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ABSTRACT
Denna studie avser att analysera hur Jens Stoltenberg, dåvarande statsminister i Norge, etablerade 

sin roll som krishanterare i samband med och efter terrorattackerna i Norge 2011. De tre tal som 

analyseras förekommer vid samma datum åren efter varandra och detta för att undersöka hur 

Stoltenberg använder sig av ethos och pathos, om dessa retoriska bevismedel skapar trovärdighet 

och tillit för Stoltenberg som krishanterare samt om Stoltenberg anpassar sina framföranden till de 

olika retoriska situationerna han står inför. Detta analyseras genom en kombination av den kritiska 

retorikanalysen, den klassiska tolkningsläran hermeneutik samt den retoriska situationsanalysen 

tillsammans med teorier från den klassiska retoriken och med en grundläggande utgångspunkt i 

krisretorik. Efter genomförd analys konstateras att Stoltenberg genom sin karaktär lyckas skapa en 

tillitsgivande känsla gentemot befolkningen och att han genom sitt känslomässiga engagemang 

framstår som trovärdig i sammanhanget. Det konstateras även att Stoltenberg anpassat sig väl till de

retoriska situationerna och haft kairos i åtanke. Detta för att fokus förflyttas från år till år men även 

för att Stoltenberg tar hänsyn till såväl publikens rådande doxa som till de olika förutsättningar som 

situationerna erbjuder.
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1. INLEDNING
Bombattentatet vid regeringskvarteret i Oslo och massmordet på ön Utøya 22 juli 2011 i Norge var 

två terrorattacker som kom att skapa de mest omskakande händelserna i Norden under 2000-talet, 

dels för att det var de mest fruktansvärda våldshandlingar som landet fått erfara sedan andra 

världskriget men även för att händelserna inte har någon tidigare motsvarighet i såväl norsk som 

nordisk historia. Det var två extraordinära händelser som kom att bidra till en situation där 

krishanteringsförmågan sattes på prov och fick inledas såväl lokalt som centralt utan några 

grundläggande förberedelser för denna typ av ödeläggelse och massaker. Då stora delar av Norges 

befolkning hamnade i chock grundade sig krishanteringen på eget initiativtagande, medkänsla och 

improvisation med hänsyn till de omständigheter och svåra beslut som terrorattackerna medförde.1

Den enskilde terroristen och gärningsmannen för såväl bombattentatet i Oslo som massmordet på 

Utøya var den norske högerextremisten Anders Behring Breivik, som kom att bli den förste i 

nordisk historia att fysiskt ödelägga den norska regeringsbyggnaden och systematiskt massakrera 

skyddslösa engagerade ungdomar.2 77 människor dödades i terrorattackerna, åtta människor i 

centrala Oslo och 69 människor på ön Utøya. En person som i samband med terrorattackerna kom 

att bli viktig var den dåvarande statsministern Jens Stoltenberg, dels för sin position i landet men 

även för att han var den första att uttala sig offentligt om händelserna.3

Krissituationer kräver kommunikativa strategier och uttalanden av krishanterare, detta för att de 

berörda eller befolkningen ska få tillräckligt med trovärdig information kring de händelser som 

uppstått men även för att de ska känna tillit till de ledandes åtgärder.4 En kris kräver därför specifika

kommunikativa villkor och ställer extraordinära krav på krishanterare. De människor som får vara 

med och erfara en krissituation är i stort behov av snabb och tillförlitlig information där även 

effektivt beslutsfattande bidrar till trygghet och tillit.5 Det blir därför intressant att studera hur 

Stoltenberg lyckas hantera den situation han stod inför med utgångspunkt i krisretorik. 

Befolkningen kräver såväl tillförlitlig information som förtroende för krishanteraren, varför 

Stoltenberg ställs inför en viktig och svår uppgift. I denna studie kommer därför tre tal av 

1 Store norske leksikon, Anne Marit Godal, ”Terrorangrepene i Norge 2011”,  (Hämtad: 2014.05.08), 
http://snl.no/Terrorangrepene_i_Norge_2011

2 Regeringen, Departementets säkerhets- och serviceorganisation, ”10 Straffansvaret og idømt straff for 
terrorhandlinger skal ikke være gjenstand for foreldelse”, (Hämtad: 2014.05.08),
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-131-l-20122013/10.html?id=726437 

3 Store norske leksikon, Anne Marit Godal, ”Terrorangrepene i Norge 2011”,  (Hämtad: 2014.05.08), 
http://snl.no/Terrorangrepene_i_Norge_2011

4 Brigitte Mral & Orla Vigsø, Krisretorik – Retoriska aspekter på kriskommunikation
(Karlstad: Retorikförlaget, 2013), s. 48.

5 Ibid., s. 48f.
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Stoltenberg att analyseras vilka hålls den 22 juli år 2011, 2012 samt 2013. Eftersom terrorattackerna

som händelser var extraordinära blir det intressant att studera om fokus förflyttas från en akut kris 

till en mer ordinär kris efter det att tiden går. Hur Stoltenberg framstår som talare, hur tillit och 

trovärdighet skapas, hur publikens känslor bemöts och aktiveras samt hur Stoltenberg lyckas 

anpassa sina tal till de olika retoriska situationer som han står inför kommer att vara grundläggande 

utgångspunkter för denna studie. Att Stoltenberg var Norges statsminister vid tidpunkten för 

terrorattackerna bidrar till mitt val av talare att analysera, dels för att hans position i landet var 

viktig men även för att Stoltenberg kom att bli den första offentliga person att uttala sig om 

attackerna. Stoltenbergs politiska koppling till regeringskvarteret samt till de ungdomar som befann 

sig på Utøya bidrar även till mitt val av talare för denna studie.

2. BAKGRUND
För att ge en helhetsbild av terrorattackerna i Norge finner jag det lämpligt att söka förmedla 

tillräckligt med relevant bakgrundsinformation för att läsaren ska få möjlighet att följa med i såväl 

Stoltenbergs uttalanden som i mina resonemang och den resultatredovisning som slutligen kommer 

att presenteras i denna studie. För att tydliggöra ytterligare fördelas informationen i underrubriker.

2.1 JENS STOLTENBERG

Jens Stoltenberg är född 1959 i Oslo och har varit Norges statsminister vid två tillfällen, Stoltenberg

var även Norges statsminister under terrorattackerna i juli år 2011. Första gången Stoltenberg 

utnämndes till statsminister var år 2000 till år 2001 men han har även varit statsminister mellan år 

2005 och år 2013. I nästan tio år har Stoltenberg varit Norges ansikte utåt och som sittande 

statsminister under terrorattackerna fick Stoltenberg både ta emot beröm och kritik för hans sätt att 

samla människor i sorg. Sedan år 2002 har Stoltenberg varit partiledare för det norska 

Arbeiderpartiet, som motsvarar Sveriges parti Socialdemokraterna. Under år 2014 utnämndes 

Stoltenberg till Nordatlantiska fördragsorganisationens (NATO) generalsekreterare och valde därför 

att avgå som partiledare i Arbeiderpartiet.6

2.2 REGERINGSKVARTERET OCH UTØYA

Mitt i centrala Oslo ligger regeringskvarteret som består av en samling byggnader vilka rymmer 

flera ämbetsverk, en del av den norska regeringens kanslier samt de kontor som tillhör Norges

statsminister samt andra ministrar. Regeringskvarteret är beläget strax intill Akersgata och Einar 

6 Store norske leksikon, Anne Marit Godal, ”Jens Stoltenberg”, (Hämtad: 2014.05.13), http://snl.no/Jens_Stoltenberg 
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Gerhadsens plats där såväl invånare som turister passerar dagligen.7 Utøya är en ö i Tyrifjorden i 

Hole, belägen 550 meter från fastlandet och ägs av det norska Arbeiderpartiets ungdomsförbund 

(AUF).8 Sedan 1950-talet har Utøya varit en av Norges främsta campingplatser och ses även som en

samlingsplats för engagerade ungdomar. Ön är mest känd för AUF's årliga sommarläger där 

politiskt aktiva ungdomar i årtionden har spenderat sin sommar med att arbeta och kämpa för frihet,

demokrati, jämlikhet och solidaritet. Utöver AUF's sommarläger används även ön flitigt av andra 

engagerade organisationer och av regelbundna gäster.9

2.3 TERRORATTACKERNA I NORGE

Den 22 juli 2011 drabbades Norge av två terrorattacker vilka kom att uppmärksammas medialt och 

sätta Norge på kartan. Bombattacken mot regeringsbyggnaden inne i Oslo och massmordet på ön 

Utøya ses idag som de värsta terrorattackerna i Norge sedan andra världskriget. Det var sammanlagt

77 människor som dödades i terrorattackerna och många människor drabbades av allvarliga skador, 

såväl fysiskt som psykiskt. Den första terrorattacken drabbade regeringskvarteret i Oslo, en bilbomb

placerades framför huvudbyggnaden och exploderade med en kraft som tog åtta människors liv, tio 

människor fick allvarliga eller livshotade skador och betydligt fler fick mindre skador.10 

Explosionen bidrog även till enorma materiella skador som kom att kosta en förmögenhet för Norge

och än idag, lite drygt tre år senare, är regeringsbyggnaden inte helt återställd.11

Den andra terrorattacken skedde två timmar senare då polis rapporterades angående skottlossning 

på Utøya, en terrorist iförd falsk polisuniform hade anlänt till ön för att begå en attack mot AUF's 

årliga sommarläger. Terroristen hävdade att han var utsänd för att kontrollera säkerheten på Utøya 

efter terrorattacken vid regeringskvarteret. Det tog inte lång tid innan terroristen öppnade eld mot 

ungdomarna på ön och under den första timmen hade 69 människor mördats och mellan 30-50 

människor drabbats av mycket allvarliga eller livshotande skottskador.12 Det tog lite drygt en timme 

från det att polisen rapporterats om skottlossningen på ön som de kunde komma till undsättning och

det var först då som terroristen överlämnade sig själv och kunde gripas. Den bakomliggande 

7 Store norske leksikon, Anne Marit Godal, ”Regjeringskvartalet”, (Hämtad: 2014.04.28), 
http://snl.no/Regjeringskvartalet

8 Store norske leksikon, Anne Marit Godal, ”Utøya”, (Hämtad: 2014.04.28), http://snl.no/Ut%C3%B8ya
9 Utøya, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, ”Utøyas historie”, (Hämtad: 2014.04.24),

http://www.utoya.no/utoyas-historie/
10 Store norske leksikon, Anne Marit Godal, ”Terrorangrepene i Norge 2011”, (Hämtad: 2014.04.08),  

http://snl.no/Terrorangrepene_i_Norge_2011
11 Store norske leksikon, Anne Marit Godal, ”Regjeringskvartalet”, (Hämtad: 2014.04.28),  

http://snl.no/Regjeringskvartalet
12 Store norske leksikon, Anne Marit Godal, ”Terrorangrepene i Norge 2011”, (Hämtad: 2014.04.08), 

http://snl.no/Terrorangrepene_i_Norge_2011

3

http://snl.no/Terrorangrepene_i_Norge_2011
http://snl.no/Terrorangrepene_i_Norge_2011
http://www.utoya.no/utoyas-historie/
http://snl.no/Ut%C3%B8ya


terroristen och gärningsmannen för såväl bombattacken i Oslo som massmordet på Utøya var den 

norske högerextremisten Anders Behring Breivik, född år 1979 i Oslo och anses vara en av de 

värsta enskilda terroristerna att utföra liknande våldshandlingar. Den 24 augusti 2012 dömdes 

Behring Breivik till 21 års fängelse för att ha planerat och utfört terrorattackerna i Norge den 22 juli

2011. Två timmar innan terrorattackerna publicerade Behring Breivik även ett manifest på internet. 

Manifestet innehöll mer än 1500 sidor som tydligt beskrev hans åsikter och ställningstagande i den 

högerextremistiska ideologin. I samma manifest berättade även Behring Breivik att han planlagt och

förberett terrorattackerna och det politiskt riktade massmordet i nio års tid.13

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING
Studien syftar till att undersöka hur Jens Stoltenberg, dåvarande statsminister i Norge, etablerade sin

roll som krishanterare i samband med och efter terrorattackerna i Norge 2011. Med utgångspunkt i 

såväl klassisk retorik som krisretorik kommer Stoltenbergs trovärdighet och tillitsskapande att 

analyseras i tre tal framförda vid tre separata tillfällen, 22 juli år 2011, 2012 och 2013. Studien 

avser även att undersöka huruvida Stoltenberg lyckas anpassa sitt framförande till de olika retoriska 

situationer som han kom att stå inför. 

Det som här blir intressant är att det är samma händelser som behandlas av en och samma talare 

men vid olika tillfällen tre år i följd och med skilda förutsättningar.

Följande frågeställningar är ledande i studien:

→ Hur använder sig Stoltenberg av ethos och pathos i sina tal?

→ Skapar de retoriska bevismedlen trovärdighet och tillit för Stoltenberg?

→ Hur har Stoltenberg anpassat sitt framförande till de retoriska situationerna?

4. TIDIGARE FORSKNING
Terrorattackerna i Norge den 22 juli 2011 är en omskriven händelse och ett forskningsområde som 

intresserar många vilket är något som uppmärksammats kring den tidigare forskning som funnits i 

samband med studien. Vad beträffar tidigare forskning inom mitt ämnesområde är det endast ett 

fåtal studier med utgångspunkt i retorikvetenskap på sökportalen DiVA, dock ingen forskning som 

berör det min studie är ämnad att undersöka och därför blir det intressant att studera terrorattackerna

i Norge ur ett retoriskt perspektiv. Större delar av den tidigare forskning som funnits härrör från 

13 Store norske leksikon, Anne Marit Godal, ”Anders Behring Breivik”, (Hämtad: 2014.05.13),  
http://snl.no/Anders_Behring_Breivik
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discipliner som medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik där medias framställning av

händelsen ur olika perspektiv blir central men med utgångspunkt i skilda teorier och metoder. 

En tidigare forskning som funnits är en studie skriven av Malin Söderlund och studien tituleras 

”Governmental crisis response – To be on top of the frame: The case of Norway 22/7 2011- Crisis 

communication and news management”.14 Söderlund studerar statsvetenskap vid Försvarshögskolan

i Stockholm och studien examinerades år 2013. I studien undersöker Söderlund olika mekanismer 

för lyckad kommunikation men även politiska ledares förmåga att vinna allmänhetens förtroende 

och trovärdighet vid kris. En grundläggande utgångspunkt i Söderlunds studie är att undersöka 

medias roll samt nyhetshantering i samband med och efter terrorattackerna i Norge, detta med en 

framinganalys som grund. Studien visar på att användningen av positiv framing som kulturellt 

sammanfallande kan vara en god strategi för att vinna tillit i en kris. Denna studie kommer inte 

ligga till grund för min studie eftersom Söderlund har framing och nyhetshantering som 

utgångspunkt men även för att hennes teori och metod inte har sin basis inom retorikvetenskapen. 

Ytterligare tidigare forskning som funnits behandlar Jens Stoltenberg som talare vid det tillfälle då 

han håller ett minnestal i Oslo domkyrka två dagar efter terrorattackerna. Författaren heter Gunn 

Solveig Bondahl och studien tituleras ”Kairos – rette ord i rette tid: En retorisk analyse av Jens 

Stoltenbergs tale under høymesse for sorg og håp i Oslo domkirke 24 juli 2011”.15 Bondahl är 

student vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universite och studien examinerades år 2013. 

Stoltenbergs tal analyseras i samband med att han blivit tilldelad ett internationellt pris för sitt tal, 

detta med retorikens kairos som utgångspunkt. Bondahls studie syftar även till att undersöka hur 

Stoltenberg lyckats övertyga sin publik och detta med hänsyn till rhetorices partes. Något som 

Bondahl även belyser är det sorgearbete som uppkom i samband med terrorattackerna vilket även 

får mycket utrymme i studien. Bondahls studie ligger inte heller till grund för min forskning 

eftersom jag vill lyfta fram och belysa andra infallsvinklar inom retorikvetenskapen.

5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
I följande avsnitt kommer jag att presentera och redogöra för de teorier och begreppsliga verktyg 

som varit lämpliga för att lättare kunna förstå kommunikativa strategier i krissituationer. Dessa 

14 DiVA, Malin Söderlund, ”Government crisis response – To be on top of the frame: The case of Norway 22/7 2011 – 
Crisis communication and news management”, (Hämtad: 2014.06.09),
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:646385

15 DiVA, Gunn Solveig Bondahl, ”Kairos – rette ord i rette tid: En retorisk analyse av Jens Stoltenbergs tale under 
høymesse for sorg og håp i Oslo domkirke 24 juli 2011”, (Hämtad: 2014.04.01),
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:639086
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utgångspunkter syftar till att ge läsaren en grundläggande teoretisk ram för vidare förståelse av 

retorikens betydelse inom kriskommunikation. För att få en djupare förståelse för krisretorik 

kommer jag först redogöra och förklara retorikens syn på kriskommunikation innan övriga 

teoretiska utgångspunkter introduceras. Studien avser att kombinera den klassiska aristoteliska 

retoriken med modern retorisk teori, där retorikens ethos och pathos studeras för att uppmärksamma

huruvida dessa bevismedel kan komma att skapa ett övertygande och förtroendeingivande intryck. 

Genom rhetorices partes förarbetsfas inventio studeras talets innehåll samt anpassning till de olika 

retoriska situationerna, detta med hänsyn till retorikens kairos för att uppmärksamma vad anpassad 

retorik vid rätt tidpunkt kan komma att betyda för Stoltenberg som talare och krishanterare. Med 

utgångspunkt i krisretorik kommer även Stoltenbergs anpassning till såväl publikens doxa som till 

samlande retorik att studeras för att belysa intressanta infallsvinklar av genre och publikanpassning.

5.1 RETORIKENS SYN PÅ KRISKOMMUNIKATION

Retorik innebär inte endast vackra och välformulerade tal utan kan uppmärksammas i alla slags 

budskap som syftar till att övertyga eller påverka. I kriskommunikation är retorik en vetenskaplig 

och avgörande konst för hur talaren väljer att skapa kommunikativa strategier. I en krissituation är 

det viktigt att talaren besitter de medel och den kunskap som krävs för att kunna bemöta situationen 

vilket talaren kan göra genom att förmedla sitt budskap på ett trovärdigt och ändamålsenligt sätt.16

En krissituation är i behov av såväl samverkan som samordning och kräver genomtänkta 

kommunikativa strategier för att på längre sikt söka skapa trygghet hos befolkningen. Detta genom 

att förmedla fakta och förklara åtgärder som är anpassade till publiken. Det är omöjligt att 

förutbestämma hur en krissituation kan komma att ta sig uttryck och därför kan det även bli svårt 

för en krishanterare att vara totalt förberedd eftersom det inte går att såväl generalisera som bemöta 

en kris och de berörda med facit i hand.17 Effektiv krishantering innebär att krishanteraren är 

informativ och uppriktig gentemot den berörda befolkningen.18 Genom öppen och ärlig 

kriskommunikation har krishanteraren även möjlighet att ge uttryck för sin empati och omtanke 

gentemot den berörda befolkningen, vilket kan vara en förutsättning för att framstå som trovärdig 

och skapa tillit i katastrofsammanhang.19 En grundläggande utgångspunkt inom retoriken är som 

tidigare nämnts att talaren skapar tillit, förtroende och trovärdighet gentemot sin publik. Det vill 

16 Mral & Vigsø (2013), s. 6ff.
17 Ibid., s. 8.
18 Robert Ulmer, Timothy L. Sellnow & Mattew W. Seeger, Effective crisis communication: movin from crisis to  

opportunity (Los Angeles: Sage, 2011), s. 124.
19 Ulmer, Sellnow & Seeger (2011), s. 129.
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säga den triad av bevismedel som Aristoteles kom att kalla för retorikens pisteis. Om en talare 

besitter förmågan att hantera pisteis som en kommunikativ strategi ökar denne sina förutsättningar 

för en så god krishanteringsförmåga som möjligt.20

5.2 PISTEIS

Aristoteles beskriver pisteis som ett centralt begrepp inom retorisk teori där talarens karaktär 

(ethos), talarens känsla (pathos) samt talarens argument (logos) ingår.21 Dessa tre bevismedel är 

grundläggande inom retorikens sätt att se på kommunikation, genom pisteis kan talaren finna stöd, 

bevis eller argument i sitt framförande.22 Kriskommunikation fungerar sämre om inte talarens 

karaktär (ethos) samt de känslor (pathos) som förekommer eller väcks hos publiken studeras, detta 

eftersom talarens karaktär och känslor har en överordnad betydelse i krissammanhang.23 Talarens 

val av argument (logos) uppfattas därför som mer ovidkommande att studera inom krisretorik och 

kommer heller inte att behandlas i denna studie eftersom begreppet inte berör studiens syfte eller 

kan besvara de ledande frågeställningarna. I följande avsnitt kommer därför endast begreppen ethos 

och pathos att introduceras.

5.2.1 ETHOS

Eftersom krishanteringsförmåga delvis grundar sig på talarens karaktär finner jag det lämpligt att, 

med utgångspunkt i den klassiska retorikens ethos, undersöka Stoltenbergs trovärdighet och 

tillitsskapande vid hans tre framföranden.

Begreppet ethos är det bevismedel som grundar sig på talarens trovärdighet och karaktär vid ett 

framförande och kan liknas vid talarens egen image.24 Enligt Aristoteles kan en talare med hjälp av 

sitt ethos övertyga eller påverka sin publik, mer specifikt om det råder delade meningar i en fråga.25 

En talare i en krissituation bör bevara sin trovärdighet under hela krisprocessen, detta genom val av 

kloka handlingar, visad välvilja, sin goda karaktär och empati för de berörda. En talares ethos 

innefattar den välvilja och empati (eunoia) som situationen kräver av talaren, att visa på dygder och 

att uppvisa en god karaktär (arete) som är anpassad till uppgiften samt handlingsklokhet (fronesis).26

Besitter en talare dessa karaktärsdrag underlättar det för talaren när denne ska övertyga sin publik 

20 Mral & Vigsø (2013), s. 9.
21 Aristoteles, Retoriken (Ödåkra: Retorikförlaget, 2012), s. 27.
22 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid (Lund: Studentlitteratur, 2008), s. 77.
23 Mral & Vigsø (2013), s. 10.
24 Maria Karlberg & Brigitte Mral, Heder och påverkan: att analysera modern retorik 

(Stockholm: Natur och kultur, 1998), s. 31.
25 Aristoteles (2012), s. 70.
26 Mral & Vigsø (2013), s. 10.
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om en specifik ståndpunkt eller få med sig sin publik mot ett mål. Ethos är det bevismedel som kan 

få publiken att vilja fortsätta lyssna på det talaren förmedlar, detta genom att talaren anspelar på sin 

goda karaktär, sin välvilja eller handlingsklokhet. Detta är också avgörande för att få publiken att bli

övertygade eftersom publiken bedömer såväl talaren som framförandet i situationen, om talaren 

uppfattas som kunnig kring ämnet etableras även dennes ethos.27

5.2.2 PATHOS 

Med utgångspunkt i kriskommunikation finner jag det även intressant att, utifrån den klassiska 

retorikens pathos, studera känslornas roll och vad de kan komma att ha för effekt i Stoltenbergs 

framföranden. Detta för att de tre situationerna kan tänkas vara emotionella men även för att 

undersöka huruvida Stoltenberg lyckas aktivera och bemöta publikens känslor.

Begreppet pathos är det bevismedel som syftar till att talaren genom sitt framförande leder publiken

till en eller flera känslor.28 Det innebär att talaren nämner någonting om eller anspelar på känslor, 

vilket kan leda till att publiken hamnar i ett känsloläge som talaren lättare kan påverka eller 

övertyga publiken utifrån. Pathos är ett bevismedel som talare kan nyttja vid de flesta framföranden

eftersom känslor har en sådan effekt på publiken, dock är det viktigt att talaren använder pathos 

med försiktighet eftersom fel känslor i en specifik situation plötsligt kan slå tillbaka på talaren.29 

Pathos, eller de känslor som redan är befintliga eller väcks hos de berörda i en krissituation, har en 

stor inverkan och betydelse för hur specifika budskap tas emot.30 Enligt Aristoteles är en 

grundläggande orsak till att en publik ändrar åsikt att de har blivit påverkade av de känslor som 

talaren har anspelat på i sitt framförande.31 Därför är det viktigt att talaren anspelar på känslor som 

är anpassade till den befintliga situationen eftersom framförandet då blir mer äkta och publiken kan 

komma att känna någonting för såväl framförandet som talaren.32 Med tanke på känslornas roll i en 

krissituation är det även viktigt att talaren besitter den förmåga att vara medveten om hur känslor 

fungerar, hur de uppstår och varför de uppstår.33 Om talarens känslor i en krissituation är äkta eller 

rentav framträder ofrivilligt och omedvetet så blir såväl framförandet som publikens känslomässiga 

engagemang oerhört starkt i förhållande till talarens framförande.34 Därför är talarens medvetenhet 

om pathos och dess betydelse viktig eftersom det underlättar för talaren att få en förståelse för hur 

27 Jens Elmelund Kjeldsen, Retorik idag: introduktion till modern retorikteori (Lund: Studentlitteratur, 2008), s. 126.
28 Aristoteles (2012), s. 70.
29 James A. Herrick, The history and theory of rhetoric: an introduction (Boston: Pearson, Mass, 2013), s. 79.
30 Mral & Vigsø (2013), s. 10.
31 Aristoteles (2012), s. 123.
32 Lindqvist Grinde (2008), s. 80f.
33 Aristoteles (2012), s. 70.
34 Mral & Vigsø (2013), s. 10f.
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det kan påverka publiken. Vid ett känslomässigt framförande kan gränsen mellan ethos och pathos 

bli otydlig eftersom talarens känslomässiga engagemang tycks väcka känslor hos såväl talaren själv 

som hos publiken. Detta är något som kan komma att höja talarens ethos eftersom dennes 

trovärdighet framgår än mer tydligt om talaren exempelvis är ledsen eller upprörd.35

5.3 TALARENS ANPASSNING TILL SITUATIONEN

Inom retorik är det vanligt att talaren anpassar sig till en specifik situation. Under denna rubrik 

kommer jag att presentera och redogöra för de teoretiska utgångspunkter som behandlar hur talaren 

anpassar sitt framförande till en specifik situation och publik.

5.3.1 RETORISK GENRE OCH SAMLANDE RETORIK

I bestämda situationer kan retorisk genre ses som ett hjälpmedel för kommunikation. Enligt 

Aristoteles är det som avgör vilken genre ett tal tillhör inte var det hålls utan vilken slags publik det 

riktar sig till.36 Med utgångspunkt i klassisk aristotelisk retorikteori är genren det i ett tal som 

förbinder talarens avsikt med dess mål för publiken.37

Inom den klassiska aristoteliska retoriken finns det tre talgenrer: politiska tal (genus deliberativum),

ceremoniella tal (genus demonstrativum) och juridiska tal (genus judiciale).38 Politiska tal (genus 

deliberativum) syftar till att talaren förordar eller avråder en specifik handling och målet är att ett 

gemensamt beslut ska tas, denna genre fokuserar på framtid. Den ceremoniella talgenren (genus 

demonstrativum) tillhör tal som framförs vid exempelvis begravningar och bröllop eller när någon 

ska hyllas, vid födelsedagar eller andra festliga tillställningar. Det innebär att talaren lyfter upp goda

egenskaper hos en specifik person eller ett specifikt föremål och fokuserar på nutid. Den juridiska 

talgenren (genus judiciale) är tal som innefattar advokatens försvar och åklagarens anklagande och 

fokuserar på dåtid.39 De tal som studeras i denna analys tillhör den retoriska genren genus 

demonstrativum eftersom Stoltenberg såväl hyllar som framför sina tal i situationer som kan liknas 

med begravningsceremonier. Inom den ceremoniella talgenren förekommer även retorikens ethos 

och pathos i större utsträckning än vad retorikens logos gör, detta eftersom logos främst syftar till 

val av argument och i ceremoniella tal förekommer oftast inte argumenterande delar i 

dispositionen.40 Även detta är en motivering till varför ethos och pathos är det som i följande analys

35 Lindqvist Grinde (2008), s. 81.
36 Aristoteles (2012), s. 39.
37 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 102.
38 Aristoteles (2012), s. 38.
39 Karlberg & Mral (1998), s. 22.
40 Lindqvist Grinde (2008), s. 50f.
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kommer att studeras. Mral och Vigsø menar att den ceremoniella talgenren (genus demonstrativum) 

kan kopplas samman med samlande retorik inom krissituationer. Detta för att genren syftar till att 

talaren söker skapa eller återskapa en gemenskap med sin publik, att talaren bekräftar gemensamma

värden eller söker skapa en känsla av trygghet som kan komma att förekomma i exempelvis 

krissituationer.41

I en krissituation är det även viktigt att talaren återupprättar gemensamma värden och detta genom 

att söka skapa en ”vi-känsla” hos de som är berörda av händelsen. Därför kopplas den ceremoniella 

talgenren (genus demonstrativum) samman med kriskommunikationens samlande retorik. Detta 

eftersom de båda syftar till att demonstrera sådant som kan tänkas vara gemensamt eller sådant som 

kan vara grundläggande kring såväl handlingar som ställningstaganden.42 Situationer som tillhör 

samlande retorik är situationer där de drabbade, de berörda eller en hel befolkning behöver någon 

form av stöd för att kunna bearbeta händelsen och gå vidare. Samlande retorik är därför ägnat att 

hjälpa individer med bearbetning, såväl privat som i samhället, där det goda lyfts fram och en 

gemenskap bildas.43 I följande analys kommer genre studeras genom samlande retorik.

5.3.2 DOXA

Inom den klassiska retoriken är doxa ett centralt begrepp som innefattar såväl den enskilda 

individen som den kollektiva gemenskapen.44 Publikens doxa är något som talaren eller 

krishanteraren bör ha i åtanke och anpassa sitt framförande efter, inte minst i krissituationer. Doxa 

syftar till de föreställningar, tvingande omständigheter, försanthållanden, värderingar, traditioner, 

den kulturella bas och tro på fakta som en specifik grupp, ett samhälle, en organisation eller ett land 

delar vid ett specifikt tillfälle.45 Begreppet doxa är någonting som inte ifrågasätts eftersom det 

innebär en gemensam värdegrund för en grupp människor, vilket kan omfatta fördomar och vara 

kulturellt och historiskt bundet.46 Detta är någonting som ligger till grund för såväl yttringar som 

handlingar i krissituationer. I en krissituation är det därför viktigt att krishanteraren är medveten om 

gruppens doxa och hur den är sammansatt eftersom det kan vara helt avgörande för att budskap ska 

förmedlas och tolkas på ett korrekt sätt samt för att det som uttalas ska bli accepterat och omsatt i 

handling. Doxa innebär de föreställningar som en grupp människor eller en publik uppfattar som 

41 Mral & Vigsø (2013), s. 8.
42 Ibid., s. 12.
43 Ibid., s. 13.
44 Ibid.
45 Mats Rosengren, Doxologi – en essä om kunskap (Åstorp: Rhetor förlag, 2002), s. 68.
46 Ibid., s. 69.
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sanna och självklara, begreppet är inte fastskrivet utan är en föränderlig kunskaps- och åsiktsnivå.47 

Människor inom en viss grupp kan tillhöra en viss doxa, det innebär att de är överens om vissa fakta

och värderingar.48

5.3.3 KAIROS

Begreppet kairos beskriver tydligt tanken med retorikens situationsbundenhet. I krissituationer kan 

det vara än mer viktigt att talaren anpassar sitt framförande med hänsyn till kairos, detta för att 

situationen kan tänkas vara känslig och därför måste det som uttalas utformas efter situationens 

eventuella krav. Kairos innebär att en talare bedömt och planerat framförandet så bra att dennes ord 

är anpassade efter situationen. Enkelt uttryckt handlar kairos om timing eller det rätta ögonblicket.49

Vid retorisk kommunikation är det rätta ögonblicket en avgörande faktor, kairos kan därför 

översättas med rätt retorik vid rätt tidpunkt. Inom retoriken innebär kairos de retoriska möjligheter 

som finns i en bestämd situation, men ses också som den kritiska tidpunkten eftersom det rätta 

ögonblicket plötsligt kan upphöra. Kairos är en situationell tillfällighet och grundar sig på såväl 

talarens ord som handlingar, det innebär därför inte endast att säga det rätta utan även att handla rätt

i den aktuella situationen. När det rätta ögonblicket ges har talaren möjlighet att med framgång 

lyckas förmedla sitt budskap. Kairos ger även talaren möjlighet att visa vad denne kan och hur 

skicklig denne är på att tala.50 

5.4 DEN RETORISKA SITUATIONEN

Retoriken uppmanar till att genomföra en analys av situationen innan den bör undersökas vidare, 

detta för att öka förståelsen för den situation som talaren står inför men även för att få en bredare 

inblick i sammanhanget. Jag kommer att utgå från Lloyd F. Bitzer's teori om den retoriska 

situationen i denna studie vilken nu kommer att presenteras.

För att en situation ska vara retorisk bör den, enligt Bitzer, innefatta tre konstituerade centrala 

element. Bitzer talar om ett påträngande problem (exigence), en retorisk publik (audience) och de 

retoriska villkoren eller de tvingande omständigheterna (constraints). Dessa element är även 

beroende av varandra för att en retorisk situation ska kunna lösas.51 Den retoriska situationen 

47 Mral & Vigsø (2013), s. 13.
48 Rosengren (2002), s. 71.
49 Karlberg & Mral (1998), s. 21.
50 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 73f.
51 Lloyd F. Bitzer, The Rhetorical Situation (Pennsylvania: Philosophy & Rhetoric 1, no. 1, 1968) s. 8.
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uppstår när det finns en fråga, en ofullständighet, ett hinder, en tvingande omständighet eller något 

liknande som söker efter en kommunikativ lösning.52 En situation som inte kan lösas med hjälp av 

kommunikation är inte retorisk, precis som en fråga kräver ett svar kräver den retoriska situationen 

en kommunikativ lösning.53 

5.4.1 PÅTRÄNGANDE PROBLEM

Bitzer menar att ett påträngande problem (exigence) är någonting som inte är som det ska eller 

borde vara.54 Komplikationer i vardagen är ett exempel på påträngande problem som bidrar till ett 

behov av anpassning.55 Det kan vara ett hinder, ett fel eller någonting som väntar på att bli gjort.56 

Inom kriskommunikation kan detta element även kallas för en retorisk utmaning eller en förväntan, 

detta eftersom varje krissituation ställer olika krav på den retoriska situationen.57 Ett påträngande 

problem är retoriskt så länge förändringen bjuder in människor för att kommunicera samtidigt som 

de har ett  intresse för att kunna förändra problemet. Det påträngande problemet kräver därför en 

retorisk publik som genom kommunikation kan förändra problemet.58

5.4.2 RETORISK PUBLIK

Inom den retoriska situationen måste det finnas människor som går att påverka och som är villiga 

att lösa det påträngande problemet. Bitzer kallar det andra elementet i den retoriska situationen för 

retorisk publik (audience). Bitzer beskriver den retoriska publiken som människor som ska omsätta 

talet i handling, genom retoriska hänvändelser uppstår en förändring som kan komma att påverka 

den retoriska publikens beslut, tankar och handlingar.59 Retorisk kommunikation söker efter såväl 

svar som respons hos dem som får ta del av det som uttalas.60 Eftersom det är publiken som avgör 

om talarens retoriska strategi lyckas eller är effektiv är det viktigt att talaren i förväg har valt ut en 

lämplig retorisk publik i förhållande till framförandet, detta eftersom det kan leda till handlande 

eller åsiktsförändringar.61

5.4.3 TVINGANDE OMSTÄNDIGHETER

Bitzer menar att det tredje elementet i den retoriska situationen är de tvingande omständigheter eller

52 Mral & Vigsø (2013), s. 11.
53 Bitzer (1968), s. 6.
54 Ibid.
55 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 86.
56 Bitzer (1968), s. 7.
57 Mral & Vigsø (2013), s. 11.
58 Bitzer (1968), s. 6.
59 Ibid.
60 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 88.
61 Mral & Vigsø (2013), s. 11.
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de villkor (constraints) som uppkommit i den befintliga situationen.62 De tvingande 

omständigheterna innebär de möjligheter eller begränsningar som situationen skapat och är därför 

viktigt för talaren att förhålla sig till eftersom det kan leda till att det påträngande problemet 

påverkas eller förändras.63 Dessa omständigheter består av de människor, objekt, handlingar och 

relationer som skapar de förutsättningar för att det påträngande problemet ska ha möjlighet att 

kunna förändras.64 Inom krissituationer kan de tvingande omständigheterna vara en form av regler 

och normer som har sitt ursprung i exempelvis ideologier eller fördomar. Mral och Vigsø talar om 

interna och externa faktorer som kan vara bakomliggande i den retoriska situationens tvingande 

omständigheter eller villkor. Interna villkor innebär sådant som avser personliga trosföreställningar 

och ideologier hos talaren, samtidigt som externa villkor innebär sådant som avser publikens 

situation, dess sinnestillstånd såväl fysiska, sociala och psykologiska omständigheter.65

5.5 RHETORICES PARTES

Inom den klassiska retoriken beskrivs rhetorices partes som ett led av fem förarbetsfaser där 

inventio, dispositio, elocutio, memoria samt actio ingår.66 I inventio har talaren möjlighet att 

utforska ämnet och finna innehåll till sitt tal. Dispositio syftar till att talaren ger talet rätt 

disposition. Elocutio syftar till talets språkliga utformning där talaren har möjlighet att utsmycka 

talet genom effektiva formuleringar.67 Memoria innebär att talaren memorerar sitt tal innan 

framförandet och actio syftar till talarens kroppsspråk och röstläge.68 I följande studie kommer 

endast förarbetsfasen inventio att analyseras, motiveringen till det är att jag vill lyfta fram och 

belysa hur Stoltenberg går till väga för att framstå som pålitlig och trovärdig samt hur publikens 

känslor kan komma att aktiveras och bemötas i sammanhanget.

5.5.1 INVENTIO

Inventio är den förarbetsfas och det steg i rhetorices partes som betecknas som den mest centrala 

delen inom såväl partesläran som retoriken. Den klassiska retoriken förutsätter att talaren ska ha en 

grundläggande tanke bakom sitt tal, att denne ska ha ett syfte med det budskap som ska förmedlas. 

Läran om inventio innebär att talaren finner något att säga. Därför är det en fördel för talaren om 

denne utforskar ämnet och finner tillräckligt med innehåll till sitt tal innan denne ska hålla sitt 

62 Bitzer (1968), s. 6.
63 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 92.
64 Bitzer (1968), s. 8f.
65 Mral & Vigsø (2013), s. 11.
66 Ad Herennium, De ratione dicendi (Åstorp: Rhetor, 2009), s. 20.
67 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 39.
68 Lindqvist Grinde (2008), s. 315.
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framförande. Det innebär för talaren att kartlägga alla de ämnen, känslor, teman och eventuella 

svårigheter som kan komma att ha en viktig roll för hur talet ska konstrueras.69

Inventio är den förarbetsfas som erbjuder sökstrategier för hur ett tal utformas och konstrueras, det 

innebär därför att talaren inventerar innehållet så att det är anpassat till en specifik situation. 

Förarbetsfasen inventio brukar betecknas som en del i rhetorices partes där talaren söker efter 

passande argument till sitt framförande, dock syftar inventio även till att undersöka hur publikens 

känslor kan komma att aktiveras för en viss sak samt hur talaren bär sig åt för att uppfattas som 

pålitlig i en specifik situation.70 Med studiens syfte som utgångspunkt kommer den argumentativa 

delen inom inventio inte att behandlas, detta för att det argumentativa perspektivet i kombination 

med retorikens logos inte kan komma att besvara mina frågeställningar.

6. METOD OCH MATERIAL
I följande avsnitt kommer jag att såväl introducera som redogöra för de metoder som varit 

grundläggande för denna studie. Material som analyserats, avgränsningar som varit nödvändiga 

samt metodproblem som uppstått kommer även att presenteras nedan.

6.1 METOD

Tre metoder har i denna studie kombinerats för att besvara studiens ledande frågeställningar. Som 

övergripande metod har den kritiska retorikanalysen använts i kombination med den klassiska 

tolkningsläran hermeneutik samt den retoriska situationsanalysen. 

6.1.1 KRITISK RETORIKANALYS

Den retoriska analysmetoden syftar till att undersöka människors sätt att kommunicera och är 

följaktligen kritisk till sin natur.71 Metoden avser även undersöka hur en talare går tillväga för att 

påverka eller övertyga sin publik med ett tal eller en text.72 Det innebär att en specifik text 

analyseras för att uppmärksamma hur den kan komma att fungera i ett bestämt sammanhang men 

även hur den kan komma att fungera inför en såväl given som tänkt publik. Det framkommer inte 

alltid vad en text vill att människor ska tänka eller känna, däremot kan sådant framträda indirekt.73 I 

den retoriska analysmetoden analyseras en text i samband med en talare, en situation och en publik 

69 Lindqvist Grinde (2008), s. 65.
70 Ibid., s. 66.
71 Karlberg & Mral (1998), s. 11ff.
72 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys (Lund: Studentlitteratur, 2011), s. 100.
73 Ibid., s. 99.
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för att få en helhetsbild över sammanhanget samtidigt som kritiska infallsvinklar kan komma att bli 

nödvändiga för att mer djupgående granskning. Att se på hur en specifik text fungerar persuasivt är 

att utföra en kritisk retorikanalys eftersom den retoriska analysmetoden är ett verktyg för att kritiskt 

bedöma människors budskap i en specifik situation.74

Genom denna metod kommer även retoriska begrepp användas för att undersöka Stoltenbergs 

trovärdighet och tillitsskapande, detta genom retorikens bevismedel ethos och pathos. 

Förarbetsfasen inventio blir även den en övergripande utgångspunkt för att studera Stoltenbergs 

användning av dessa bevismedel men även för att uppmärksamma huruvida Stoltenberg anpassat 

sitt framförande till den retoriska situationen och dess publik, detta med hänsyn till retorikens 

kairos och doxa. Den samlande retoriken studeras för att uppmärksamma vad hänsynstagandet till 

genren kan komma att innebära för Stoltenberg som krishanterare. 

6.1.2 HERMENEUTIK

Eftersom denna studie utgår från den kritiska retorikanalysen innebär det att en tolkande ansats ur 

den klassiska tolkningsläran hermeneutik varit nödvändig. Hermeneutik är en metod där tolkningen 

blir central och innebär att helheten endast kan förstås om det finns en förståelse för dess olika delar

men även att de olika delarna endast kan förstås om det finns en förståelse för dess helhet. Detta kan

ses som ett cirkulärt tillvägagångssätt för att få en fördjupning i tolkningsprocessen men kan även 

liknas vid en pendelrörelse. Retorik som vetenskap och analysverktyg syftar inte endast till att vara 

deskriptiv eller empirisk utan innebär även en ansats av såväl tolkning som värderande.75

Hermeneutiken som metod uppfattas som en nödvändighet i denna studie eftersom det inte går att 

förutbestämma vad exempelvis Stoltenberg själv känner, hur han har tänkt eller hur han har 

förberett sig inför de situationer han kan komma att stå inför. Genom hermeneutiken kommer jag att

såväl tolka som söka förstå det som uppmärksammas i samband med studien. De teoretiska 

utgångspunkter som tidigare nämnts kommer att kopplas samman med det som undersöks i 

analysavsnitten. Det som uppmärksammas kommer att såväl värderas som tolkas tills det att någon 

slags mättnad i tolkningen uppnås eller tills det att en förståelse för textens intentioner skapats, detta

genom hermeneutik som tolkningsmetod.

74 Karlberg & Mral (1998), s. 13.
75 Ibid., s. 12.
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6.1.3 RETORISK SITUATIONSANALYS

Med tanke på att retoriken uppmanar till att genomföra en situationsanalys av en specifik situation 

innan den bör undersökas vidare kommer jag att utgå från Lloyd F. Bitzer's teori om den retoriska 

situationen, vilken introducerades under avsnittet med teoretiska utgångspunkter ovan. Den 

retoriska situationsanalysen är ett hjälpmedel för att ta reda på relevant fakta kring den text och den 

befintliga situation som den förekommer i, det innebär alltså att sätta in texten i ett sammanhang.76 

Retoriska yttringar ses alltid som situationsbundna och därför blir även den retoriska situationen 

viktig att fastställa i denna studie. En utförlig situationsanalys för vardera tal kommer att definieras 

inledningsvis under tillhörande rubrik i analysavsnittet, detta för att klargöra den situation som 

Stoltenberg står inför men även för att tydliggöra det påträngande problem, den retoriska publik 

samt de tvingande omständigheter som kan ha en påverkan för Stoltenbergs kommunikativa 

strategi. Något som bör tilläggas är att en retorisk situation kan innehålla fler påträngande problem, 

retoriska publiker och tvingande omständigheter och därför kan resultaten av situationsanalysen ses 

som en tolkning genom hermeneutiken. 

6.2 MATERIAL

Det empiriska material som analyserats i samband med studien är tre transkriberade tal vilka 

avhandlar en och samma händelse. Dessa tal hölls av Norges dåvarande statsminister Jens 

Stoltenberg, samma datum, tre år efter varandra. Det första talet som analyseras är Stoltenbergs 

uttalande vid den presskonferens som arrangerades samma kväll som terrorattackerna den 22 juli 

2011 och denna transkriberade version är hämtad från Arbeiderpartiets hemsida.77 Det andra talet 

som analyseras är det tal som Stoltenberg framförde den 22 juli 2012, ett år efter terrorattackerna 

och denna transkriberade version är hämtad från den norska regeringens hemsida.78 Det tredje talet 

som analyseras är det tal som Stoltenberg framförde den 22 juli 2013, två år efter terrorattackerna 

och den transkriberade versionen är även den hämtad från den norska regeringens hemsida.79 

De tal som ligger till grund för denna studie har analyserats utifrån de transkriberade versionernas 

ursprungliga styckeindelning där citat hänvisas till de bilagor som finns tillgängliga längst bak i 

76 Karlberg & Mral (1998), s. 23.
77 Arbeiderpartiets officiella hemsida, Arbeiderpartiet, ”Sjokkerende og feigt”, (Hämtad: 2014.04.08),

http://www.arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Partiet/Sjokkerende-og-feigt
78 Regeringen, Departementets säkerhets- och serviceorganisation, ”Tale ved kransenedleggelse”, 

(Hämtad: 2014.04.08), http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/smk/taler-og-
artikler/2012/speech-at-the-ceremony-in-the-government.html?id=696940

79 Regeringen, Departementets säkerhets- och serviceorganisation, ”Tale ved minnemarkering i regjeringskvartalet”,
(Hämtad: 2014.04.09), http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/smk/taler-og-artikler/2013/tale-
ved-minnemarkering-i-regjeringskvar.html?id=732854
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studien. För en så korrekt analys som möjligt har de transkriberade versionerna blivit jämförda med 

empiriskt material i form av videoklipp som är hämtade från NRK's hemsida samt Youtube. Ord 

som fallit bort eller uppfattats som felaktiga i det transkriberade materialet har såväl reviderats som 

lagts till och markerats i form av hakparenteser, detta för att inte utelämna något som kan komma 

att ha en betydelse för studiens resultat.

6.3 AVGRÄNSNINGAR

De avgränsningar jag gör motiveras av såväl mitt syfte med studien som mina vägledande 

frågeställningar. I denna studie kommer endast ethos och pathos att undersökas eftersom dessa två 

bevismedel är av överordnad betydelse i krissammanhang.80 Därför kommer bevismedlet logos i 

denna studie inte att behandlas, vilket även motiveras genom att begreppet inte kommer att kunna 

besvara mina frågeställningar och inte heller berör syftet med studien. Den retoriska talgenren 

genus demonstrativum avgränsas och studeras utifrån samlande retorik, detta eftersom den 

samlande retoriken faller inom ramen för den talgenren och fokuserar på krisretorik, som också är 

studiens grundläggande utgångspunkt. Inventio är den enda av rhetorices partes fem förarbetsfaser 

som i denna studie kommer att behandlas, detta för att inventio kan hjälpa mig att uppmärksamma 

intressanta aspekter som berör studiens syfte men även för att denna förarbetsfas är en förutsättning 

för att effektivt kunna besvara studiens ledande frågeställningar.

6.4 METODPROBLEM

Det problem som uppstått i samband med studien är främst de tolkande delarna i analysen. Det har 

därför varit viktigt att göra sig påmind om att många resultat baseras på personliga tolkningar och 

kan därför inte generaliseras genom faktiska påståenden. Trots min medvetenhet kring den 

hermeneutiska tolkningen har det emellertid blivit svårt att frångå sina egna personliga perspektiv. 

Något som även är viktigt att lyfta fram i denna studie och som kan ses som ett problem är att jag 

som analytiker har svenska som modersmål. Detta kan eventuellt ha bidragit till att norska ord kan 

ha förbisetts eller feltolkats i studien.

7. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS
I följande analys kommer Stoltenbergs tre tal att studeras var för sig, detta eftersom Stoltenbergs 

framföranden förekommer vid olika tillfällen, samma datum och åren efter varandra men även för 

att förtydliga viktiga infallsvinklar för vardera tal. Inledningsvis kommer det först att vara 

80 Mral & Vigsø (2013), s. 10.
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nödvändigt att introducera en situationsanalys under tillhörande rubrik för att fastställa den retoriska

situationen för vardera tal, detta följt av den retoriska och hermeneutiska analysen.

7.1 PRESSKONFERENS – 22 JULI 2011

I följande avsnitt kommer det tal som Stoltenberg höll samma dag som händelsen 22 juli 2011

att studeras. Den befintliga plats där presskonferensen anordnades har i samband med denna studie 

inte kunnat identifieras eftersom de källor som påträffats inte varit pålitliga nog för att kunna 

säkerställa detta. Alla citat i denna analys hänvisas till bilaga 1.

7.1.1 SITUATIONSANALYS

Det påträngande problemet i den situation som Stoltenberg står inför är att han som landets 

statsminister måste ta till orda och uttala sig om händelserna. De människor som befinner sig i en 

krissituation är inte endast i behov av tillförlitlig information utan befinner sig även i ett tillstånd 

där deras rädslor, oro och skräck bör tas på allvar.81 Med tanke på att Stoltenberg även är den första 

offentliga person att uttala sig om händelserna ställs han inför en såväl svårhanterad som delvis 

oförberedd situation eftersom terrorattackerna inträffat samma dag. Den information som förmedlas

måste därför vara korrekt och situationen kräver ett kommunikativt agerande för att informera, 

övertyga och trösta befolkningen.82 Den retoriska publiken består i denna situation av de människor 

som påverkas av Stoltenbergs uttalanden eller de som finner tröst i det som uttalas. Det innebär 

därför att situationens primära publik är de människor som befinner sig i det rum där 

presskonferensen anordnas och den sekundära publiken är de människor som genom olika medier i 

Norge och utomlands tar del av det som uttalas, detta såväl direkt som i efterhand. De tvingande 

omständigheter som situationen bidrar till är att de inblandade, de drabbade och resterande delar av 

befolkningen får förmodas vara ledsna och skärrade över terrorattackerna. Stoltenberg måste därför 

i sin roll som krishanterare anpassa sitt framförande till situationens doxa för att framstå som 

trovärdig och tillitsgivande.

7.1.2 RETORISK OCH HERMENEUTISK ANALYS 

Inom den klassiska retoriken syftar förarbetsfasen inventio till att talaren har ett mål med sitt tal och

besitter en medvetenhet om vad denne vill uppnå med sitt framförande.83 Det Stoltenberg som 

statsminister kan tänkas vilja uppnå med sitt tal är att han som krishanterare vill söka skapa och 

81  Mral & Vigsø (2013), s. 10.
82  Ibid., s. 11.
83  Lindqvist Grinde (2008), s. 65.
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förmedla en trygghetskänsla till den retoriska publiken eftersom situationen förmodas vara 

chockerande för många men också för att situationen kräver det, detta genom retorikens ethos. Som 

krishanterare får därför Stoltenberg en viktig roll eftersom han blir en central budbärare att förmedla

den information som uppkommit kring händelserna. En viktig del i effektiv krishantering syftar till 

att vara informativ och uppriktig gentemot den berörda befolkningen.84 Det framkommer att 

Stoltenberg systematiskt kan ha inventerat händelsernas alla tänkbara sidor genom inventio, detta 

eftersom han uppmärksammas att känna till såväl ämnet som de känslor och eventuella svårigheter 

som uppstått i samband med framförandet. De svårigheter som förmodas ha uppstått i samband med

framförandet är att den retoriska situationen och dess publik befinner sig i en akut kris som kräver 

tillförlitlig information och snabbt tillitsskapande. Situationen kräver även att krishanteraren kan 

greppa krisen och se till att underrätta befolkningen med all den information som finns.85 Trots att 

situationen är svåröverskådlig framträder Stoltenbergs välvilja (eunoia) gentemot befolkningen 

även detta med hänsyn till situationens doxa:

I dag er Norge rammét av to sjokkerende, blodige og feige angrep.

Vi vet ikke hvem som angrep oss. Mye er fortsatt usikkert.

Men vi vet at mange ér døde og [at] mange [er] såret.

Vi er alle rystet over ondskapen som traff oss så brutalt og [så] brått.86 

Ovanstående citat tyder på ett väl genomfört förarbete, inventio. Informationen är väl anpassad till 

situationen och ger publiken en väl avvägd tolkning av situationen. Hans uppriktighet vad gäller 

känslomässigt engagemang stärker här hans ethos. Uttrycket: ”Mye er fortsatt usikkert” får i detta 

citat delade meningar eftersom det kan komma att vilseleda en förmodad chockerad befolkning och 

kan få dessa att bli än mer oroliga än vad de redan kan tänkas vara. Samtidigt som uttrycket visar på

att situationen är svåröverskådlig så kan det även öka eventuell osäkerhet och rädsla i 

sammanhanget, vilket även kan bidra till att Stoltenbergs tillitsskapande genom ethos sänks. 

Stoltenbergs fokus ligger i detta framförande vid att informera och underrätta befolkningen 

eftersom de människor som får erfara en kris är i stort behov av att få veta så mycket som möjligt 

om händelserna och för att mentalt bearbeta det som inträffat.87 Stoltenbergs medvetenhet för 

befolkningens känslor i sammanhanget uppmärksammas även, detta för att han uttalar sig med 

försiktighet och med hänsyn till att situationen kan tänkas vara såväl chockerande som sorglig, även

84  Ulmer, Sellnow & Seeger (2011), s. 124.
85  Mral & Vigsø (2013), s. 63.
86  Se: Bilaga 1.
87  Mral & Vigsø (2013), s. 63.
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detta med den rådande situationens doxa som utgångspunkt. Detta är även någonting som höjer 

Stoltenbergs ethos, vilket han genom förarbetsfasen inventio kan ha haft i åtanke när talet 

konstruerats. Inom krisretorik är ethos av överordnad betydelse för att snabbt kunna skapa och 

uppvisa ett tillitsfullt intryck gentemot befolkningen.88 Att uttala sig med försiktighet så nära inpå 

händelserna kan tänkas vara en förutsättning för Stoltenberg och hans trovärdighet eftersom det 

visar på empati och medkänsla.

Situationen är genom samlande retorik i behov av att bekräfta gemensamma normer och att 

återupprätta en gemensam värdegrund för Norge som nation: ”Dere skal ikke få ødelegge oss. Dere 

skal ikke få ødelegge vårt demokrati og vårt engasjement for en bedre verden. Vi er en liten nasjon, 

men vi er en stolt nasjon”. Med utgångspunkt i samlande retorik framkommer det att Stoltenberg 

genom detta citat kan tänkas vilja såväl skapa som återskapa en gemenskap och han söker även 

återuppbygga trygghetskänslor vilket höjer hans ethos eftersom han framstår som trovärdig i 

situationen. Stoltenberg har förmodligen utgått från retorikens kairos för att genom det rätta 

ögonblicket och med energi samt målmedvetenhet demonstrera gemensamma värden för att söka 

skapa en vi-känsla. Detta med utgångspunkt i inventio där Stoltenberg i förväg kan ha strukturerat 

upp och konstruerat framförandet genom kommunikativa strategier. Det som kan komma att bli 

viktigt för Stoltenberg i liknande situationer är att söka anpassa sitt språk till en bredare doxa. 

Eftersom terrorattackerna kom att beröra ett brett spektrum av människor i alla åldrar kan det i 

ögonblick som dessa vara lämpligt att tala så att större delar av befolkningen förstår budskapet. Av 

ovanstående citat att döma kan det tänkas att Stoltenberg genom sitt uttalande förlorar en yngre 

generation ur publiken för att det blir något svårt att tyda. I krissammanhang är det viktigt att känna 

samhörighet och vid de tillfällen då Stoltenberg uppfattas söka skapa vi-känsla blir anpassning av 

språket än mer viktigt för att få med sig hela befolkningen.

När nationens självbild är hotad kan samlande retorik ge förutsättning för att bilda en gemenskap 

och återupprättelse av nationens tro på samhällets dygder.89 Genom förarbetsfasen inventio kan 

Stoltenberg ha tagit hänsyn till situationens krav på honom som krishanterare redan innan 

presskonferensen och därför visar han på ett starkt ethos eftersom han utgår från att vara informativ 

och uppriktig i sammanhanget, detta genom sin goda karaktär (arete). Genom inventio har talaren 

även möjlighet att utforska ämnet och konstruera framförandet efter det syfte och budskap som i 

framförandet ska förmedlas till publiken: 

88  Mral & Vigsø (2013), s. 10.
89  Ibid., s. 50.
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Jeg har et budskap til de som angrep oss. Og til de som står bak.

Det er et budskap fra hele Norge: De skal ikke få ødelegge oss.

Dere skal ikke få ødelegge vårt demokrati og vårt engasjement for en bedre verden.

Vi er en liten nasjon, men vi er en stolt nasjon. Ingen skal få bombe oss til taushet.

Ingen skal skyte oss til taushet. Ingen skal noensinne skremme oss fra å være Norge.

Ovanstående citat ger uttryck för att Stoltenberg lyckas med att säga ”rätt sak vid rätt tid” med 

hänsyn till kairos vilket har en betydelse för hans ethos. Det Stoltenberg gör är att han tar hänsyn till

den retoriska situationens tvingande omständigheter, det framkommer i texten att han verkar vara 

medveten om befolkningens tänkbara känslor av oro i den aktuella situationen och med hjälp av sin 

välvilja (eunoia) söker Stoltenberg bemöta befolkningens förmodade känsla av makt- och 

hjälplöshet, med hänsyn till doxa. Som talare är det viktigt att vara medveten om hur känslor 

fungerar och vad de har för betydelse i en specifik situation.90 Befolkningens möjliga behov av tröst 

och trygghet bemöter Stoltenberg med att beskriva sina egna känslor genom pathos och han ger den

retoriska publiken en möjlighet att dessutom uppfatta honom som empatisk och lämplig i sin roll 

som krishanterare. Stoltenberg höjer även sitt ethos genom att se till fler människor i 

sammanhanget:

Det viktigste i kveld er å redde menneskeliv, og vise omsorg for alle som er

rammet og deres pårørende. Jeg vil gi min anerkjennelse til politi, helsepersonell

og alle andre som i disse timer gjør en formidabel [jobb] for å hjelpe mennesker,

begrense skader [og redde menneskeliv].

I samband med detta citat visar Stoltenberg sin medvetenhet kring de påfrestningar som såväl 

samhällets insatsstyrkor som andra engagerade människor har fått erfara i samband med 

terrorattackerna. Sett utifrån förarbetsfasen inventio i kombination med samlande retorik kan detta 

tänkas vara en kommunikativ strategi för att ena nationen, bilda en gemenskap och återupprätta 

landets dygder, vilket kan vara en förutsättning för Stoltenberg som krishanterare. Stoltenberg tar 

hänsyn till befolkningens förmodade behov av tröst och bearbetning, detta genom att bemöta deras 

sorg och framstå som trovärdig i sammanhanget: ”Vi sørger over våre døde. Vi lider med de sårede. 

Og vi føler med de pårørende” detta genom retorikens pathos. Genom att visa välvilja (eunoia) 

framstår Stoltenberg som en god karaktär (arete) som visar empati gentemot befolkningen och dess 

känslor. Gränsen mellan ethos och pathos blir därför i denna mening otydlig eftersom Stoltenbergs 

medvetenhet gentemot befolkningens känslor höjer hans ethos men citatet kan även komma att 

90  Aristoteles (2012), s. 70.
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väcka känslor hos den retoriska publiken genom pathos. I början av presskonferensen etablerar 

Stoltenberg ett starkt och trovärdigt ethos, detta eftersom han som landets statsminister har tagit på 

sig ansvaret att informera och meddela befolkningen om terrorattackerna men även för att han är 

den första offentliga person att uttala sig om händelserna, vilket visar på välvilja (eunoia).

När Stoltenberg säger: ”Dette handler om angrep på uskyldige sivile. På ungdom på sommerleir. På 

oss [alle]” anspelar Stoltenberg på pathos, detta genom att påpeka och tydligt illustrera offrens 

oskyldighet i samband med terrorattackerna. I denna situation väcks känslor av orättvisa och hat 

gentemot den situation som terrorn bidragit till, även detta genom pathos. Att väcka känslor av hat 

kan i denna situation ses som en kommunikativ strategi för att övertyga befolkningen om att det är 

fel att skapa våld. I detta sammanhang kan det anses som än mer lämpligt att väcka känslor av 

kärlek istället för hat för att bekämpa all form av terror, detta för att Stoltenbergs tal överlag 

uppfattas syfta till att förena befolkningen genom kärleksfulla uttalanden. I ovanstående citat har 

Stoltenberg de förutsättningar som krävs för att få med sig publiken på en gemensam ståndpunkt: 

”At svaret på vold er enda mere demokrati” och kan också komma att påverka eller förändra den 

retoriska publikens åsikter, vilket kan vara en förutsättning i den befintliga krissituationen.

I denna analys uppfattas det som att Stoltenberg, trots tidsbristen, genomfört ett väl anpassat 

förarbete, inventio. Trots att situationen är svåröverskådlig och situationen akut tar Stoltenberg sitt 

ansvar som krishanterare och meddelar befolkningen kring händelserna vilket bidrar till att han 

framstår som trovärdig i sammanhanget. Dock kan det bli riskabelt för Stoltenberg och hans 

trovärdighet när han meddelar befolkningen att mycket fortfarande är osäkert, detta för att 

befolkningen då kan tänkas bli än mer oroliga än vad de redan förmodas att vara vilket kan sänka 

Stoltenbergs ethos som krishanterare. Det karaktärsdrag som främst uppmärksammas i detta tal är 

välviljan (eunoia) eftersom han uppfattas ha empati för de drabbade och de berörda. Genomgående 

tar Stoltenberg hänsyn till publikens tänkbara doxa eftersom informationen är väl anpassad till 

situationen och detta med hänsyn även till kairos. Hans uppriktighet vad gäller känslomässigt 

engagemang genom pathos stärker även hans ethos, som han tilldelas redan i början av 

presskonferensen när han genom samlande retorik uppfattas söka ena folket. Stoltenberg lyckas 

även behålla ett starkt och trovärdigt ethos genom hela presskonferensen, detta för att han är 

informativ och uppriktig, vilket är en förutsättning för att skapa tillit i krissammanhang.
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7.2 MINNESTAL -  22 JULI 2012

I följande avsnitt kommer det minnestal som Stoltenberg höll den 22 juli 2012, ett år efter 

händelsen, att studeras. Den befintliga plats där minnestalet anordnades var utanför 

regeringskvarteret i centrala Oslo. Alla citat hänvisas till bilaga 2. 

7.2.1 SITUATIONSANALYS

Det påträngande problemet i den situation som Stoltenberg står inför är att det vid denna tidpunkt 

har gått ett år sedan terrorattackerna och därför förväntar sig befolkningen att någon offentlig 

person ska framföra ett minnestal för att på årsdagen hedra de döda, lida med de sårade och känna 

med alla de andra som på ett eller annat sätt blivit påverkade av eller fått erfara terrorattackerna. 

Som krishanterare blir det därför väsentligt att på längre sikt söka skapa en trygghetskänsla för den 

retoriska publiken men även anpassa framförandet efter situationens krav.91 Den retoriska publiken 

består även i denna situation av de människor som påverkas av Stoltenbergs uttalanden eller de som

finner tröst i det som uttalas. Det innebär därför att situationens primära publik är de människor som

befinner sig på plats vid regeringskvarteret och den sekundära publiken består av de människor som

genom olika medier i Norge och utomlands tar del av det som uttalas, detta såväl direkt som i 

efterhand. De tvingande omständigheter som situationen bidrar till är att befolkningen kan tänkas 

känna såväl sorg som oro och rädsla för det som inträffat. Eftersom det är händelsernas första 

årsdag är det möjligt att Stoltenberg även har många varierande känslor att ha i åtanke men även 

anpassa sitt framförande efter, detta med hänsyn till situationens rådande doxa. 

7.2.2 RETORISK OCH HERMENEUTISK ANALYS 

Människor bedömer inte endast det som uttalas utan även den person som tar till orda.92 I denna 

retoriska situation blir det därför lämpligt att Stoltenberg håller ett minnestal på årsdagen, dels för 

hans viktiga position i landet men även för att han var den första att uttala sig om händelserna året 

innan. Det är möjligt att Stoltenberg inför detta framförande haft god tid på sig att såväl samla som 

inventera och konstruera innehåll till sitt minnestal genom förarbetsfasen inventio, eftersom ett år 

vid detta tillfälle passerat. Eftersom kairos grundar sig på retorikens situationsbundenhet gäller det 

att talaren har bedömt och planerat framförandet i förväg så att talet är anpassat till den befintliga 

situationen, detta i kombination med inventio.93 

91  Mral & Vigsø (2013), s. 8.
92  Elmelund Kjeldsen (2008), s. 126.
93  Karlberg & Mral (1998), s. 21.
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Situationen kräver att Stoltenberg i sitt minnestal fokuserar på händelserna och de som föll offer i 

samband med terrorattackerna, vilket är något som Stoltenberg uppmärksammas ha tagit hänsyn till 

i sitt tal. Inledningsvis säger Stoltenberg: ”Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyheter, Kjære alle 

sammen”94 vilket bidrar till att Stoltenberg etablerar ett starkt och trovärdigt ethos redan i talets 

inledning, detta eftersom han öppnar upp talet med att rikta sig till alla de människor som på ett 

eller annat sätt tar del av hans minnestal och ser dem alla som jämlika. Kairos visar här vad rätt 

retorik vid rätt tidpunkt kan komma att betyda för Stoltenberg, genom att ta hänsyn till kairos och få

befolkningen på en och samma våglängd uppmärksammas Stoltenbergs känsla för välvilja (eunoia) 

och medvetenhet och därför höjs också hans ethos. I denna situation kan det även finnas ett stort 

behov av en krishanterare med empati som besitter förmågan att kunna skapa gemenskap i den 

möjliga mentala bearbetningen. Sett till inventio i kombination med samlande retorik kan 

Stoltenberg redan i förväg ha utformat framförandet med hänsyn till situationens rådande doxa. 

Detta genom att söka förmedla någon slags förståelse för hur tungt livet kan ha varit för drabbade 

familjemedlemmar och andra anhöriga, detta genom retorikens pathos:

Døden rammet brått og uten nåde. I ett år har barn gått den tunge veien til

graven for å sørge over sin mor eller far. Fedre og mødre har grått over sin elskede

[barn] ved den tomme sengen. Og tusenvis andre – søsken, besteforeldre, venner

og kolleger – har følt savn og fortvilelse. Det har i sannhet vært et tungt år.

Här framträder Stoltenbergs medvetenhet om känslornas betydelse i sammanhanget. Detta kan ses 

som en kommunikativ strategi för att Stoltenberg ska lyckas förmå publiken att söka känna de 

känslor som de anhöriga kan ha fått tampats med det senaste året, med hänsyn till de anhörigas 

doxa. Men även här framträder Stoltenbergs goda karaktär (arete) eftersom han visar empati och 

medlidande för de närmast anhöriga. Dock kan ovanstående citat även tänkas levereras vid en 

tidpunkt som inte alls visar sig lämplig i förhållande till situationens doxa. Att uttala känslor på 

detta sätt bör göras med försiktighet eftersom det kan vara svårt att definiera hur anhöriga uppfattar 

det som uttalas. Om detta citat misstolkas riskerar Stoltenberg att på så sätt sänka sitt ethos.

När Stoltenberg säger: ”I dag minnes vi de 77 som ble drept. Åtte av dem her i regjeringskvartalet. 

De som døde 22. juli søkte ingen fare. Tvert i mot. De levde slik vi ønsker å leve [her] i Norge” 

visar Stoltenberg ännu en gång på sin goda karaktär (arete) eftersom talet kan tänkas syfta till att 

minnas de som föll offer för terrorattackerna vilket tydligt framgår att han haft i åtanke. Här 

94  Se: Bilaga 2.
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framträder även talets budskap och utformning vilket tyder på att Stoltenberg genom förarbetsfasen 

inventio kan ha konstruerat sitt framförande efter det. Eftersom fler människor dödades på Utøya 

skulle Stoltenbergs framförande främst kunna fokusera på dem. I ovanstående citat framgår det 

tydligt att han inte väljer att kategorisera händelserna utan uppmärksammar båda terrorattackerna i 

sammanhanget, vilket visar på Stoltenbergs goda karaktär (arete) och bidrar till ett starkt och 

trovärdigt ethos. Däremot hade Stoltenberg i detta citat även kunnat uttala hur många människor 

som dödades på Utøya för att detta ska framgå än mer tydligt och Stoltenberg hade i sin tur 

uppfattats som ännu mer trovärdig i sammanhanget. Citatet: ”Idag skal vi minne hverandre om at 

kjærligheten er evig: livets flamme er slukket. Og smerten må dere bære for alltid. Men de varme 

minnene kan ingen ta fra dere” visar tydligt hur Stoltenberg genom sin goda karaktär (arete) kan 

tänkas vilja skapa en tillitsgivande känsla gentemot befolkningen, detta med doxa som 

utgångspunkt. Gränsen mellan ethos och pathos blir här otydlig eftersom känslor som kärlek och 

smärta väcks samtidigt som Stoltenberg genom förnuftiga och empatiska tilltal kan uppfattas som 

trovärdig i sammanhanget. En effektiv krishanterare söker skapa intrycket av att vara öppen och 

tillgänglig och samtidigt visa på samma förlust som de anhöriga kan komma att känna.95

Året som har gått har lært oss hvor dyrebart livet er. Og hvor skjør livslinen er.

Brått er den brutt. Da er alt for sent. Det gjelder å være takknemlig for hver gode

stund vi får. Reiser vi gjør. Måltider vi [har sammen]. Samtaler og stillhet.

Härigenom visar Stoltenberg på att han är en effektiv krishanterare som genom pathos aktiverar 

känslor av tacksamhet hos den retoriska publiken. Stoltenberg visar även att de tillsammans i 

gemenskap, med samlande retorik som utgångspunkt, ska vara glada att de får fortsätta leva och här 

uppmärksammas därför Stoltenbergs förståelse för känslornas betydelse i situationen, vilket genom 

hans trovärdighet och välvilja (arete) stärker hans ethos. Ytterligare känslor som i samband med 

detta citat väcks sänder även en eftertanke till den retoriska publiken som får ta del av Stoltenbergs 

minnestal. Ovanstående citat fortsätter med att Stoltenberg säger: ”La det være løftet vi deler i dag: 

La oss ære de døde ved å glede oss over livet” vilket visar på att Stoltenberg har ett känslomässigt 

engagemang för såväl hela befolkningen som de närmast anhöriga. Genom att förena befolkningen 

till en gemenskap har Stoltenberg de förutsättningar som krävs för att genom samlande retorik söka 

skapa en vi-känsla som kan leda den retoriska publiken att ta förnuftiga beslut i framtiden, vilket 

också kan bidra till att fler människor tar avstånd från terror.

95  Ulmer, Sellnow & Seeger (2011), s. 125.
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Stoltenbergs fokus ligger i detta framförande vid att minnas händelserna och hedra de döda, lida 

med de sårade och känna med alla de andra som på ett eller annat sätt blivit påverkade av eller fått 

erfara händelsen. När Stoltenberg säger: ”Bomben og skuddene var ment å forande Norge. Det 

norske folk svarte med å omfavne våre verdier. Gjerningsmannen mislyktes. Folket vant” kan 

Stoltenberg genom den samlande retoriken tänkas skapa och återskapa en grundläggande 

gemenskap som kan komma att ha gått förlorad i samband med terrorattackerna, vilket bidrar till att

Stoltenbergs ethos höjs eftersom han visar på såväl handlingsklokhet (fronesis) som på sin goda 

karaktär (arete). Eftersom många människor kan tänkas befinna sig i sorg utgår Stoltenberg i detta 

citat även från kairos, detta genom att tydligt framsäga att gärningsmannen misslyckades och att 

folket vann. I den befintliga situationen och sett till befolkningens doxa uppfattas detta citat att 

levereras vid det rätta ögonblicket för att genom samlande retorik återupprätta gemensamma värden

och skapa en vi-känsla. Detta budskap når ut till en stor del av befolkningen där fokus möjligen 

ligger på gemenskap och där människor värnar om varandra och gör allt som står i deras makt för 

att bekämpa terror. Stoltenbergs förståelse för känslornas roll genom pathos blir i sammanhanget 

central, detta eftersom han har anpassat sitt framförande efter de tvingande omständigheter som 

situationen skapat men även till befolkningens rådande doxa, det vill säga med hänsyn till att 

händelserna fortfarande kan upplevas som känslig för befolkningen:

Ikke en dag har gått uten at tragedien har fylt den offentlige samtalen,

ikke minst om hva som fungerte og hva som gikk feil, det er en helt

nødvendig og viktig debatt, for å lære, for å hindre at det skjer igjen.

Stoltenberg poängterar i detta citat att tragedin är en nödvändig och viktig debatt för att få en 

förståelse för vad som fungerade och vad som gick fel genom säkerhetsaspekten. Det framkommer 

även här att Stoltenberg ser till befolkningens förmodade känslor av oro och framstår som 

förtroendeingivande i sammanhanget, detta för att hans situationella medvetenhet framträder genom

hans goda karaktär (arete) men även genom hans handlingsklokhet (fronesis).

I denna analys uppmärksammas att Stoltenberg kan ha lagt ned mer tid till att konstruera ett tal efter

de förutsättningar och omständigheter som situationen skapat. I detta tal framträder Stoltenbergs 

hänsynstagande till kairos eftersom situationen tydligt visar vad rätt retorik vid rätt tidpunkt kan 

innebära för honom som krishanterare. Redan i talets inledning etableras Stoltenbergs ethos 

eftersom han ser dem alla som jämlika och hans goda karaktär (arete) framträder. Hans goda 

karaktär är även något som framträder när Stoltenberg i sitt tal söker förmedla genom pathos hur det
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kan tänkas kännas för de som är närmast anhöriga, vilket höjer hans ethos ytterligare. Dock finns 

risken att uttalanden som dessa inte visar sig vara lämpliga i förhållande till situationens doxa 

eftersom det emellertid kan vara svårt att förstå hur närmast anhöriga uppfattar det som uttalas. Om 

missuppfattning uppstår kan Stoltenbergs ethos komma att sänkas. Förövrigt framträder 

Stoltenbergs medvetenhet om känslornas betydelse i detta tal, vilket visar på att han kan tänkas ha 

såväl situationens doxa som de tvingande omständigheterna i åtanke. Även i detta tal framstår 

Stoltenberg som förtroendeingivande och trovärdig i rollen som krishanterare. 

7.3 MINNESTAL - 22 JULI 2013

I följande avsnitt kommer det minnestal som Stoltenberg höll den 22 juli 2013, två år efter 

händelsen, att studeras. Den befintliga plats där minnestalet anordnades var även vid detta tillfälle 

utanför regeringskvarteret i centrala Oslo. Alla citat hänvisas till bilaga 3. 

7.3.1 SITUATIONSANALYS

Den retoriska situationen blir vid detta tillfälle snarlik det minnestal som Stoltenberg framförde året 

tidigare. Det påträngande problemet blir i denna situation att den aktuella minnesceremonin numera 

kan ses som traditionsbunden och kräver därför ytterligare en gång att en offentlig person tar till 

orda. För Stoltenberg blir det därför viktigt att med utgångspunkt i inventio utforma ett tal som inte 

påminner om det tal som framfördes året innan. Den retoriska publiken består även i denna situation

av de människor som påverkas av Stoltenbergs uttalanden eller de som finner tröst i det som uttalas.

Det innebär därför att situationens primära publik är de människor som befinner sig på plats vid 

regeringskvarteret och den sekundära publiken består av de människor som genom olika medier i 

Norge och utomlands tar del av det som uttalas, detta såväl direkt som i efterhand. De tvingande 

omständigheter som situationen bidrar till är att det har gått ytterligare ett år sedan händelserna och 

automatiskt kan publiken tänkas vara i behov av att underrättas kring samhällets åtgärder för att 

förebygga att liknande händelser inte inträffar igen. Även vid detta tillfälle är det viktigt att 

Stoltenberg tar hänsyn till den rådande publikens doxa, detta eftersom en stor del av befolkningen 

kan känna fortsatt sorg och inte ha bearbetat händelserna tillräckligt ännu.

7.3.2 RETORISK OCH HERMENEUTISK ANALYS 

Kairos innebär de retoriska möjligheter som finns i en situation och illustrerar tydligt begreppets 

situationsbundenhet.96 Med utgångspunkt i förarbetsfasen inventio och i kombination med 

96  Elmelund Kjeldsen (2008), s. 74.
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retorikens kairos har Stoltenberg haft goda möjligheter att även vid detta tillfälle såväl inventera 

som konstruera och anpassa minnestalet med hänsyn till befolkningens rådande doxa. Stoltenberg 

inleder sitt tal med att hedra de som föll offer för terrorattackerna vilket han genom inventio kan 

tänkas ha konstruerat i förväg. Detta är lämpligt eftersom den specifika tidpunkten infaller på 

årsdagen men även för att ta hänsyn till den rådande doxa som fortfarande sörjer och kan tänkas 

vilja bevara minnet av det som terrorattackerna kom att skapa:

22. juli er en dag for å minnes og [de er en dag] for å markere. Vi minnes de som ble

rammet, og vi markerer våre grunnleggende verdier om mangfold og fellesskap. 22. juli [2011]

ble 77 mennesker drept. Åtte av dem her i regjeringskvartalet. Vi tenker på dere som ble skadet.

Og vi tenker på alle [de] pårørende. [Og] som nasjon [så vil] vi alltid dele smertene med dere.97

Härigenom visar Stoltenberg att han har tagit hänsyn till kairos eftersom han har anpassat sitt 

framförande med hänsyn till situationens tänkbara krav, att bevara minnet av händelserna. Dock 

uppmärksammas det att Stoltenberg endast i talets inledning och avslutning väljer att hedra de som 

föll offer för terrorattackerna vilket kan bidra till att hans ethos sänks eftersom den doxa som 

fortfarande sörjer kan tänkas ta illa upp när detta inte uppfattas som grundläggande i hans tal. Men 

eftersom det har gått ytterligare ett år sedan terrorattackerna finns möjligheten att krisen inte längre 

uppfattas som akut utan istället som en ordinär kris. Stora delar av befolkningen kan förmodas att 

fortfarande brottas med sin sorg men många kan även tänkas uppleva ilska och oro ju längre tiden 

går. Därför är det viktigt att fortfarande skapa en långsiktig trygghetskänsla som krishanterare där 

all nödvändig fakta förmedlas och åtgärder i sammanhanget förklaras för befolkningen.98 

Derfor har vi hver dag siden terroren rammet [oss] jobbet systematisk for å øke 

beredskapen. Vi har evaluert, [vi har] lært og [vi har] handlet. Varslings- og

ansvarsrutinene som sviktet 22. juli er [er forbedret og] forsterket. Vi har fått bedre

etterretning, flere helikoptre og mer politi. Og vi øver mer. Regjeringen øver. Politiet

øver. [Og vi øver mere sammen]. Som nasjon [så] har vi skjerpet den mentale beredskapen.

Detta visar på att Stoltenberg är en effektiv krishanterare som förmodas vilja leda befolkningen mot 

ett gemensamt mål, att bekämpa terror och att ständigt öka landets säkerhet, detta genom att vara 

informativ och uppriktig i sammanhanget, vilket även visar på Stoltenbergs goda karaktär (arete) 

vilket stärker hans ethos. Ovanstående citat visar även på Stoltenbergs hänsyn till kairos, detta 

97  Se: Bilaga 3.
98  Mral & Vigsø (2013), s. 8.
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eftersom den retoriska publiken genom situationens tvingande omständigheter kan komma att kräva

en informativ framställning angående utökad krisberedskap och förbättrade säkerhetsåtgärder för att

dämpa eventuell oro kring att liknande händelser inträffar igen. Stoltenbergs fokus ligger i detta 

framförande vid säkerhet och syftar till att på längre sikt stilla den retoriska publikens farhågor och 

oro i sammanhanget. Sedan terrorattackerna inträffade har samhället gjort allt för att systematiskt 

öka beredskapen i landet, vilket Stoltenberg även informerar befolkningen om. Detta visar på 

handlingsklokhet (fronesis) och att han i sammanhanget framstår som trovärdig vilket även bidrar 

till att Stoltenbergs ethos höjs. Genom att återupprätta gemensamma värden kan det tänkas att 

Stoltenberg genom samlande retorik söker skapa en vi-känsla som förmår publiken att vilja ingå i 

en gemenskap: 

Terrorens mål er å spre frykt ved hjelp av vold. Vårt unisone svar

var enkelt og ikke til å misforstå: Dette finner vi oss ikke i.

Vi vil leve som vi selv ønsker, i trygghet og uten frykt.

Att utgå från samlande retorik för att demonstrera nationens gemensamma värden blir i detta 

framförande av stor vikt eftersom känslan av gemenskap och att känna samhörighet kan bli 

viktig för att kunna bearbeta händelserna. Genom att uttrycka sig i ”vi-form” höjs Stoltenbergs 

ethos eftersom han genom att uttrycka sig så kan söka förena befolkningen, vilket kan vara lämpligt

för att skapa ett förtroendeingivande intryck. Detta kan även ses som en kommunikativ strategi för 

att Stoltenberg ska få befolkningen med sig för fortsatt påverkan genom sitt framförande. 

Kommunikativa strategier bör anpassas efter befolkningens känslor och intressen, det blir därför 

krishanterarens uppgift att förmedla trovärdig information till publiken och ta hänsyn till deras 

eventuella ängslan och rädslor.99 De känslor som kan tänkas ha uppkommit i samband med detta 

framförande är en tänkbar oro för framtiden och den retoriska publiken kan även ha ett stort intresse

av att tilldelas tillförlitlig information som kan komma att ha en påverkan för deras känslor. Men det

förmodas även finnas känslor av sorg i sammanhanget, vilket inte uppmärksammas i lika stor 

utsträckning som den eventuella oron för framtiden. I krissammanhang är befolkningen i ständigt 

behov av att vilja förstå.100 I detta tal väljer Stoltenberg att informera om en grundläggande 

säkerhetsaspekt som kan komma att ha en viktig och avgörande roll i sammanhanget:

Nye helikoptre, mer politi og fysiske sperringer er viktige tiltak mot terror.

Men de kan aldri gjøre oss usårbare. Et 100 prosent sikkert land vil måtte

være stengt, sperret og lukket. Slik skal Norge aldri bli. Tvert i mot. Norge

99  Mral & Vigsø (2013), s. 8.
100 Ibid., s. 63.
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skal være et åpent demokrati, -der alle skal kunne ytre seg uten frykt.

[Og] da må alle ta ansvar.

Detta visar på Stoltenbergs välvilja (eunoia) gentemot befolkningen men även på handlingsklokhet 

(fronesis), vilket är en förutsättning för Stoltenberg som krishanterare och för ökad trovärdighet i 

sammanhanget. Här framträder även Stoltenbergs medvetenhet i situationen eftersom det inte endast

är statens uppgift att ta ansvar utan hela befolkningens och hans ethos höjs. Situationen kan även 

tänkas ställa krav på Stoltenberg som krishanterare, detta eftersom den retoriska publiken är i behov

av att mildra eventuella hämndkänslor och känslor av ilska. En förutsättning kan därför vara att 

informera den retoriska publiken om samhällets förbättrade säkerhetsåtgärder samt att ge ett 

perspektiv bortom händelserna. I ovanstående citat förmodas att Stoltenbergs avsikt är att dämpa 

eventuella farhågor som befolkningen kan känna, detta genom att informera dem om utökad 

beredskap. När ett samhälles kollektiva värden blir hotade av exempelvis extrema rörelser är det 

viktigt att krishanteraren uppmärksammar och bekräftar nationens gemensamma värdegrund.101 

Vi må ta avstand fra alle hatidelogier og all form for ekstremisme. Vi må avstå fra å spre

fremmedfrykt og mistenksomhet. Og vi må invitere nye grupper inn i det norske fellesskapet.

Også dem vi ikke kjenner fram [så gott] før. Det norske samholdet har plass til alle.

Att utgå från samlande retorik för att återupprätta en gemensam värdegrund kan vara en 

förutsättning och en kommunikativ strategi för Stoltenberg i den situation han står inför, detta för att

många människor i samband med krissituationer kan ställa sig frågan varför detta kunde hända. 

Genom ovanstående citat lyckas Stoltenberg förmedla ett budskap som strävar efter att ta avstånd 

från såväl hatideologier som all form av extremism. Stoltenberg avslutar sitt framförande med 

känsla för pathos men även med hänsyn till situationens rådande doxa, detta genom att säga: ”Slik 

skal vi minnes ofrene for 22. juli-volden. Slik skal vi hedre dem som døde [i respekt]”. Stoltenbergs

medvetenhet om känslornas betydelse i denna situation uppvisar hans goda karaktär (arete) detta 

eftersom han såväl visar välvilja (eunoia) som respekt för de som föll offer för terrorattackerna.

I denna analys uppmärksammas Stoltenbergs hänsynstagande till situationens tvingande 

omständigheter eftersom han balanserar att såväl minnas händelsen som att informera om de 

säkerhetsåtgärder som förbättrats sedan terrorattackerna. Dock får säkerhetsaspekten mer utrymme i

detta tal och fokus på att i större utsträckning minnas de som föll offer för terrorattackerna hamnar 

101 Mral & Vigsø (2013), s. 49.
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något i skymundan. Detta är något som kan komma att påverka Stoltenbergs ethos i sammanhanget 

eftersom det förmodligen kan ha funnits en publik som fortfarande sörjer händelsen och behöver 

hjälp att bearbeta detta. Dock ses denna retoriska situation som mer ordinär än föregående eftersom 

ytterligare ett år har passerat vilket också kan vara en bidragande orsak till att fokus förflyttats. 

Bortsett från det behåller Stoltenberg sitt fokus kring det han valt att förmedla och sett utifrån det 

har han anpassat sitt framförande väl i förhållande till den doxa som oroar sig för framtiden. I detta 

tal har Stoltenberg konstruerat framförandet genom kairos, detta för att han uppfattas ta hänsyn till 

situationens krav, den rådande doxan och de tvingande omständigheter som terrorattackerna kom att

skapa om så publikens fokus även har förflyttats. Genomgående höjs hans ethos genom att vara 

informativ och meddela befolkningen om de utökade och förbättrade säkerhetsåtgärder som 

vidtagits, vilket får Stoltenberg att framstå som förtroendeingivande och ansvarsfull i sin roll som 

krishanterare. Samlande retorik blir i detta tal centralt eftersom han genom att ena nationen kan 

övertyga och påverka befolkningen om att ta avstånd från extrema rörelser i fortsättningen, vilket är

ett tecken på den handlingsklokhet (fronesis) som framträder i hans tal.

8. DISKUSSION OCH SLUTSATS
Tre tal som behandlats av en och samma talare har i denna studie analyserats. Min utvalda metod i 

kombination med hermeneutiken har gett mig en förståelse för hur mycket situationer kan komma 

att skilja varandra trots att de berör samma grundläggande händelser. Genom situationsanalyserna 

framkommer det att den retoriska publiken är densamma vid alla tre tillfällena men att de 

påträngande problemen och de tvingande omständigheterna kan komma att skilja sig från varandra. 

Detta är även något som påvisar hur vitt skilda förutsättningar olika situationer kan komma att ha 

samt i vilken utsträckning detta påverkar talarens anpassning till situationen. Vid det tal som 

Stoltenberg håller år 2011 anses situationen vara en akut kris eftersom läget fortfarande är kritiskt, 

situationen svåröverskådlig och informationen begränsad. Eftersom talet förekommer i anslutning 

till terrorattackerna har Stoltenberg inför detta framförande inte haft samma förutsättningar att utgå 

från förarbetsfasen inventio i den utsträckning som vid de andra tidpunkterna. Men trots det anser 

jag att Stoltenberg överlag lyckas anpassa sig och sitt framförande väl i förhållande till situationen. 

Något som i denna studie blivit intressant är att fokus utifrån krishanteringsaspekten förflyttas vid 

de olika tidpunkter som Stoltenberg stått inför. Det tal som Stoltenberg håller år 2011 fokuserar på 

att informera och underrätta befolkningen med snabb och tillförlitlig information samtidigt som det 

tal som Stoltenberg håller år 2012 fokuserar på att såväl minnas som hedra de som föll offer för 
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terrorattackerna. Det tal som Stoltenberg håller år 2013 fokuserar på säkerheten och de åtgärder 

som varit nödvändiga efter händelsen. Vid en akut kris (som vid talet år 2011) är den informativa 

delen central eftersom situationen och dess publik kan komma att kräva snabb och tillförlitlig 

underrättelse kring händelserna för att känslor som exempelvis farhågor, oro, skräck och sorg ska 

kunna bearbetas och dämpas. Vid det tillfälle då en händelse på årsdagen får upplevas för första 

gången (som vid talet år 2012) är behovet av att såväl minnas som hedra de döda ett faktum 

eftersom publiken inte fått uppleva händelsen på årsdagen tidigare. När en situation inte längre ses 

som akut (som vid talet år 2013) kan många bitar ha fallit på plats och främmande aspekter kan 

komma att bidra till nya perspektiv att se på krishanteringen. I detta fall förmodas publiken vara i 

behov av att bli informerad kring samhällets förbättrade säkerhetsåtgärder eftersom det kan ha 

skapat en annan oro hos befolkningen. Att fokus förflyttats anser jag är ett tydligt tecken på att 

Stoltenberg har anpassat sina framföranden till de olika retoriska situationer han stått inför, detta 

eftersom vardera situation kan komma att ställa nya krav på såväl Stoltenberg som krishanterare 

som den tidpunkt då talen hölls.

I denna studie har jag alltså fastställt de aspekter jag anser att Stoltenberg uppfattas valt att lägga 

fokus vid. Detta är däremot något som inte direkt kan fastställas utan grundar sig på min subjektiva 

tolkning genom hermeneutiken. Vad Stoltenberg som krishanterare än haft fokus vid framträder det 

ändå tydligt att fokus förflyttas eftersom de tre tal som analyserats skiljer sig så markant från 

varandra. En bidragande orsak till att fokus förflyttats kan vara att gärningsmannen Behring Breivik

vid det senaste talet 2013 har blivit dömd vilket kan komma att bidra till att även befolkningens 

fokus förflyttats och eventuell oro för framtiden skapats. Om detta är en grundläggande faktor till de

resultat som uppnåtts i samband med studien anser jag att Stoltenberg ännu en gång haft såväl de 

tvingande omständigheter samt retorikens kairos i åtanke när talet konstruerats eftersom det kan ses 

som rätt retorik vid rätt tidpunkt. Om det däremot inte är en grundläggande faktor anser jag att 

Stoltenberg inte lyckas anpassa sig till retorikens kairos eftersom det trots allt är ett minnestal som 

ska framföras. Även då anser jag att Stoltenbergs ethos sänks i det tal han höll på två-årsdagen 

eftersom säkerhetsåtgärderna tar över och ett väldigt litet utrymme ges till att minnas de som föll 

offer för terrorattackerna. Att informera kring säkerhetsåtgärder är givetvis en nödvändighet för att 

lugna den del av befolkningen som är i behov av att underrättas kring detta, mer lägligt hade därför 

varit om Stoltenberg kortfattat hade nämnt dessa och lagt fokus på att minnas och hedra istället. 

Trots att Stoltenberg inledningsvis uppmärksammar att 22 juli är en dag att i all framtid minnas de 

som mist sitt liv så framkommer det inte i hans tal från 2013, vilket är något som jag gärna hade sett

mer av och som jag även förmodar att många i publiken skulle kunna tänkas känna eftersom det 
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ändå är ett minnestal på två-årsdagen som anordnats. Det jag nu redogjort för har även sin 

utgångspunkt i retorikens kairos. Stoltenberg har anpassat sina tre tal överlag till den retoriska 

situation han stått inför och särskilt med hänsyn till publikens doxa, till deras värderingar, tro på 

fakta och till de tvingande omständigheter som situationen skapat. Med detta som utgångspunkt 

finns det ytterligare infallsvinklar i Stoltenbergs tre tal som genom förarbetsfasen inventio uppfattas

vara konstruerade för att bringa en effekt på publiken och detta med hänsyn till kairos. Exempel på 

detta är när Stoltenberg i talet från år 2011 säger: ”I dag er Norge rammét av to sjokkerende, 

blodige og feige angrep. Vi vet ikke hvem som angrep oss. Mye er fortsatt usikkert”102 här framgår 

det tydligt att Stoltenberg genom sin välvilja (eunoia) kan tänkas vilja förmedla information för att 

underrätta en förmodad skärrad befolkning. Detta anser jag är lämpligt i förhållande till den 

situation han står inför eftersom den retoriska publiken är i ständigt behov av att få ta del av all den 

fakta som berör händelserna. Trots att situationen är svåröverskådlig så framträder även här 

Stoltenbergs trovärdighet och välvilja (eunoia) och han får också ett starkt ethos. Däremot kan det 

bli riskabelt för Stoltenberg att uttala sig om att mycket fortfarande är osäkert kring händelserna 

även om det faktiskt är så. Vid detta ögonblick kan den retoriska publiken bli än mer oroliga än vad 

de redan förmodas att vara och därför är det viktigt att Stoltenberg uttalar sig med försiktighet för 

att uttalanden som dessa inte ska misstolkas och han mister förtroende. 

Genom den samlande retoriken uppfattas Stoltenberg upprätthålla gemensamma värden i alla sina 

tre tal för att skapa en gemenskap i sammanhanget, vilket kan vara en förutsättning för ökad 

trovärdighet i krissituationer. Stoltenberg tar hänsyn till och söker få alla berörda att känna 

samhörighet vilket han gör genom att uttala sig i vi-form, detta kan ses som en kommunikativ 

strategi för att befolkningen ska känna tillit till de krishanterarens åtgärder. Genom förarbetsfasen 

inventio hade Stoltenberg däremot kunna utforma och konstruera effektiva formuleringar för att få 

med sig större delar av den yngre generationen som tar del av hans framföranden. Genom 

hermeneutiken uppfattas hans budskap som svåra att tyda och risken finns därför att den retoriska 

publiken begränsas genom den vi-känsla som Stoltenberg söker skapa. I krissammanhang är det 

viktigt att känna samhörighet och därför hade jag gärna sett att Stoltenberg anpassat sitt språk till en

bredare doxa eftersom åldrarna som sörjer eller på annat sätt berörts av händelserna kan tänkas vara 

väldigt varierande eftersom det var så pass många människor som föll offer för terrorattackerna.

Genomgående har Stoltenberg ett starkt etablerat ethos i alla sina tre tal, detta eftersom han visar på 

talarens tre karaktärsdrag: god karaktär (arete), handlingsklokhet (fronesis) samt välvilja (eunoia). 

102 Se: Bilaga 1.
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Det karaktärsdrag som främst uppmärksammas är Stoltenbergs välvilja (eunoia) som många gånger 

framträder genom hans hänsynstagande till den retoriska publiken och dess förmodade känslor.

Den goda karaktären (arete) uppmärksammas främst när Stoltenberg blir informativ och 

handlingsklokheten (fronesis) när Stoltenberg informerar befolkningen om samhällets 

säkerhetsåtgärder. För en krishanterare är det viktigt att skapa ett tillitsgivande intryck och samtidigt

uppvisa trovärdighet, detta gör Stoltenberg genom sitt ethos och anses därför också vara en 

förutsättning i förhållande till den situation han står inför och därför anser jag att Stoltenberg 

överlag framstår som lämplig i sin roll. 

Pathos får en viktig roll i krissammanhang och inte minst i Stoltenbergs tal, detta eftersom hans 

medvetenhet om känslornas betydelse i de tre situationer han står inför uppmärksammas. Genom 

pathos väcks känslor som exempelvis förtvivlan, medlidande, sorg, hat, fruktan, hopp och kärlek 

vilket jag anser att Stoltenberg såväl aktiverar som bemöter. Exempel på detta är när Stoltenberg 

säger: ”[...]I ett år har barn gått den tunge veien til graven for å sørge over sin mor eller far. Fedre 

og mødre har grått over sin elskede [barn] ved den tomme sengen[...]”103 detta anser jag är ett tydligt

tecken på att Stoltenberg väcker känslor hos såväl de berörda som resterande delar av befolkningen 

samtidigt som han här visar sitt medlidande och bemöter de anhörigas känslor i sammanhanget. 

Dock kan uttalanden som dessa riskera att Stoltenberg trampar någon på tårna och därför är det 

viktigt att Stoltenberg söker uttala sig med försiktighet eftersom misstolkningar i detta ögonblick 

kan leda till att hans eget ethos sänks. Det kan också tänkas vara så att Stoltenberg haft god kontakt 

med många som på ett eller annat sätt kände någon som föll offer för terrorattackerna och att han 

har baserat ovanstående citat på egna upplevelser. Detta är däremot ingenting som framgår i hans tal

och kan heller inte konstateras. Jag anser att Stoltenberg lyckas balansera sina uttalanden väl i 

förhållande till de situationer han står inför, detta för att situationerna förmodas vara krävande men 

trots det uppmärksammas empati och ett förtroendeingivande intryck i sammanhanget.

Ethos och pathos är av överordnad betydelse i krissituationer vilket även det uppmärksammas 

eftersom det bringar en effekt på såväl Stoltenberg som talare som det Stoltenberg uttalar. 

Samspelet mellan ethos och pathos bidrar till att Stoltenberg genom sina uttalanden kan få med sig 

publiken mot ett gemensamt mål vilket kan vara lämpligt i såväl akuta kriser som i mer ordinära 

kriser. Samspelet mellan ethos och pathos har även en betydelse för Stoltenberg i rollen som talare 

eftersom han framstår som trovärdig, tillitsgivande och hänsynstagande i de retoriska situationer 

han står inför. Under Stoltenbergs tre tal framgår det tydligt att ethos och pathos är i behov av 

103 Se: Bilaga 2.
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varandra för att bringa effekt, även om gränsen mellan begreppen emellertid kan bli otydlig 

eftersom det är mycket känslor kan tänkas vara involverade men även för att Stoltenberg framstår 

som en empatisk och trygg krishanterare i situationen. Det som blir effektfullt i sammanhanget är 

att det är Stoltenberg som för första gången uttalar sig om terrorattackerna år 2011 och att det även 

är han som får hålla de minnestal som förekommer 2012 och 2013. Detta ökar Stoltenbergs 

trovärdighet och hans ethos höjs eftersom han framstår som en ansvarstagande och hänsynstagande 

statsminister. Att som Stoltenberg uttala händelserna med försiktighet är en förutsättning för att den 

retoriska publiken ska uppfatta Stoltenberg som förtroendeingivande och lämplig i rollen som 

krishanterare. 

Överlag anser jag att Stoltenberg hanterar rollen som krishanterare väl, han förmedlar snabb och 

tillförlitlig information med hänsyn till de olika retoriska situationerna. Stoltenberg ser till fler än 

endast de anhöriga när han talar till befolkningen vilket tyder på att han även haft samhällets 

insatsstyrkor samt andra engagerade människor i åtanke. Han förflyttar sitt fokus vid de olika år han

håller tal vilket påvisar en medvetenhet och ett hänsynstagande till den situationens befintliga doxa 

och genom sin karaktär framstår han som trovärdig eftersom han har förståelse för känslornas 

betydelse och utifrån det kan även tillit komma att skapas. Dock hade jag gärna sett att Stoltenberg i

större utsträckning hade valt att minnas de som dödats i talet från 2013 istället för att lägga ett så 

stort fokus på säkerhetsåtgärderna eftersom det ändå var ett minnestal på årsdagen som hölls.

9. SAMMANFATTNING
Bombattentatet vid regeringskvarteret i Oslo och massmordet på ön Utøya i Norge 2011 var två av 

de mest fruktansvärda våldshandlingar som landet fått erfara sedan andra världskriget. 

Krishantering fick därför inledas lokalt och centralt utan någon beredskap för denna typ av 

ödeläggelse och massaker. Någon som i samband med terrorattackerna kom att bli viktig var den 

dåvarande statsministern Jens Stoltenberg och i denna studie har tre av hans tal efter händelserna 

analyserats. Syftet med denna studie var att undersöka hur Stoltenberg etablerade sin roll som 

krishanterare i samband med och efter terrorattackerna i Norge år 2011. En grundläggande 

utgångspunkt har därför varit att kombinera den klassiska retoriken men krisretorik för att söka 

besvara de frågeställningar som utformats i samband med studiens framfart vilka var följande:

→ Hur använder sig Stoltenberg av ethos och pathos i sina tal?

→ Skapar de retoriska bevismedlen trovärdighet och tillit för Stoltenberg?
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→ Hur har Stoltenberg anpassat sitt framförande till de retoriska situationerna?

Som underlag för min studie har jag använt mig av tre transkriberade versioner av de tal som 

Stoltenberg framförde såväl samma dag som ett och två år efter terrorattackerna, den 22 juli 2011, 

2012 och 2013. Jag har i denna studie utgått från den klassiska retoriken, Lloyd F. Bitzer's teori om 

den retoriska situationen, hermeneutik för tolkning och förståelse samt den kritiska retorikanalysen 

för att sätta in en text i samband med en talare, en situation och en publik. Min analysmetod har 

fungerat väl i förhållande till studiens syfte och de frågeställningar som utarbetats, detta eftersom 

jag fått en djupare förståelse för tolkningens innebörd, fördjupat mig i övertygandeaspekternas roll 

och fått en överblick av den retoriska situationen. Många gånger uppmärksammas Stoltenbergs 

välvilja (eunoia) i hans tre tal, detta genom att ta hänsyn till den rådande situationen och 

befolkningens doxa. Att, som Stoltenberg, påvisa ett starkt ethos kan vara en förutsättning för 

honom som krishanterare för att såväl vinna som skapa tillit gentemot befolkningen. Stoltenbergs 

förståelse för känslornas betydelse är även det en central infallsvinkel eftersom han både bemöter 

och aktiverar befolkningens känslor, detta genom pathos och med hänsyn till kairos.

Samlande retorik uppmärksammas i stor utsträckning i alla tal eftersom gemenskap och att känna 

samhörighet kan tänkas vara av stor vikt i krissituationer. Genom samlande retorik framkommer det

även att Stoltenberg kan tänkas söka återupprätta gemensamma värderingar och detta med hänsyn 

till situationens rådande doxa. De tre tal som i denna studie analyserats har haft skilda 

grundläggande förutsättningar när det gäller att förbereda ett tal med utgångspunkt i förarbetsfasen 

inventio, dock uppmärksammas att Stoltenberg förmodas ha anpassat sina framföranden i förväg 

efter situationens tänkbara krav. I det tal som Stoltenberg höll samma dag som terrorattackerna låg 

fokus vid att informera befolkningen, i det tal som Stoltenberg höll ett år efter händelserna låg 

fokus vid att minnas de som föll offer samtidigt som fokus i det tal som Stoltenberg höll två år efter 

händelserna låg vid säkerhet. Sett utifrån kairos är detta en god strategi för Stoltenberg eftersom 

krisen går från att vara akut till att bli mer ordinär. Däremot hade det gynnat Stoltenbergs ethos att 

såväl uppmärksamma som minnas de som föll offer för terrorattackerna i det tal han håller på två-

årsdagen, detta eftersom det ändå är ett minnestal som hålls. Ethos och pathos är av stor betydelse 

för Stoltenberg som krishanterare, detta för att ett starkt ethos kan bidra till skapandet av trygghet 

och tillit samtidigt som pathos får Stoltenberg att förstå hur, varför och när känslor uppkommer.
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BILAGOR

Bilaga 1:

Jens Stoltenbergs pressmeddelande och kommentar till händelsen i Oslo och på Utøya

Plats: Okänd

22 Juli 2011

”SJOKKERENDE OG FEIGT”

I dag er Norge rammét av to sjokkerende, blodige og feige angrep.

Vi vet ikke hvem som angrep oss. Mye er fortsatt usikkert.

Men vi vet at mange ér døde og [at] mange [er] såret.

Vi er alle rystet over ondskapen som traff oss så brutalt og [så] brått.

#

Dette er en kveld som krever mye av oss alle.

Dagene som følger kommertil å kreve enda mer.

Det er vi beredt til å møte. Norge står sammen i krisetider.

Vi sørger over våre døde.

Vi lider med de sårede.

Og vi føler med de pårørende.

#

Dette handler om angrep på uskyldige sivile. På ungdom på sommerleir. På oss [alle].

Jeg har et budskap til de som angrep oss. Og til de som står bak.

Det er et budskap fra hele Norge:

De skal ikke få ødelegge oss.

Dere skal ikke få ødelegge vårt demokrati og vårt engasjement for en bedre verden.

Vi er en liten nasjon, men vi er en stolt nasjon.

Ingen skal få bombe oss til taushet.

Ingen skal skyte oss til taushet.

Ingen skal noensinne skremme oss fra å være Norge.
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#

I kveld og i natt skal vi ta vare på hverandre.

Gi hverandre trøst, snakke sammen og stå sammen.

I morgen skal vi vise verden at det norske demokratiet blir sterkere når det gjelder.

Vi skal finne de skyldige og holde dem ansvarlig.

Det viktigste i kveld er å redde menneskeliv, og vise omsorg for alle som er rammet og deres 

pårørende. Jeg vil gi min anerkjennelse til politi, helsepersonell og alle andre som i disse timer gjør 

en formidabel [jobb] for å hjelpe mennesker, begrense skader [og redde menneskeliv]

#

Vi må aldri [stoppe og stå opp for] våre verdier.

[Vi må] vise at vårt åpne samfunn består også denne prøven.

At svaret på vold er enda mer demokrati.

Enda mere humanitet.

Men aldri naivitet.

Det skylder vi ofrene og deres pårørende.
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Bilaga 2: 

Jens Stoltenbergs minnestal ett år efter terrorattackerna

Plats: Regeringskvarteret, Oslo

22 juli 2012

”TALE VED KRANSENEDLEGGELSE

REGJERINGSKVARTALET, OSLO – 22 JULI 2012”

Deres Majesteter,

Deres Kongelige Høyheter,

Kjære alle sammen,

I timene og dagene etter [den] 22. juli i fjor var vi én nasjon.

Forent –

Først i sjokk og fortvilelse.

Så i et urokkelig forsvar [for] humanitet og mangfold –

Vårt åpne, tillitsfulle fellesskap.

Ett år etter samles vi i vissheten om at vi kan når vi må.

Gjerningsmannen tok mange liv.

Påførte ufattelig lidelse.

Bomben og skuddene var ment å forandre Norge.

Det norske folk svarte med å omfavne våre verdier.

Gjerningsmannen mislyktes.

Folket vant.

#

I dag minnes vi de 77 som ble drept.

Åtte av dem her i regjeringskvartalet.

De som døde 22. juli søkte ingen fare.
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Tvert i mot.

De levde slik vi ønsker å leve [her] i Norge.

Noen gikk i en gate.

Andre var på jobb.

Mange deltok på ungdomsleir.

Døden rammet brått og uten nåde.

I ett år har barn gått den tunge veien til graven for å sørge over sin mor eller far.

Fedre og mødre har grått over sin elskede [barn] ved den tomme sengen.

Og tusenvis andre – søsken, besteforeldre, venner og kolleger – har følt savn og fortvilelse.

Det har i sannhet vært et tungt år.

#

Ikke en dag har gått uten at tragedien har fylt den offentlige samtalen.

Ikke minst om hva som fungerte og [om] hva som gikk feil.

Det er en helt nødvendig og viktig debatt.

For å lære.

For å hindre at det skjer igjen.

#

I dag skal vi minne hverandre om at kjærligheten er evig:

Livets flamme er slukket.

Og smerten må dere bære for alltid.

Men de varme minnene kan ingen ta fra dere.

En fars trygge hånd.

Lydene fra et barnerom.

Godhet og glede lar seg ikke viske ut.

22. juli skal for [alltid] knyttes til de som mistet livet.

Vi skal minnes våre døde i takknemlighet.

Og vi skal være der for dere som ble skadet.

Dere som bærer synlige og usynlige sår.
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#

Vi har ikke glemt løftet vi ga hverandre for snart et år siden.

I små og store fellesskap skal vi se dere som sliter.

Som strever med å takle hverdagen.

Som fortsatt sørger.

Vi skal ikke glemme dere når lyset må vike for mørke i høst.

Det kan være en nabo, [en] kollega eller [en] klassekamerat.

Bank på.

By på deg selv.

En helt alminnelig prat kan vise vei tilbake til livsgleden.

#

Året som har gått har lært oss hvor dyrebart livet er.

Og hvor skjør livslinen er.

Brått er den brutt.

Da er alt for sent.

Det gjelder å være takknemlig for hver gode stund vi får.

Reiser vi gjør.

Måltider vi [har sammen].

Samtaler og stillhet.

#

La det være løftet vi deler i dag:

La oss ære de døde ved å glede oss over livet.
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Bilaga 3:

Jens Stoltenbergs minnestal två år efter terrorattackerna

Plats: Regeringskvarteret, Oslo

22 juli 2013

”TALE VED MINNEMARKERING I REGJERINGSKVARTALET

OSLO – 22 JULI 2013”

Kjære alle sammen,

22. juli er en dag for å minnes og [de er en dag] for å markere.

Vi minnes de som ble rammet, og vi markerer våre

grunnleggende verdier om mangfold og fellesskap.

22. juli [2011] ble 77 mennesker drept.

Åtte av dem her i regjeringskvartalet.

Vi tenker på dere som ble skadet.

Og vi tenker på alle [de] pårørende.

[Og] som nasjon [så vil] vi alltid dele smertene med dere.

#

Voldshandlingene 22. juli rammet [selve] tryggheten i Norge.

Terrorens mål er å spre frykt ved hjelp av vold.

Vårt unisone svar var enkelt og ikke til å misforstå:

Dette finner vi oss ikke i.

Vi vil leve som vi selv ønsker, i trygghet og uten frykt.

#

Derfor har vi hver dag siden terroren rammet [oss] jobbet systematisk for å øke beredskapen.

Vi har evaluert, [vi har] lært og [vi har] handlet.

Varslings- og ansvarsrutinene som sviktet 22. juli er [er forbedret og] forsterket.

Vi har fått bedre etterretning, flere helikoptre og mer politi.
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Og vi øver mer.

Regjeringen øver. Politiet øver. [Og vi øver mere sammen].

Som nasjon [så] har vi skjerpet den mentale beredskapen.

#

Alt dette bidrar til økt trygghet, men det er ikke nok.

Like viktig er det å vokte verdiene som ble angrepet 22. juli.

Humanitet, mangfold, solidaritet – våre åpne og tillitsfulle fellesskap.

Vi ser det i Norge og i landene rundt oss.

Hatefulle ytringer spres.

Jøder, muslimer, homofile – «de andre» – trues [var dag].

I Europa vokser høyrepopulistiske partier.

Samtidig fremmer ekstreme islamister sine trusler [på ny og på ny].

Dette må vi stå opp mot!

Ingen ekstremisme, uansett farge – uansett religion, har rett til å heve seg over loven.

Ingen ekstremist skal få skremme oss fra å bevege oss fritt, tenke fritt og snakke fritt.

#

Derfor var mitt [budskap] 22. juli 2011 uten forbehold:

Vi må aldri oppgi våre verdier i møte med terroren.

Svaret på vold er mer åpenhet, mer demokrati – men aldri naivitet.

Det er fortsatt mitt svar.

Våre verdier er vårt sterkeste [vapen og vår sterkeste] vern mot vold og terror.

#

Nye helikoptre, mer politi og fysiske sperringer er viktige tiltak mot terror.

Men de kan aldri gjøre oss usårbare.

Et 100 prosent sikkert land vil måtte være stengt, sperret og lukket.

Slik skal Norge aldri bli.

Tvert i mot.

Norge skal være et åpent demokrati,
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-der alle skal kunne ytre seg uten frykt.

[Og] da må alle ta ansvar.

Vi må ta avstand fra alle hatidelogier og all form for ekstremisme.

Vi må avstå fra å spre fremmedfrykt og mistenksomhet.

Og vi må invitere nye grupper inn i det norske fellesskapet.

Også dem vi ikke kjenner fram [så gott] før.

Det norske samholdet har plass til alle.

#

Slik skal vi minnes ofrene for 22. juli-volden.

Slik skal vi hedre dem som døde [i respekt].
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