i 

topiker gör att kriskommunikatören dels ges större möjlighet att identifiera en potentiell kris 

och dels systematiskt kan förhålla sig till den. Vi är medvetna om att det är paradoxalt att 

presentera universella topiker i en punktlista, när vi återkommande argumenterar för att 
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checklistor inte är önskvärt. Dock finns det en skillnad då ett topiskt förhållningssätt måste 

implementeras och vara ett sätt att tänka, inte en lista som tas fram vid särskilda händelser.  

    Nästa konkreta systematiseringsätt som vi menar kan vara till hjälp är det McCroskey kallar 

för konceptfokuserad och ethosfokuserad kommunikation. Eftersom Örebro upplever både 

förtroendekriser och andra kriser måste de tillämpa båda kommunikationsformerna. 

Uppdelningen ger kommunen goda förutsättningar att förstå att båda typerna är nödvändig i 

allt deras kommunikativa arbete – speciellt under en pågående kris. Vi menar att 

ethosfokuserad och koncepfokuserad kommunikation kommer att spela in i alla kriser, inte 

bara de som benämns förtroendekriser. Att för Örebro kommun bara behandla den faktiska 

krisen och inte vara medveten om att ethos alltid kommer att spela in som problem och 

möjlighet, vore antagligen förödande för deras trovärdighet. Vilket läsarkommentarerna i NA 

är ett tydligt exempel på.
167

 Genom att se på situationen som en retorisk situation kan 

kriskommunikatören få en överblick över vilka de påträngande problemen är och om de utgör 

ett hot mot ethos. Detta betyder naturligtvis inte att man inte ska hantera de andra aspekterna 

av en kris, utan att det arbetet behöver kompletteras med en högre medvetenhet om att ethos 

är ett återkommande element i kriser och kriskommunikation, både i det preventiva och 

reaktiva kriskommunikationsarbetet. 

 

5.2 Retorisk publik 

Nästa punkt som under arbetets gång framstått som central är problematiken med att nå rätt 

publik med rätt budskap. Att kommunen väljer kommunikationskanaler är bra, men det räcker 

inte. Vi menar att det blir en sorts effektivitetsläckage i kommunikationen. Att god retorisk 

kommunikation i hög grad betyder att den är anpassad till sin publik är förhoppningsvis ett 

grundantagande för varje retoriker. Därför borde kriskommunikation verkligen vara behjälpt 

av att se på intressenter på samma sätt som en retoriker ser på sin publik – som någon man 

bäst övertygar med utgångspunkt i doxa. Ett stort problem med doxa som förhållningsätt och 

verktyg är dock att det bygger på sändarens generaliseringar och spekulationer om vad 

publiken tror på och håller för sant. I vissa fall är det enkelt, vi tror på demokrati och 

mänskliga rättigheter, vilket är en ganska harmlös generalisering. I andra fall kan det dock bli 

oerhört komplicerat. Att säga vad näringslivet tror på och vad som är gemensamma 

försanthållanden i Vivalla eller på campus är varken harmlöst eller enkelt. Med det här vill vi 

belysa att vi inte finner doxa, publikanpassning och kriskommunikation som någonting enkelt 
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och okomplicerat. Det behövs, enligt oss, en medvetenhet om doxa och hur doxa fungerar för 

att effektivitetsläckaget i kommunikationen ska bli så litet som möjligt. Men det behövs också 

en medvetenhet om att doxa, i denna benämning, bygger på generaliseringar och antaganden 

om andra. Dock kan hänsyn till doxa inte förbises, speciellt med tanke på att övertygande 

bygger på identifikation, vilket i sin tur bygger doxa och en stor del i att bygga ethos menar vi 

är att skapa berättelser som gör att sändare och publik kan identifiera sig med varandra. Som 

vi exemplifierat i uppsatsen kan en stark och förankrad berättelse vara behjälplig för att 

hantera en kris, Ikea tjänar som ett bra exempel på detta. Eftersom Wall uttryckligen säger att 

örebroare måste känna att de kan stå för sin stad och att det är rätt att de finns i den, blir 

kommunens berättelse oerhört viktig. Dels för att kommunen ska få andra att sprida deras 

version av berättelsen och dels för att de ska kunna konkurrera med framför allt 

nyhetsjournalistiska berättelser. Eftersom det primärt är media som kommunicerar kriser till 

omvärlden uppstår en problematik; om Örebro ska tävla med media om vems berättelse som 

kommer att mottas av publiken, säger det sig självt att kommunen befinner sig i ett tydligt 

underläge – kommunen kanske inte ens får komma ut med sin berättelse i medierna. 

Medvetenheten om berättelsen som en kommunikationsstrategi menar vi ändock är väsentligt 

för en kriskommunikatör, och för att kunna formulera en berättelse som accepteras av den 

retoriska publiken är Burkes tankar om identifikation grundläggande. 

     Eftersom medier idag utgör ett filter för hur en kris framställs och förmedlas till 

allmänheten skapas ett problem för organisationer. Möjligtvis faller detta problem en bit 

utanför retorikens klassiska domän, men det gör inte att det blir ointressant. Det finns en stor 

skillnad mellan dagens samhälle och antiken. I antiken talade en man endast inför 

folkförsamlingen, men idag talar en organisation även via medier. Om organisationen som 

befinner sig i en kris, inte tillåts komma till tals av medierna, kommer det att bli mycket svårt 

att förmedla ett publikanpassat budskap. Detta är en problematik som antagligen inte kommer 

att lösas med retoriska medel, (om man inte lyckas med konsten att övertala valfri redaktör att 

publicera precis det man vill att hon ska publicera) men som gör att det inte räcker att veta att 

budskapet måste publikanpassas, att nå ut blir ett retoriskt villkor i sig.  

 

5.3 Retoriska villkor 

De retoriska villkoren utgörs av de möjligheter och förhinder som situationens förutsättningar 

statuerar. Ett retoriskt villkor i en krissituation kommer oundvikligen att vara kairos. För att 

kairos inte ska bli en efterkonstruktion som enbart konstaterar att något var kairos eller inte, 

krävs det att kairos planeras. En problematik är dock, återigen, att media dikterar villkor för 
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hur kommunen kan kommunicera och på så vis försvårar planeringen av kairos. Även om rätt 

tillfälle identifieras är det inte säkert att kommunen får möjlighet att komma ut med en 

passande respons, vilket tydligt visar att kairos även kan vara ett hinder. Dessutom kan media 

manipulera den passande responsen, vilket Wall gav ett exempel på när hon berättade om en 

artikel som Nerikes Allehanda inte valde att publicera förrän två veckor efter att kommunen 

skickat in artikeln. Då var kairos förbi. Att kommunen sällan har ett nyhetsläge är en 

återkommande problematik eftersom det nya medielandskapet innebär att de flesta tar till sig 

kommunikation via medier. Trots att planeringen av kairos varken är enkel eller problemfri, 

kan medvetenheten om kairos som ett villkor, med möjligheter och förhinder, skapa förståelse 

för att kairos inte alltid kommer av sig själv, utan måste skapas – Örebro kommun måste vara 

medproducent av det rätta tillfället. Problematiken kring kairos och de nya medierna är 

egentligen ingenting som uppsatsen primärt syftar till att utreda. Vi har emellertid funnit att 

detta är en problematik som måste tas hänsyn till. Kairos är ett mycket gammalt begrepp som 

är centralt i retorisk teori men enligt oss måste det utredas vidare hur det förhåller sig till det 

nya medielandskapet, vilket är något som skulle kunna göras mer i vidare forskning. 

     Även decorum blir ett villkor som en kriskommunikatör kommer att behöva ta hänsyn till. 

För att en passande respons på ett påträngande problem ska kunna förmedlas måste responsen 

helt enkelt vara passande. Detta i sig är inte enkelt, vilket återigen kan kopplas till mediernas 

makt. Att försöka förmedla något som är passande genom en kanal som tycks leta efter det 

som är opassande kan inte vara en okomplicerad företeelse. Här har vi funnit en brist i retorisk 

teori. Retoriken föreskriver att anpassning till det som är passande bör ske, men inte hur det 

som är passande sker när kommunikation primärt sker via medier och sociala nätverk. Vad 

säger retoriken om hur man formulerar budskap som inte kan lyftas ur sitt sammanhang och 

felciteras i media och vad säger retoriken om att kommunicera med maximalt 140 tecken?
 168

 

Men oavsett kommunikationskanal eller teckenmängdsbegränsning kommer retorn aldrig att 

kunna bortse från sitt ethos.  

     När du tittar in i kameran kommer du antingen bli trodd eller inte.
169

 Ungefär så går det att 

sammanfatta det Wall har att säga om trovärdighetens roll i kriskommunikation. Uttrycket 

pudelns kärna ligger väldigt nära till hands. Alla kriser är dock inte trovärdighetskriser och 

alla kriser handlar inte om att stå framför en kamera. Dock kommer den kommunikativa 

aspekten av en kris, alltså kommunikationen mellan den drabbade organisationen och dess 
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 Twitter är ett forum där både privatpersoner och organisationer (även Örebro kommun) kommunicerar öppet. 

Ett twitterinlägg får maximalt innehålla 140 tecken. Se http://twitter.com/about. 
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 Se avsnitt 4.3.1. 



44 

 

intressenter, alltid att innehålla en ethosaspekt. Antingen som påträngande problem – en 

förtroendekris. Eller som villkor – alla andra kriser och förtroendekriser. Detta gör att ethos 

antagligen är det mest vitala retorisk teori kan lämna som bidrag till kriskommunikation. 

Förståelse och medvetenhet om att ethos påverkar hur budskap kommer att mottas är en 

konkret nytta för en kriskommunikatör. En mycket konkret nytta vore om 

kriskommunikatören dessutom visste hur detta går till. Vi menar att McCroskeys tredelade 

syn på ethos kan vara nyckeln till att skapa ett sätt som gör retorisk teori praktiskt nyttig för 

en kriskommunikatör. Det handlar helt enkelt om att i det praktiska arbetet som 

kommunikatör skapa ett så starkt initialt ethos som möjligt. Det kretslopp som intitialt ethos, 

erhållet ethos och slutligt ethos skapar är nämligen del i ett annat krestlopp: Före krisen, vilket 

innebär all tid som kommunikatören har på sig att bygga det initiala ethoset. Under krisen; 

vilket innebär allt det kommunikatören gör för att bevara och utnyttja det ethos som hon byggt 

upp innan krisen blossar upp. Efter krisen; vilket alltså innebär att kretsloppet sluts och 

kommunikatören återigen bygger upp det nya initiala ethoset.  Om detta ”kretsloppstankesätt” 

skulle vara utgångspunkten för hur trovärdighetsaspekten i kriskommunikation behandlas är 

det vår övertygelse att det skulle medföra ett viktigt retoriskt bidrag till 

kriskommunikationsteori. Vill man leka med ord kan man kanske säga att initialt ethos för en 

kriskommunikatör är vitalt eftersom merparten av dennes tid borde gå åt till att vårda det. 

Kriskommunikation är en retorisk situation och likt alla andra retoriska situationer är ethos 

både centralt – och just vitalt. 

     Alla använder redan retorik, bara mer eller mindre medvetet. Vi tror att det är därför som vi 

så ofta återkommer till att det handlar om att medvetandegöra hur de mekanismer som 

retoriker spenderat tusentals år med att studera fungerar. Varken retorik eller 

kriskommunikationsteori är exakta och mätbara vetenskaper som säger att ett plus ett alltid 

blir två eller att varje gång en syreatom binder två väteatomer bildas en vattenmolekyl. Att 

tala om exakt hur förtroende byggs för en organisation som Örebro kommun vore därför 

naivt. Det är dock inte naivt att tro att det går att implementera ett retoriskt förhållningssätt till 

kommunikation och kriskommunikation som tar hänsyn till topiskt förhållningssätt, doxa, 

kairos, decorum och narrativets förmåga att skapa identifikation och i och med det förtroende. 

Alla dessa är retoriska verktyg, mycket lämpade för att undersöka och tillåta situationers 

unicitet och skapa passande responser till retoriska problem. 
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6. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur kriskommunikation kan förbättras och 

kompletteras genom att se på den kommunikativa aspekten av en kris som en retorisk 

situation. Genom en teoretisk fördjupning och en intervju med Örebro kommuns 

kommunikationsdirektör ville vi undersöka hur Örebro ser på sin aktuella situation samt hur 

ett retoriskt angreppssätt på kriskommunikation kan komplettera detta område. 

Frågeställningarna som vägledde oss i arbetet var hur ett retoriskt angreppssätt kan bidra till 

att öka förståelsen för den kommunikativa aspekten av den situation som Örebro kommun just 

nu befinner sig i samt vilken nytta kriskommunikatören kan ha av att betrakta en kris som en 

retorisk situation.  

     De teoretiska ramar som uppsatsen rör sig inom är hur retorik och kriskommunikation hör 

ihop samt Bitzers teori om den retoriska situationen, vilken består av det påträngande 

problemet, retorisk publik och retoriska villkor. Ett retoriskt angreppssätt medger att en kris 

går att påverka med hjälp av kommunikation eftersom den retoriska publiken i högsta grad 

går att påverka med retoriska hjälpmedel. Återkommande i uppsatsen är ethos, som därför har 

ett eget avsnitt i vår teoretiska ram. Vi har utgått från McCroskeys definition av ethos, vilken 

delar upp begreppet i initialt, erhållet och slutligt ethos. Ytterligare begrepp som vi har utgått 

från är topiker, doxa, identifikation, kairos och decorum. 

     Genom att kombinera en metod som utgår från den retoriska situationen med generativ och 

ekletisk metod har vi analyserat vårt material, dessutom har en kvalitativ intervju gjorts. För 

att binda ihop alla dessa angreppssätt har vi utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

     I vår teoretiska fördjupning och analys undersöker vi hur ethos kan vara ett påträngande 

problem samt hur ett topiskt förhållningssätt kan underlätta för att identifiera ett påträngande 

problem. Vidare undersöker vi hur den retoriska publiken kan identifieras och analyseras, och 

finner där att anpassning och doxa är centrala element. Vi fördjupar oss även i berättelsens 

betydelse och kopplar samman detta med begreppet identifikation, vilket är viktigt för att en 

berättelse ska accepteras av publiken. Avslutningsvis analyserar och fördjupar vi oss i ethos 

som retoriskt villkor och det initiala ethosets avgörande funktion samt undersöker hur kairos 

och decorum utgör förhinder och möjligheter. 

     Genom vår analys och fördjupning kommer vi fram till att det är svårt att presentera 

konkreta åtgärder eller checklistor till en kriskommunikatör, vilket inte heller är önskvärt.  

Ett retoriskt angreppssätt kommer däremot att bidra till en medvetenhet och ett 

förhållningssätt som kommer att underlätta kriskommunikation. 
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Bilaga I 

 
Intervjuguide 

Etiska aspekter 

Informera om syftet med uppsatsen och intervjun, om möjlighet till sekretess i intervjun samt 

upplys om rätten att när som helst avbryta medverkandet. Här behöver vi även få ett 

godkännande för inspelning av intervjun. 

1. Inledande frågor om intervjupersonen och organisationen  
Vilken är din position i organisationen?  

Hur länge har du arbetat för organisationen? 

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Kriskommunikation 

Kan du berätta om dina erfarenheter av kriskommunikation? 

Kan du berätta om Örebros syn på kriskommunikation? 

Vad är det viktigaste för Örebro kommun, ur ett kommunikationsperspektiv, om en kris 

uppstår? 

Hur bestämmer Örebro kommun att det har uppstått en kris?  

Arbetar ni proaktiva för att undvika krissituationer? Hur? 

 

Aktuell kris 

Upplever ni att ni står inför någon form av kris idag?  

Hur ser krisen ut? Vad har ni för problem idag? 

Hur arbetar ni för att hantera krisen/återgå till normalläge? 

Vilka är de största kommunikativa utmaningarna med den här krisen? 

 

Trovärdighet 

Hur skulle du beskriva begreppet trovärdighet? Förtroende? 

Vilken betydelse har trovärdighet/förtroende för kriskommunikation? 

Hur ser Örebro kommuns förtroende och trovärdighet ut? 

Finns det någon tidigare kris eller händelse som påverkar trovärdighet idag? 

Hur har ni proaktivt arbetat med er trovärdighet/förtroende?  

Tror du att timing påverkan på trovärdighet/förtroende? 

Vad har timing för betydelse när det gäller kriskommunikation? 

Hur påverkar det arbetet med dagens kris? 

 

Mottagarna 

Vilka är mottagarna? Vilka berörs? 

Hur vet ni vilka som är era mottagare? 

Arbetar ni på olika sätt för att nå olika målgrupper? Hur?  

Vad ser du för problem med att mottagarna upplever krisen på olika sätt? 

Hur anpassar ni er till olika mottagare? 

 

Kommunikationskanaler 

Vilka kommunikationskanaler används vid denna kris? 

Vet ni på förhand vilka kanaler som ska användas? Hur avgörs det? 

Har organisationen mött utmaningar i och med sociala mediers utveckling?  


