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Abstract 

Uppsatsen utgår ifrån en retorisk analys där Parken Zoos hantering av den krissituation som 

uppstod efter att Kalla Fakta skildrat en negativ bild kring hanteringen av parkens djur studeras. 

Utifrån Lisa S. Villadsens teorier om retorisk tolkning, William L. Benoits apologia-teorier samt 

topoiläran analyseras de åsikter som uttrycktes i kommentarsfältet på Facebook samt det 

bemötande inlägget av Parken Zoo, i syfte att se hur organisationen bemötte reaktionerna. 

Resultatet visar återkommande teman utifrån allmänhetens anklagelser, apologia-strategier i 

bemötandet från Parken Zoo samt flertalet likheter som kan utläsas utifrån topoi. Parken Zoo har 

generellt anpassat sig till den retoriska situationen och bemött anklagelserna. Övervägande 

agerade organisationen på ett lämpligt sätt utifrån retorikens centrala roll däremot ifrågasätts om 

Parken Zoo värdesätter publikens åsikter på det sätt som förmedlas. 

Nyckelord: Retorik, retorikanalys, apologia, kategoria, topoi, Parken Zoo, Facebook 
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1. Inledning 

I dagens samhälle är internet och sociala medier en självklar del av många människors vardag. 

Möjligheterna är större än någonsin, samtidigt som den snabba spridningen av information även 

kan medföra konsekvenser och i vissa fall leda till hot för organisationer. När rykten, anklagelser 

eller missnöje drabbar en organisation, oavsett om de är skyldiga eller ej, finns det olika sätt att 

försvara sig. Vanligtvis går organisationer ut med ett pressmeddelande för att bemöta den kritik 

media förmedlar, men på vilket sätt bör man agera där källan till kritiken istället är 

organisationens egna kunder? 

Den 17 oktober 2012 blev djurparken Parken Zoo granskade i ett av Kalla Faktas 

program där avsnittet avslöjade vanvård och misshandel av djuren. Skildringen av parken visade 

att man avlivade sällsynta och utrotningshotade djur för att ge plats åt andra, nya djur. 

Programmet avslöjade hur personalen placerade de avlivade djuren huller om buller i en 

fryscontainer, ihop med bland annat frysta höns som användes som foder till rovdjuren. 

Innehållet vid granskningen av Kalla Fakta antyddes redan innan programmet sändes genom 

återkommande trailers och inslag i olika nyhetssändningar. Detta kan tolkas som en av 

anledningarna till varför Parken Zoo valde att vända sig till sina besökare via det sociala mediet 

Facebook, där de uttryckligen skrev att de skulle redogöra och bemöta programmets innehåll och 

besvara eventuella oklarheter. 

Facebook ger möjligheten att skriva precis vad man vill, kritisera, anklaga eller diskutera 

fritt om en organisation som Parken Zoo. Frågan är hur denna kanal kan användas på bästa sätt 

för att bemöta publikens krav. Studien avser undersöka hur en organisation bemöter kunder och 

publikens kritik då ordet är fritt och människor kan uttrycka sig ocensurerat.
 1
 Flertalet 

organisationer använder sig idag av Facebook som en kommunikationskanal i ett dialogiskt 

syfte, vilket gör det retoriskt intressant att studera hur Parken Zoo kommunicerade, i samband 

med den situation som följde Kalla Faktas granskning. Ur ett retoriskt perspektiv med 

utgångspunkt i teorierna kategoria, apologia och topoi samt begrepp inom kriskommunikation, 

kommer Parken Zoos dialog med dess kunder och publik studeras i föreliggande uppsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 En del av de som kommenterade på Parken Zoos Facebooksida uttryckte att de varit besökare på parken medan 

andra skrev att de aldrig varit där men delgav sina åsikter ändå. Kunder och publik är det som uppsatsen kommer 

referera till, för att syfta till de som delgav sina åsikter i kommentarsfältet på Facebook. 
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1.1 Bakgrund 

I avsnittet bakgrund kommer organisationen Parken Zoo kort att presenteras. Vidare introduceras även 

programmet som gjorde det granskande dokumentäravsnittet, Kalla Fakta, då detta ses som ursprunget 

till den kris som uppstod kring Parken Zoo. Som en introduktion till uppsatsmaterialet beskrivs sedan 

begreppet sociala medier och specifikt Facebook, som vid krisen användes som en del av Parken Zoo 

kommunikation. 

 

1.1.1 Parkens Zoo 

Parken Zoo är ett kommunalägt bolag och ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB.
2
 Företaget 

omfattar ett flertal verksamheter, men förknippas idag framför allt med en djur- och nöjespark. 

Parken Zoo invigdes den 3 juli 1898 och var då en av landets första folkparker, men det var först 

i början av 1950-talet som de första djuren anlände, vilket bidrog till att parken idag är ett av 

Sveriges mest besökta utflyktsmål.
3
 Parken Zoo arbetar med fokus på utrotningshotade djur och 

forskar inom området för att förbättra möjligheterna för djurarter i framtiden.
4
 För att öka 

kunskapen om djurens naturliga liv och på så sätt visa hur en djurparks miljö kan anpassas på 

bästa sätt, arbetar parken även med utbildning och information i olika projekt för att förbättra 

miljön för världens djur.
5
 

 

1.1.2 Kalla Fakta 

Kalla Fakta är ett svenskt samhällsprogram på TV, som arbetar med undersökande journalistik 

och har varit i produktion sedan 1991.
6
 Redaktionen arbetar för att granska och avslöja 

makthavare och samhällsfenomen.
7
 Programmet sänds på TV4 och innehåller både 

dokumentärinslag och debatter utifrån de ämnen och situationer som granskas. 

Ett inslag i Kalla Fakta som väckte stor uppmärksamhet var granskningen av Parken Zoo 

den 17 oktober 2012.
8
 Kalla Fakta avslöjade i inslaget hur fridlysta och utrotningshotade djur 

avlivades och förvarades i en fryscontainer och skildrade hur en av Sveriges mest populära 

djurparker svultit djur i kommersiellt syfte för att skapa utrymme för nya. Reportaget innehöll 

delvis en intervju filmad med dold kamera där dåvarande djurparkschef Helena Olsson uppgav 

vad som hänt med specifika djur som inte fanns kvar på djurparken.  

De djur som reportern frågade om var exempelvis de tre pumor som fanns på parken 

tidigare, vilket besvarades med att de dog av naturliga orsaker. Tidigare fanns även 

bongoantiloper på Parken Zoo, vilka enligt Helena Olsson flyttades till en annan djurpark. I 

inslaget intervjuades även tidigare anställda och en veterinär separat, där de motsatte sig de 

uppgifter som Helena Olsson delgav. I intervjuerna berättade de anställda att det absolut inte var 

något fel på pumorna. Bongoantiloperna som skulle ha flyttats till en annan djurpark visade sig 

                                                 
2
 ”Ägare och Styrelse” hämtad 2014-04-05 http://parkenzoo.se/foretagsinformation/Agare-och-styrelse/. 

3
 ”Historik” hämtad 2014-04-05 http://parkenzoo.se/foretagsinformation/historik/. 

4
 ”Miljöpolicy” hämtad 2014-04-05 http://parkenzoo.se/foretagsinformation/Miljopolicy/. 

5
 ”Parken Zoo bidrar till att rädda världens djur” hämtad 2014-04-05 http://parkenzoo.se/djuren/radda-varldens-

djur/. 
6
 ”Kalla Fakta – About” hämtad 2014-04-05 https://www.facebook.com/kallafakta/info. 

7
 ”Kalla Fakta” hämtad 2014-04-05 http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta. 

8
 ”Kalla fakta del 1 - Om Parken Zoo” hämtad 2014-06-04 http://www.tv4play.se/program/kalla-

fakta?video_id=2229828. 
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istället vara kvar på Parken Zoo. Inslaget fortgick, där bilder på en sopcontainer, invid 

personalens kontor och lunchrum, visade bongoantilopernas kvarlevor. 

När reportern Lennart Ekdahl i slutet av inslaget konfronterade djurparkschef Helena 

Olsson med en synlig kamera framstod hennes svar som tvekande. Till viss del nekade hon till de 

tidigare uttalandena och menade istället att det måste ha skett ett missförstånd eller att hon 

”uttryck sig lite svepande”.
9
 När Ekdahl återberättade delar från den tidigare intervjun med 

Helena Olsson, bemötte hon detta med att det måste blivit något fel, att det hon sagt inte stämt 

och skrattade nervöst. Reportaget avslutades med att Helena Olsson erkänner att hon uttryckt sig 

svepande gällande en del saker.
10

 

 

1.1.3 Sociala medier  

Enligt Nationalencyklopedin definieras sociala medier som ett ”samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom 

exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan skiljas från massmedier genom att de bygger 

på ett innehåll som produceras av dem som använder dem.”
11

 Den största skillnaden är just att 

sociala medier bygger på tvåvägskommunikation där användare är med och skapar dialoger 

istället för att enbart motta information. Tekniken bakom sociala medier genererar och bygger på 

delaktighet och interaktion mellan olika människor, genom exempelvis bloggar, kommentarsfält 

eller chattforum. Uppsatsens material utgår ifrån det sociala mediet Facebook, vilket presenteras 

nedan, där forumet avsågs användas som just en kommunikationskanal i syfte att skapa en 

dialog.
12

 

 

1.1.4 Facebook  

Webbplatsen Facebook beskrivs som en ”nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande”
13

 och är 

idag det största sociala nätverk som finns räknat i antal användare världen över.
14

 År 2004 

skapade Mark Zuckerberg plattformen och möjligheten för vem som helst att skapa ett konto och 

komma i kontakt med andra människor. Två år senare blev det möjligt för företag och 

organisationer att registrera sig som användare, vilket idag ger möjlighet att använda kontot för 

marknadsföring, kampanjer, information och som diskussionsforum.
15

 Hemsidan erbjuder 

flertalet funktioner att kommunicera med varandra, genom exempelvis bilder och 

                                                 
9
 ”Kalla fakta del 1 - Om Parken Zoo” hämtad 2014-06-04 http://www.tv4play.se/program/kalla-

fakta?video_id=2229828 Tid: 19.12. 
10

 ”Kalla fakta del 1 - Om Parken Zoo” hämtad 2014-04-01 http://www.tv4play.se/program/kalla-

fakta?video_id=2229828. 
11

 Magnus Eriksson, Lennart Weibull (2014) Sociala medier, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-11 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/sociala-medier. 
12

 Bilaga 1, inledande inlägg av Parken Zoo s. 41. 
13

 Frans af Schmidt, Jonas Gruvö (2014) Facebook, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-11 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/facebook. 
14

 Mariana Santos, Simon Rogers (2012).”How Facebook became the world's biggest social network - animation”, 

The Guardian. hämtad 2014-05-08 http://www.theguardian.com/news/datablog/video/2012/may/15/facebook-

biggest-social-network-animation. 
15

 Richard Waters, Emily Burnett, Anna Lamm & Jessica Lucas (2009). “Engaging stakeholders through social 

networking: How nonprofit organizations are using Facebook”, Public Relations Review, 35, 2: s. 102. 

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2229828
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2229828
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statusuppdateringar samt möjligheten att skriva inlägg på organisationers profiler eller 

kommentera på tidigare publicerade inlägg.  

Parken Zoo använder sig av flertalet sociala medier där Facebook är en central del då de 

via sin hemsida hänvisar till sin officiella Facebooksida. Organisationen blev medlemmar 2010 

och har sedan dess varit aktiva på sidan där de arbetar med en öppen dialog och eftersträvar en 

nära kontakt med besökarna och deras värdefulla åsikter. Parken Zoos profil innefattar inlägg 

med allt från marknadsföring inför kommande evenemang, till information kring nyanlända djur 

och allmänna bildinlägg.
16

  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I situationer som inbegriper en kris är kommunikation en del av arbetet, vilket gör att retorik är 

till stor nytta då den som teori erbjuder begrepp och förklaringar vilka kan bidra till en 

överskådlig förståelse av situationen. Det går ofta inte att förändra krissituationen i sig, däremot 

kan retoriken öka förståelsen för hur kommunikationen i en kris kan tolkas av andra. Genom att 

undersöka om en öppen dialog kan existera i en krissituation, är förhoppningen att skapa en 

större förståelse inom forskningsfältet retorik och kriskommunikation.  

Syftet med denna studie är att analysera Parken Zoo och deras hantering av situationen, 

hur organisationen bemöter kunder och publikens reaktioner till följd av Kalla Faktas 

granskning. Studien är uppbyggd kring en retorisk analys där aktuella teorier kring apologia och 

topoi appliceras. Att undersöka kritiken utifrån kommentarer på Facebook och bemötandet av 

dessa anklagelser av Parken Zoo avser att besvara följande frågor: 

 

- Vad handlade Facebookkommentarernas anklagelser (kategoria) om? 

- Vilka försvarsstrategier (apologia) återfinns i det bemötande Facebookinlägget av Parken 

Zoo? 

- Vilka likheter och skillnader finns gällande topoi i anklagelser respektive försvar?  

(Begreppen kategoria, apologia och topoi definieras i kapitlet teoretiska utgångspunkter) 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen påbörjas med ett första avsnitt ovan, vilket innefattar en inledning till studien med 

tillhörande bakgrund samt redogör för uppsatsens syfte och frågeställningar. Nedan följer avsnitt 

två där tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna presenteras. Det tredje avsnittet av 

uppsatsen innefattar material och avgränsningar för att i nästkommande avsnitt fyra, redogöra för 

den metod analysen kommer att utgå ifrån samt tillhörande metodproblem. I avsnitt fem följer 

analys samt resultatredovisning och efterföljande avsnitt sex, diskussion och slutsatser. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av uppsatsen. 

 

                                                 
16

 ”Parken Zoo - About” hämtad 2014-04-05 https://www.facebook.com/parkenzoo/info. 
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2. Teori  

I detta kapitel redogörs för den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för kommande analysarbete. Vissa delar av nedanstående ordval är mer uttalade än andra i 

resultatredovisningen men de är alla en del av grundstenarna för denna studie. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Nedan följer en introduktion av den tidigare forskning som finns om organisationen Parken Zoo, en 

överblick över den forskning som bedrivits inom området kriskommunikation i sociala medier samt inom 

apologia. 

 

2.1.1 Parken Zoo 

När det gäller tidigare forskning kring Parken Zoo och krishanteringen i det aktuella fallet finns 

det flertalet studier, de flesta inom medie- och kommunikationsfältet. Dessa uppsatser har bland 

annat studerat de sociala mediernas roll i krishanteringen, konsekvenserna av Kalla Faktas 

granskning och mediehanteringen av Parken Zoo och dess inverkan på djurparkens förtroende.
17

 

En av inspirationskällorna till den föreliggande studien var Lisa Målbäck och den 

kandidatuppsats från Södertörns högskola vårterminen 2013. Uppsatsen undersöker Kalla Faktas 

granskning i jämförelse med Parken Zoos svar i form av deras pressmeddelande och 

Facebookinlägg.
18

 Målbäck har i sin studie valt att fokusera på Parken Zoo och deras gensvar 

utifrån den granskning Kalla Fakta gjort och den uppmärksamhet programmet fått i media. 

Förekommande studie avser istället se till Parken Zoo och deras kommunikation i förhållande till 

kunder och publikens åsikter. Med utgångspunkt i kommentarerna på Facebook samt det inlägg 

Parken Zoo publicerade för att bemöta kritiken avser studien undersöka om det kan existera en 

öppen dialog i en krissituation.  

 

2.1.2 Kriskommunikation i sociala medier 

Den tidigare forskningen kring organisationers kriskommunikation är relativt omfattande när det 

gäller sociala medier i allmänhet. Dessa studier utgår allt som oftast från fallstudier där fokus är 

hur organisationer kommunicerar i sociala medier utifrån olika perspektiv och hur relationen till 

publiken fungerar. Min uppfattning är att fallen oftast beskrivs utifrån sändaren där studierna 

fokuserar på organisationers agerande vid exempelvis pressmeddelanden eller uttalanden vid en 

kris, utifrån den bild media skapar. Det finns däremot färre studier och nationell forskning kring 

organisationer, sociala medier och dialogen utifrån kunder och publikens uttryckta reaktioner, 

vilket denna studie avser bidra med kunskap kring. Nedan presenteras den forskning som är 

relevant för den föreliggande studien. 

I artikeln “Crisis planning in the digital age” skriven av Julie Atherton (2009) understryks 

vikten av att arbeta med sociala medier i ett förebyggande syfte då ett rykte eller en dålig nyhet 

                                                 
17

 Matilda Björkholm, Veronica Nilsson (2013). ”Sociala medier för att hjälpa eller stjälpa? - En kvalitativ 

textanalys på Parken zoo:s Facebookinlägg under deras förtroendekris hösten 2012”, Kandidatuppsats, Örebro 

universitet, Sofia Linge, Emelie Mårtensson (2013). ”Svepande Mediehantering - En studie om förtroendekriser som 

konsekvens av medioker mediehantering”, Kandidatuppsats, Linnéuniversitetet. 
18

 Målbäck Lisa (2013). ”Att rädda världens djur – en retorisk analys av Parken Zoo:s kriskommunikation”, 

Kandidatuppsats, Södertörns högskola. 
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kan spridas fort och det krävs inte mer än en kommentar för att påverka ett företags rykte 

negativt.
19

 Enligt Atherton har kommunikationsmöjligheterna vid en kris förändrats då internet 

idag är en kanal för allmänheten att sprida information vilket gör att dess kraft inte ska 

underskattas. Med rätt kunskap och tillvägagångssätt kan sociala medier istället vara ett 

hjälpmedel att överleva en kris och vidare stärka relationen till en publik. 

På ett liknande sätt understryker Mana Farshid (2009) i sin doktorsavhandling att sociala 

medier har stor inverkan på en organisations anseende och kommunikationen med publiken. 

Avhandlingen betonar att den största förändringen idag är att organisationer kan befinna sig i 

konversationer som pågår publiken emellan, vilket gör det svårare att övervaka och kontrollera. 

Det i sin tur kan påverka organisationens anseende. En publik kan idag influeras genom 

personlig interaktion istället för ett budskap till en masspublik, vilket har påverkat det sätt 

organisationer arbetar med kommunikationskanaler.
20

 

Ett annat exempel på tidigare forskning är artikeln ”On-line strategic crisis 

communication: In search of a descriptive model-approach” där Mats Eriksson (2012) beskriver 

hur internet och sociala medier kan användas av organisationer vid kris. Studien redogör för 

tidigare forskning samt olika modeller för att förstå och resonera kring användningen av 

kriskommunikation på nätet. Resultatet visar att kriskommunikation handlar om mer än att 

enbart skapa relationer med publiken och vidare forskning efterfrågas för att skapa en större 

förståelse för internetbaserad kriskommunikation och dess användningsområden.
21

 

I artikeln ”How publics use social media to respond to blame games in crisis 

communication: The Love Parade tragedy in Duisburg 2010” analyserar Andreas Swartz (2012) 

den aktuella situationen utifrån två olika internetforum. Syftet med studien var att se hur 

publiken reagerat på krishanteringen och hur sociala medier används för att diskutera detta i 

anslutning till händelsen. Analysen utgick ifrån 1847 inlägg där allmänhetens värdering är att det 

som är av mest vikt för en organisation vid en kris är att vara tydlig med situationens orsak och 

att ta ansvar för det som hänt. Att lägga över skuld på andra eller att neka till ansvar leder istället 

till negativa konsekvenser.
 22

 I linje med Atherton, Farshid, Eriksson och Swartz avser denna 

studie att undersöka just sociala medier utifrån de kommunikationsmöjligheter som finns och hur 

man kan använda dessa. Däremot skiljer sig denna studies metod och studieobjekt åt, då syftet är 

att göra en topoianalys utifrån apologia och kategoria, att analysera publikens kommentarer i 

jämförelse med Parken Zoo och deras inlägg på Facebook. 

 
 

 

 

 

                                                 
19

 Julie Atherton (2009). “Crisis planning in the digital age”, International Public Relations Association hämtad 

2014-06-04 http://www.ipra.org/itl/10/2009/crisis-planning-in-the-digital-age. 
20

 Mana Farshid (2012). Electronic consumer communication, word of mouth and brand image: insights from    

computer-aided content analysis, Avhandling, Luleå Tekniska Universitet. 
21

 Mats Eriksson (2012). “On-line Strategic Crisis Communication: In Search of a Descriptive Model” 

Approach, International Journal Of Strategic Communication, 6, 4 : 309-327. 
22

 Andreas Schwarz (2012). How publics use social media to respond to blame games in crisis communication: The 

Love Parade tragedy in Duisburg 2010, Public Relations Review, 38, 3 : 430-437. 
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2.1.3 Kriskommunikation utifrån apologia  

Vad gäller forskning om försvar som kriskommunikation (apologia) är följande studier som 

presenteras relevanta för uppsatsen. I boken Krisretorik: retoriska aspekter på 

kriskommunikation har Orla Vigsø undersökt Migrationsverkets apologia efter det benämnda 

”tårtkalaset”.
23

 Slutsatserna visar att den aktuella apologia enbart till viss del uppfyller de etiska 

krav som sanningsenlighet, ärlighet och en snabb respons. Samma författare har i artikeln 

”Kriskommunikation – men från vem till vem?” i tidsskriften Rhetorica Scandinavica, undersökt 

hur Försäkringskassan valt att uttrycka sig i skrift efter att allmänheten kritiserat deras arbete.
24

 

De slutsatser som presenteras visar att de förväntningar allmänheten haft på organisationens 

apologia har utelämnats och istället har Försäkringskassan i ett ekonomiskt syfte valt att rikta sig 

till riksdag och regering. Likt dessa studier ämnar denna uppsats till att fokusera på hur Parken 

Zoo valde att uttrycka sig i bemötandet av kunder och publikens åsikter och kommentarer utifrån 

apologia. 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogörs för de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Direkt nedan presenteras kris 

och kriskommunikation samt den retoriska aspekten på detta. Vidare redogörs för de teorier och begrepp 

som uppsatsens analys kommer att utgå ifrån gällande den retoriska situationen, apologia och kategoria 

samt topoi. 

 

2.2.1 Kris 

En kris kan förklaras på olika sätt men det finns återkommande teman bland flertalet forskare 

och deras definitioner. En kris beskrivs oftast som en extraordinär, plötslig händelse som sätter 

grundläggande värden på spel, starka reaktioner uppstår vilket leder till att en stor osäkerhet 

skapas kring situationen och vad som bör göras samtidigt som viktiga beslut och snabb respons 

från organisationen är ett krav.
25

 Något som är av stor vikt vid beskrivningen av en krissituation 

är att en kris kan vara oförutsägbar, men inte nödvändigtvis oväntad.
26

 Detta kan kopplas till 

benämningen ”pyrande kris”, ett problem kan existera och vara känt, men ignorerat inom en 

organisation och därför inte hanteras förrän det är offentligt kritiserat, vilket senare kan leda till 

en okontrollerbar kris.
27

 

                                                 
23

 Orla Vigsø (2013). Tårtkalaset och allmänhetens förtroende – en studie av Migrationsverkets krikommunikation, 

Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) i samarbete med Retorikförlaget s. 21. 
24

 Orla Vigsø (2008). Kriskommunikation – men från vem till vem? Rhetorica Scandinavia Ödåkra: Retorikförlaget 

nr. 46, s. 84. 
25

 Timothy W. Coombs (2007). Ongoing crisis communication: planning, managing, and responding. 2. ed. Los 

Angeles: SAGE s. 2f, Maria Langen & Sverre Sverredal (2012). Kriskommunikation: att leda i blåsväder 

Stockholm: Sanoma utbildning s. 19, Mats Eriksson (2009). Nätens kriskommunikation 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur s. 36, Jesper Falkheimer, Mats Heide & Larsåke Larsson (2009). Kriskommunikation 1. uppl. 

Malmö: Liber s. 15ff. 
26

 Timothy W. Coombs (2007). s. 3. 
27

 Helena Hansson-Nylund (2013). “Dialoger om fotbollsvåld: förebyggande kriskommunikation”, Krisretorik: 

retoriska aspekter på kriskommunikation Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i 

samarbete med Retorikförlaget s. s. 95. 
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Idag hamnar organisationer återkommande i olika typer av krissituationer där resultatet 

kan innebära negativa konsekvenser för både organisationen och de personer som berörts. Dessa 

krishändelser kan delas in på flertalet olika vis, men en övergripande avgränsning är att de sker 

inom eller utanför en organisation och kan uppstå till följd av en orätt handling, en kritisk 

händelse eller ett stötande uttalande.
28

 Ofta sker flera olika kriser i en organisation parallellt. Det 

kan exempelvis handla om en funktionell kris där en incident uppstår med negativ effekt på 

samhället, samtidigt som förtroendet påverkas om en nyckelperson tar till orda i ett negativt 

sammanhang, vilket gör det svårt att definiera var ansvaret ligger.
29

 

En kris går att dela in i en process bestående av fem olika faser: förebyggande-, 

förberedelse-, akut-, återhämtnings- och lärofasen. Händelseförloppets två första faser handlar 

om att minimera risker och planlägga inför en potentiell kris medan de tre senare innefattar 

arbetet under och efter en kris.
30

 Denna uppsats avser att fokusera på de tre senare faserna utifrån 

krisens uppkomst och hur Parken Zoo arbetade för att reparera de skador som krisen innebar. 

 

2.2.2 Kriskommunikation 

Kommunikation utgör en central del av kriser och dess krishantering då det i flertalet fall är just 

det som påverkar krisens utveckling.
31

 Att hantera kommunikationen på rätt sätt är därför av stor 

vikt. I krissituationer ökar kravet på information och förmedlingen av denna avviker på flera sätt 

från den vardagliga kommunikationen hos en organisation, vilket kan leda till att information 

blandas ihop.
32

 Med dagens medieteknik har förväntningar kring obegränsad tillgång till 

information vuxit fram liksom krav på att organisationer ska ställas till svars för de val som 

gjorts.
33

 Det handlar inte enbart om att organisationen har krav på sig att kommunicera 

information, utan även att de bör ha ryktesspridning i åtanke.
34

 Faran finns därmed att bristande, 

missförstådd eller felaktig information i sig kan utvecklas till en krisorsak om det inte hanteras 

på rätt sätt.
35

 I krislägen är därför kommunikationen av största vikt för att hantera situationen. 

Genom att använda detta som ett verktyg, kan det vara en del av arbetet för en organisation och 

dess möjlighet att inverka på den negativt skapade bilden och istället återuppbygga det skadade 

anseendet. 

 

2.2.3 Den retoriska aspekten på kriskommunikation 

Det huvudsakliga fokuset i kriskommunikation är den kontakt som sker mellan organisationen 

och olika intressenter i den aktuella situationen. Människor behöver få information om vad som 

hänt, hur de ansvariga planerar att agera och vad man eventuellt förväntas göra själv.
36

 Det är i 

detta skede som retoriken spelar en central roll då möjligheten att hantera kriser handlar i stort 

                                                 
28

 Maria Langen & Sverre Sverredal (2012). s. 20. 
29

 Maria Langen & Sverre Sverredal (2012). s. 21ff. 
30

 Jesper Falkheimer, Mats Heide & Larsåke Larsson (2009). s. 20f. 
31

 Mats Eriksson (2009). s. 38. 
32

 Jesper Falkheimer, Mats Heide & Larsåke Larsson (2009). s. 24. 
33

 Jesper Falkheimer, Mats Heide & Larsåke Larsson (2009). s. 46. 
34

 Mats Eriksson (2009). s. 38. 
35

 Jesper Falkheimer, Mats Heide & Larsåke Larsson (2009). s. 23. 
36

 Jesper Falkheimer, Mats Heide & Larsåke Larsson (2009). s. 23. 
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om att kommunikationen ska ske på ett lämpligt, anpassat och trovärdigt sätt.
37

 Med retorikens 

hjälp och verktyg skapas en möjlighet för aktören att nå kunskap i situationen. De metoder som 

finns kan bidra med kommunikation som är både effektiv och konstruktiv i händelseförloppets 

senare faser där fokus bör vara dialog, sociala funktioner samt medborgarnas egna röster.
38

 

Aristoteles definition av retorik, att det är “en förmåga (dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta 

det som kan vara övertygande eller övertalande”, är relevant än idag.
39

 Inom kriskommunikation 

är det, likt inom retoriken, viktigt att anpassa sig till den aktuella publiken och situationens 

omständigheter för att förmedla rätt typ av vägledning så att de inblandade. Stor vikt läggs 

därmed vid att finna det som är bäst lämpat i situationen för att kunna agera på rätt sätt. För att ur 

ett retoriskt perspektiv nå insikt kring hur en kris ska bemötas bör man se till situationens 

omfattning, vilket man kan göra med hjälp av den retoriska situationen.
40

  

 

2.2.4 Den retoriska situationen 

Lloyd F. Bitzer menar att en retorisk situation inträffar när ett faktiskt eller potentiellt problem 

uppstår, vilket helt eller delvis kan påverkas av att någon tar till orda. Det är genom detta som 

beslut och handlingar hos en publik kan påverkas med hänsyn till de omständigheter som finns. 

Bitzer benämner detta som exigence, audience och constraints.
41

  

Ett retoriskt problem, exigence, uttrycks av en ofullständighet, någonting som väntar på 

att påverkas enligt Bitzer. Varje retorisk situation innefattar åtminstone ett problem, vilket 

fungerar som princip och specificerar publiken samt den förändring som bör uppmuntras.
42

 

Situationen behöver inte innefatta ett problem i negativ bemärkelse, det kan även vara en 

uppmaning eller förväntning. Det som dock är essentiellt är att en situation är retorisk enbart om 

en positiv förändring kan ske och skapas av en publik som har möjlighet att göra denna 

förändring.
43

 Publik benämner Bitzer som audience, de som har möjlighet att bli influerade av 

kommunikationen samt har den eftersträvade möjligheten att påverka den retoriska problemet.
44

 

Något Jens Elmelund Kjeldsen menar tillkommer hos den retoriska publiken är det faktum att 

förutom att den består av människor vars tankesätt och handlingar kan påverkas och att de har 

möjligheten att genomföra den uppmuntrade handlingen, krävs även viljan från publiken att 

skapa förändringen.
45

 

Den tredje komponenten i en retorisk situation är de tvingande omständigheterna, 

constraints, som påverkar och skapar förutsättningar i den aktuella situationen. Exempel på 

dessa är människor, handlingar, objekt, relationer, tro, attityder, fakta, traditioner, intressen eller 

                                                 
37

 Brigitte Mral & Orla Vigsø (2013). s. 8. 
38

 Brigitte Mral & Orla Vigsø (2013). s. 7, Jesper Falkheimer, Mats Heide & Larsåke Larsson (2009). s. 30. 
39

 Aristoteles (2012). Retoriken. 1. utg. 2.upp. Ödåkra: Retorikförlaget, 1356a. 
40

 Dan P. Millar & Robert L. Heath (red.) (2004). Responding to crisis: a rehetorical approach to crisis 

communication, Lawrence Erlbaum, Mahwah, N.J. s.5f. 
41

 Lloyd F. Bitzer (1992). “The Rhetorical Situation”, Philosophy & Rhetoric, 25, pp. 1-14 Pennsylvania: 

Pennsylvania State University Press s. 6. 
42

 Lloyd F. Bitzer (1992). s. 6. 
43

 Jens Kjeldsen Elmelund (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur s. 87. 
44

 Lloyd F. Bitzer (1992). s. 7. 
45

 Jens Kjeldsen Elmelund (2008). s. 89. 
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motiv.
46

 Tvingande omständigheter inkluderar allt som påverkar både talare och publik samt de 

handlingar och beslut som bör fattas för att nå en lösning till det retoriska problemet. Talarens 

uppgift är att skapa en insikt och kunskap för att nyttja de aktuella omständigheterna på bästa sätt 

och skapa en inverkan på publiken.
47

  

Parken Zoo befann sig i en situation där åsikterna på Facebook krävde ett bemötande. För 

att göra detta på rätt sätt krävdes ett gensvar väl anpassat utifrån den aktuella situationen och vad 

som ansågs bäst lämpat. Den retoriska situationen är en del av analysen i syfte att utläsa hur och 

om Parken Zoo tagit hänsyn till detta. 

 

2.2.5 Kategoria och apologia 

Att studera ett försvar (apologia) handlar om att se hur sociala aktörer agerar utifrån anklagelser 

(kategoria), menar Diana Berkshire Hearit och Keith M. Hearit. Enligt författarna är apologia en 

teori som kan tillämpas på vitt skilda aktörer, allt ifrån politiker, välgörenhetsorganisationer till 

atleter eller företag.
48

 En dialog utifrån apologia karaktäriseras vanligtvis av korta, intensiva 

krockar av uppfattningar, där anklagelser och motanklagelser uttrycks fram och tillbaka. Denna 

typ av process åskådliggör hur kriser hanteras kommunikativt för att lösa retoriska problem – 

exigence – och bemöta publikens förväntningar.
49

  

För att få en ökad förståelse för hur Parken Zoo har valde att uttrycka sig är 

utgångspunkten för apologia-teorin i denna uppsats grundad i William L. Benoits teorier som 

presenteras i Accounts, excuses, and apologies: a theory of image restoration strategies.
50

 Likt 

nämnda författare och fler därtill, har även Benoit studerat hur apologia uttryckts och valet att 

främst utgå från dessa teorier grundar sig i att Benoit är den som under senare tid vidareutvecklat 

den generella teorin kring apologia. Nedan följer en beskrivning av Benoits fem olika strategier. 

 

1. Denial
51

 

Simple denial  Förneka felaktig handling/skuld eller att hela händelsen ens 

skulle ägt rum. 

Shifting the blame  Förflytta skulden/ansvaret till någon eller något annat. 

Förneka delaktighet i händelsen. 

2. Evading responsibility
52

 

Provocation   Handlingen/händelsen provocerades fram på grund av 

någon annan. Andra bär ansvaret och man har blivit utsedd 

till syndabock. 

                                                 
46

 Lloyd F. Bitzer (1992). s. 8. 
47

 Jens Kjeldsen Elmelund (2008). s. 92f. 
48

 Diana Hearit Berkshire & Keith M. Hearit (2011). “NPR Under Fire: The Kategoria-based Apologia of Juan 

Williams”, Journal of Radio & Audio Media, Nr 18, s. 66f. 
49

 Diana Hearit Berkshire & Keith M. Hearit (2011). s. 67. 
50

 William L. Benoit (1995). Accounts, excuses, and apologies: a theory of image restoration strategies Albany: 

State Univ. of New York Press. 
51

 William L. Benoit (1995). s. 75f. 
52

 William L. Benoit (1995). s. 76f. 
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Defeasibility  Saknade information, kontroll eller kunskap vid 

handlingen/händelsen.  

Accident  Handlingen/händelsen var en olycklig omständighet, ett 

missöde och var inget man kunde styra över. 

Good intentions   Handlingen/händelsen skedde med goda avsikter. 

 

3. Reducing offensiveness
53

 

 Syftar till att förändra, mildra eller ogiltigförklara anklagelsen  

 och återupprätta personens anseende. 

 

Bolstering  Framhäva goda/positiva sidor och egenskaper hos den 

anklagade.  

Minimization  Förminska handlingen/händelsen genom att framställa de 

negativa aspekterna mindre negativa än uppfattat.  

Differentiation  Handlingen/händelsen framställs som mindre allvarlig i 

förhållande till värre händelser som skett. 

Transcendence  Förflytta händelsen till en annan, större och mer gynnsam 

kontext.  

Attack Accuser Attackera anklagaren för att skifta fokus och förminska 

dennes trovärdighet. 

Compensation  Kompensera den drabbade för att göra omvärlden mer 

positivt inställd.  

 

4. Corrective action
54

 

Lösa problemet, åtgärda felaktigheten samt förebygga framtida liknande händelser. Dra 

lärdom av händelsen, men inte nödvändigtvis kompensera, utan snarare ställa situationen 

tillrätta. 

 

5. Mortification
55

 

Erkänna skuld, ta på sig ansvar samt vädja om förlåtelse. Betoning på ärlig ånger för att 

nå acceptans. 

 

Något som är viktigt att ta hänsyn till är att ett försvar är en reaktion gentemot en anklagelse och 

kategoria är något som bör ses som en process, något som utvecklas över tid.
56

 Orla Vigsø 

menar att anklagelser sällan är tydliga fram till den anklagandes bemötande, snarare utvecklas 

tidigare anklagelser i kombination med andra nya sådana. Detta gör att den process kategoria 

                                                 
53

 William L. Benoit (1995). s. 77f. 
54

 William L. Benoit (1995). s. 79. 
55

 William L. Benoit (1995). s. 79. 
56

 Charles Marsh (2006). “The syllogism of apologia: Rhetorical stasis theory and crisis communication”, Public 

Relations Review 32: 41-46. 



 

12 

 

består av är en komplex kombination, som bör analyseras utifrån olika aspekter.
57

 För att nå 

förståelse av bakomliggande antaganden och ursprungliga problem bör man även ställa 

anklagelse och försvarstal mot varandra och se dessa som ett ”speech set”, menar Halford R. 

Ryan.
58

 En anklagelse motiveras alltid genom att påvisa något utifrån ett retoriskt problem – 

exigence – där den retoriska termen på anklagelse är kategoria.
59

 Reaktionen på anklagelsen gör 

att motivation uppstår för att förneka, lindra eller rentvås, detta bemötande och försvar benämns i 

sin tur som apologia.
60

 Hearit & Hearit menar att det som är unikt för just kategoria-baserade 

apologior är att de har en journalistisk komponent då de används av sociala aktörer i varierande 

sociala kontexter.
61

 

 

2.2.6 Topoi 

Topoi är ett grekiskt ord som betyder plats.
62

 Inom retoriken är topoi de platser dit man kan 

vända sig för att finna material, synpunkter eller stoff till sitt tal.
63

 Elmelund Kjeldsen beskriver 

att en talare inte har möjlighet att övertyga en publik utan en gemensam enighet om något. 

Argumentationen bygger på att alltid utgå ifrån synpunkter som kan delas i den aktuella 

situationen, vilket nås genom allmänna och gemensamma uppfattningar.
64

 

Aristoteles betecknar topoi som det som skapar det möjliga och mest lägliga i 

situationen
65

. I sin bok Retoriken benämner han inte ordet topoi som en retorisk term i den 

exakta utsträckning vi gör idag men utifrån de beskrivningar som finns kan lämpliga kopplingar 

göras. Aristoteles gör nämligen uppdelningen mellan två olika typer av ”arter”, det som är 

specifikt (idios) för varje genre och det som är gemensamt (koinos) för alla när man ska uttrycka 

sig.
66

 Den diskussion som förs kring topoi är förenad med bland annat den praktiska 

argumentationen och den klassiskt retoriska indelning som gjorts är mellan just allmänna och 

specifika topoi.  

Janne Lindqvist Grinde benämner allmänna topoi som verktyg användbara vid struktur 

och principer till argumentationer, vilka fungerar vid en mängd olika situationer.
67

 Dessa kan 

delas in i tre olika kategorier: de för mänskliga handlingar, de tillhörande personer samt de som 

hör till saken. De topoi gällande personen diskuterar även Quintilianus då han menar att det finns 

                                                 
57

 Orla Vigsø (2013). s. 23f. 
58

 Halford  R. Ryan (1982). “Kategoria and apologia: on their rhetorical criticism as a speech set”, Quarterly Journal 

Of Speech, 68, 3: s. 254. 
59

 Halford  R. Ryan (1982). s. 256. 
60

 Halford  R. Ryan (1982). s. 257. 
61

 Diana Hearit Berkshire & Keith M. Hearit (2011). s. 67f. 
62

 Aristoteles använder beteckningen topos och topoi, Lindqvist Grinde menar att ordet topik kommer från ordet 

topos vilket i plural benämns som topoi. Begreppet har flertalet beteckningar så som topos, topik eller topoi. För att 

skapa en tydlig utgångspunkt kommer topoi att vara den benämning som följer i denna uppsats. 
63

 Lennart Hellspong (2011). Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur s. 87. 
64

 Jens Kjeldsen Elmelund (2008). s. 161. 
65

 Aristoteles (2012). 1396b. 
66

 Aristoteles (2012). 1358a. 
67

 Janne Lindqvist Grinde (2008). Klassisk retorik för vår tid 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s. 125ff. 
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sexton underkategorier.
68

 Dessa innefattar exempelvis ekonomiska förhållanden, anseende och 

karaktärsegenskaper vilka är relevanta om man vill kritisera någon eller visa upp sin egen 

positiva sida. Specifika topoi i sin tur är de platser dit man kan vända sig för att finna inspiration 

som lämpar sig mer eller mindre för särskilda tal, ämnen eller kunskapsområden.
69

 Inom dessa 

topoi benämns bland annat det lagliga och olagliga, det goda och det onda samt dygd och last.  

Syftet med att använda topoi är att identifiera återkommande teman i  

Facebookkommentarerna för att sedan tolka de gemensamma synpunkterna. I vidare analys 

kommer dessa teman och topoi jämföras med det bemötande inlägget av Parken Zoo. Detta 

kommer presenteras i en tabell utifrån kategoria och apologia vilket syftar till att få en åskådlig 

överblick, för att kunna se till sambandet i kriskommunikationsprocessen och huruvida de 

överensstämmer. 

I ovanstående teoretiska utgångspunkter har en definition av kris och kriskommunikation 

presenterats utifrån situationens innebörd och de krav som ställs. Vidare framställdes retorikens 

centrala roll i en krissituation. Den retoriska situationen syftar till att skapa en utgångspunkt för 

uppsatsens kommande analys med hänsyn till utgångspunkterna kategoria och apologia. 

Avslutande avsnitt definierade begreppet topoi vilket i samspel med resterande teoretiska 

utgångspunkter syftar till att skapa förutsättningar för uppsatsens syfte, att se om dialogen i en 

krissituation kan existera och huruvida Parken Zoo bemöter kunder och publikens reaktioner. 

 

3. Material 

I kommande kapitel beskrivs det material som studien avser att undersöka med tillhörande avgränsningar 

som gjorts. Vidare presenteras en redogörelse för materialets urval i syfte att bemöta uppsatsens syfte.  

 

Studien utgår ifrån Parken Zoo med grund i den granskning som gjordes av Kalla Fakta den 17 

oktober 2012. För att besvara den första frågeställningen, att se vilka anklagelser som uttrycktes i 

kommentarsfältet på Facebook vid granskningen av Parken Zoo, utgår en del av materialet från 

de kommentarer tillhörande det inlägg som publicerades av Parken Zoo den 17 oktober 2012. 

Inlägget kom upp på Facebook innan Kalla Faktas granskning sändes och informerade att 

avsnittet skulle visas på TV4 samma kväll och att Parken Zoo skulle bemöta detta efter att de 

själva sett programmets innehåll.  

 Då delar av programmet visades återkommande i trailers och olika nyhetssändningar 

består materialet även av kommentarer publicerade före sändningen tillhörande inlägget. 

Materialet innefattar således kommentarer från den 17 oktober 2012 16.36 till den 18 oktober 

2012 04.04. För att se till den andra frågeställningen och bemötandet av Parken Zoo till dessa 

anklagelser och kommentarer, innefattar materialet även det efterföljande inlägget av Parken Zoo 

den 18 oktober 2012, där det tidigare utlovade svaret publicerades.  

                                                 
68

 Quintilianus (2001). Marcus Fabius: The Orator`s Education [Institutio oriatoria], vol 1-5, med engelsk 

parallelltext, övers. Donald A. Rusel, The Loeb Classical Library 124, utg. G.P. Gold, London & Cambrigde, 

5.10.24-29. 
69

 Janne Lindqvist Grinde (2008). s. 157. 
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Valet att använda det sociala mediet Facebook grundar sig i att det är den kanal som 

Parken Zoo varit som mest aktiva på och de har sedan år 2010 haft en etablerad sida. I samband 

med granskningen av Kalla Fakta blev det ett forum för diskussioner och även Parken Zoo själva 

uttryckte på deras Facebooksida att det skulle användas som en kommunikationskanal för att 

bemöta de anklagelser och frågor som skulle följa avsnittet.  

Ovanstående material avser att ge en övergripande och rättvis bild av den aktuella 

situationen genom både uttalanden av Parken Zoo samt upplevelser och intryck utifrån 

kommentarerna på Facebook. För att utöka förståelsen kring krishanteringen inkluderar 

materialet båda sidor, den anklagande respektive den anklagade. Materialet, respektive inlägg 

och kommentarer är insamlat från facebook.com/parkenzoo. För att garantera att det insamlade 

materialet är från organisationens officiella sida på Facebook, har den hänvisade länken från 

Parken Zoos egen hemsida använts.  

Jag är väl medveten om att Parken Zoo kan radera inlägg och kommentarer, vilket kan 

påverka möjligheterna till ett rättvist återskapande av situationen. För att undvika detta kommer 

det insamlade materialet till uppsatsen jämföras med det som tidigare uppsatsskrivare har delgett 

som bilagor. För att underlätta för läsaren och undvika att webbmaterialet tas bort under studiens 

gång återges inlägg samt kommentarer i studiens bilagor.  

 

3.1 Avgränsningar 

Det urval som gjorts är baserat på den tidsperiod som valts samt studiens begränsningar. 

Diskussionen mellan Parken Zoo och dess kunder och publik fortsatte på Facebook kommande 

veckor efter Kalla Faktas granskning, men studiens begränsningar har gjort att möjligheten att 

undersöka samtliga inlägg och kommentarer inte varit utförbart. För att göra ett relevant urval i 

förhållande till syftet valdes istället en avgränsning till de två inlägg publicerade av Parken Zoo 

samt kommentarer tillhörande det första inlägget. Då den första perioden av en kris är avgörande 

för hur den fortlöper utifrån krav på snabba beslut och snabb respons från organisationen, har 

denna anpassning gjorts till krisprocessens faser vid och direkt efter händelsen.
70

 

Den empiri som studien baseras på består till en del av de 1476 kommentarer tillhörande 

det inlägg gjort av Parken Zoo i anslutning till granskningen av Kalla Fakta. Kommentarerna är 

av varierande relevans för studiens syfte, vilket gjort att de som innehåller diskussioner kring 

andra ämnen, direkta skällsord eller kommentarer där det varit svårigheter att utläsa vad 

personen ifråga avser kritisera, har sorterats bort och är inte en del av analysen. För att avgränsa 

ytterligare har materialet begränsats till de negativa åsikterna och de som visat stöd eller 

försvarat Parken Zoo har valts bort. 

De aktuella kommentarerna som är en del av materialet som valts ut är istället de som 

innehåller argument, åsikter och yttranden rörande den aktuella granskningen och den bilaga som 

tillhör uppsatsen är därför avgränsad till de inlägg som är relevanta för uppsatsen, sammanlagt 

471 kommentarer. 
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4. Metod 

I kapitlet nedan presenteras val av metod, dess utformning och genomförande i kommande analys. 

Avslutningsvis presenteras eventuella metodproblem samt hur dessa avses undvikas. 

 

Studien grundar sig i en retorisk analys, den är inte enbart deskriptiv eller empirisk utan syftar 

även till att tolka och värdera materialet.
71

 Uppsatsen utgår från en hermeneutisk 

forskningsmetod i syfte att förstå innehållet utifrån dess delar och helhet och från helhet till 

delarna där kontexten är i fokus för tolkning och förståelse.
72

 Hermeneutik handlar om tolkning 

med principen att alla människor har en förförståelse utifrån tidigare upplevelser och 

erfarenheter, vilket påverkar det sätt vi bemöter nya situationer.
73

 Denna typ av forskningsmetod 

är kvalitativ i syfte att innehållet formas och styrs utifrån det sätt jag tolkar den, det är en 

process.
74

 Genom att skapa en inblick i retoriska begrepp och teorier utifrån kriskommunikation 

och retorik avser hermeneutiken i denna studie att skapa en möjlighet att applicera uppsatsens 

teorier på materialet utifrån den aktuella kontexten och skapa en lämpad utgångspunkt för 

kommande analys. 

Utgångspunkten för studiens metod är den förklaring Lisa S. Villadsen ger i sin artikel 

”Dyre ord, men hvad dækker de? Teori, metode og model i retorisk kritik”.
75

  Artikeln innefattar 

en beskrivning av retorisk kritik utifrån fyra olika faser: 1) Textanalys, 2) Den retoriska 

situationen, 3) Tolkning samt 4) Värdering. Hon betonar dock att dessa olika faser bör följa 

hermeneutiken och dess förståelse, att processen inte handlar om att följa en kronologisk ordning 

utan snarare att den sker kontinuerligt. Villadsen utvecklar det hermeneutiska tankesättet och 

menar att hermeneutik är en kontinuerlig process av jämförelser mellan analystextens faktiska 

utformning och våra antaganden om dess innebörd.
76

 Avsikten med metoden är att kontinuerligt 

använda Villadsens faser utifrån det hermeneutiska synsättet, att se till kommentarerna på 

Facebook i förhållande till inlägget gjort av Parken Zoo i relation till den aktuella retoriska 

situationen och tolka dess innebörd. Den sista fasen, att värdera, ämnas återfinnas i 

diskussionsavsnittet där de tre tidigare fasernas resultat bedöms utifrån dess innebörd.  

För att skapa en så omfattande insikt kring materialet som möjligt kommer även en 

kvalitativ närläsning ske i syfte att se till de delar som i slutskedet ger det helhetsintryck 

materialet skapar i den aktuella kontexten. Genom att se till de enskilda kommentarerna syftar 

närläsningen till att skapa en förståelse för om och hur Parken Zoo bemött dessa.  
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4.1 Metodproblem 

Valet att studera Parken Zoo grundar sig i den mediala uppståndelse i och med de 

omständigheter som följde Kalla Faktas granskning. Att i sin tur analysera Parken Zoos 

bemötande av Facebookkommentarerna, grundar sig i att de uttryckligen avsåg att besvara 

eventuella påståenden och frågor i det inlägg de senare publicerade den 18 oktober 2012. Då 

Parken Zoo sedan tidigare har skildrats i media och att de uttryckte att de avsåg besvara kritiken, 

finns en förväntning på att detta ska uppfyllas i det bemötande inlägget på Facebook. Dessa 

omständigheter kan innebära ett metodproblem då jag som uppsatsskribent har en uppfattning 

och en förväntan, vilket kan påverka analysens objektivitet. Genom att vara medveten om 

problematiken kring tolkning och objektivitet avser hermeneutiken som metod att bemöta detta. 

Med dess syfte att arbeta med förståelse och nyförståelse kan denna insikt ge förutsättningarna 

för att göra en objektiv analys av den situation Parken Zoo står inför.
77

  

Att använda topoi som ett redskap för analys kan innebära en svårighet då det inte finns 

en viss definition eller en avgränsad enighet kring exakt vad kategorierna innebär.
78

 Däremot 

finns det en möjlighet att finna allmänna drag i exempelvis en argumentation vilka kan tolkas 

inom topoibegreppet. Denna typ av begreppsförvirring kring topoi behöver däremot inte 

nödvändigtvis ses som något negativt utan snarare som en aspekt av topoilärans syfte som ett 

kreativt verktyg.
79

 En liknande tanke som även Quintilianus bidrog med var tanken att varje tid, 

plats och situation kräver sina egna topoi.
80

 För att bemöta svårigheterna i den oenighet som 

finns kring topoiläran avser därför denna studie att ta hänsyn till tankesättet att topoi är ett 

kreativt verktyg, varje situation innebär särskilda topoi. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Den kvantitativa insamlingen av materialet har gjorts utifrån Parken Zoos Facebooksida där året 

2012 valdes för att sedan scrolla ner till de inlägg materialet består av. För att ta del av 

tillhörande kommentarer har flertalet klick på fliken ”show comments” gjort att inlägg 

publicerade under den 17 samt 18 oktober 2012 gått att ta del av. För att uppfylla den kvalitativa 

hermeneutiska forskningsmetodens mål avser analysen till viss del bestå av en kvalitativ 

närläsning av Facebookkommentarerna. Allmänhetens inlägg sparades i ett dokument för att 

sedan, var och en, enskilt läsas för att skapa en uppfattning kring materialets innehåll. Urval 

gjordes utifrån studiens avgränsningar, återkommande topoi identifierandes utifrån de väsentliga 

kommentarerna och en kategorisering skedde utifrån dessa. För att följa den hermeneutiska 

metoden till fullo lästes kommentarerna en andra och tredje gång för att sedan göra en 

uppdelning utifrån de mest förekommande anklagelserna. Denna typ av metod är anpassad för att 

uppfylla studiens syfte genom att först skapa en överskådlig bild av återkommande anklagelser 

utifrån varje enskild kommentar, för att sedan kunna analysera detta i förhållande till det inlägg 

gjort av Parken Zoo, för att till slut tolka och värdera resultatet. 

                                                 
77
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5. Analys och Resultatredovisning 

I detta avsnitt följer analys och resultatredovisning där den kontinuerliga analysprocessen presenteras 

utifrån Villadsens hermeneutiska metod i uppdelade avsnitt. Nedan presenteras den retoriska situationen, 

för att sedan följas av det första inlägget som materialet består av med tillhörande kommentarer. Sedan 

följer det andra inlägget med en avslutande sammanställning i form av en tabell. 

 

5.1 Den retoriska situationen 

I avsnittet nedan följer en övergripande retorisk situationsanalys vid den kris som Parken Zoo 

stod inför den 17 oktober 2012. Framställningen avser presentera det potentiella problem vilket 

kan lösas av en publik som kan påverkas av att någon tar till orda, utifrån de gällande 

omständigheterna i den aktuella situationen.
81

 

 

5.1.1 Problem 

Kalla Faktas granskning i programmet Om Parken Zoo framkallade den aktuella krisens 

exigence. Utan denna granskning hade inte det påträngande problemet skapats, som i sin tur lett 

till att den retoriska situationen uppstått. I detta fall kunde Parken Zoo påverka den aktuella 

situationen genom att besvara programmets anklagelser och de kommentarer som uttrycktes på 

Facebook. Granskningen av djurparken ledde till ogynnsamma skildringar av parkens hantering 

av djur, vilket skapade starka åsikter i kommentarsfältet på Facebook och i sin tur en förväntning 

att Parken Zoo skulle bemöta detta. 

De inledande orden i det andra inlägget publicerat av Parken Zoo, det efter programmet, 

kan tolkas som det specifikt gällande retoriska problemet i den aktuella situationen: ”Eftersom vi 

fått så många kommentarer kommer vi försöka svara på dem. […] Låt oss börja med att säga att 

vi tar reaktionerna på största allvar och tar åt oss, avsikten är inte att skylla ifrån oss utan att 

försöka förtydliga de områden som vi känner har varit mest ilska eller frågetecken kring.”
82

 

Situationen kan alltså tolkas som att Kalla Faktas granskning belyste en felaktig hantering av 

situationen. Flertalet människor valde således att uttrycka sina åsikter i kommentarsfältet på 

Facebook vilket krävde att Parken Zoo skulle ta till orda. Syftet med inlägget gjort av Parken 

Zoo kan i sin tur tolkas som ett försök till att belysa de anklagelser organisationen mötte, ta till 

orda för att influera situationens påföljd och därav agera utefter detta.  

 

5.1.2 Publik 

Den aktuella retoriska publiken, audience, var de som kunde påverka situationen genom 

handling. Detta innefattade de som sett Kalla Faktas granskning eller varit i kontakt med de 

medier som uppmärksammande granskningen, människor som på ett eller annat sätt sökte sig till 

Parken Zoos Facebooksida. Förutsättningen för att en publik ska vara retorisk är att de har en 

möjlighet att bli influerade av kommunikationen samt ha den eftersträvade möjligheten att 

påverka det retoriska problemet.
83

 Den förväntade och primära publiken i situationen var således 

de som tog del av dels kommentarerna, men även det inlägg publicerat av Parken Zoo den 18 
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oktober 2012, vilket gjorde att de hade möjligheten att övertygas och själva påverka. Den 

sekundära publiken tolkas vara de som indirekt tog del av Parken Zoos inlägg respektive de 

publicerade kommentarerna och därmed hade en möjlighet till inflytande. Detta innefattade de 

personer som hade tillgång till Facebook och tog del av informationen genom andra människors 

delning, de som hörde rykten eller diskussioner utanför Facebook och de övriga medier som 

återgav inläggen.
84

 Den primära publiken var därmed de som aktivt sökt sig till informationen 

och den sekundära de som tagit del av den via andras framställningar. 

 

5.1.3 Tvingande omständigheter 

Det är viktigt att belysa det som skapar förutsättningar för den aktuella situationen och dess 

inverkan vilket är det Bitzer beskriver som constraints. I detta fall kan retoriska tvingande 

omständigheter ha inneburit publikens inställning och attityd gällande Parken Zoo innan den 

skildringen som gjordes av Kalla Fakta och media. Detta kan ha varit åsikter och uppfattningar 

om att Parken Zoo var en djurpark med anställda som var måna om djurens välmående. Att detta 

sedan kan ha påverkats av Kalla Faktas skildring var i sin tur en tvingande omständighet. Detta 

kan ha lett till att det skapades förväntningar på det kommande bemötandet av Parken Zoo i form 

av exempelvis en ursäkt. Med hänsyn till att en organisations kommunikation påverkar en kris 

utveckling kan en tvingande omständighet även varit kravet på en snabb och välanpassad 

respons.
85

 De förväntningar som situationen innebar gällande kunder och publikens obegränsade 

tillgång till information, kan ha skapat en tvingande omständighet att bemötandet av Parken Zoo 

borde varit så informativ som möjligt.
86

  

Gällande kommentarerna kan en tvingande omständighet innefattat att inlägg kunde ha 

raderats av Parken Zoo utan större ansträngning och även det faktum att kommentarer inte är 

anonyma på Facebook utan inlägg visar alltid vem avsändaren är. Vanligtvis raderas inte inlägg 

och kommentarer vilket gör att en tvingande omständighet även kan ha inneburit möjligheten att 

sprida detta vidare, långt efter att situationen varit aktuell. Tvingande omständigheter inkluderar 

allt som påverkar både talare och publik samt de handlingar och beslut som bör fattas.
87

 Att 

inlägg kan raderas innebar att Parken Zoo då kan ha agerat på ett annorlunda sätt om vissa av 

kommentarerna inte blev uppmärksammade. Att det inte går att kommentera anonymt kan ha lett 

till att inte alla valt att kommentera, då en åsikt publicerad då kan finnas kvar än idag. Detta 

gäller även för Parken Zoo, även deras bemötande inlägg kan ha delats vidare genom spridning 

av det publicerade inlägget på Facebook. En kris innebär att det finns en risk för att bristande 

eller felaktig information kan spridas om den inte hanteras på rätt sätt.
88

 Även ryktesspridning 

kan ha cirkulerat och utgjort retoriska hinder då dessa kommentarer kan ha återge en negativ, 

ensidig och ofullständig bild av den faktiska situationen.  
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Andra constraints innefattar den tidigare relationen Parken Zoo hade till kunder och 

publik via Facebook, men även medier. De fakta som presenterades i såväl Kalla Faktas 

granskning som i de artiklar och uttalanden som gjordes kring organisationen, är även det 

omständigheter som kan ha påverkat det sätt Parken Zoo borde uttryckt sig. Detta betyder att det 

fanns krav på att besvara de aktuella anklagelserna istället för att exempelvis frångå ämnet och 

bemöta publiken genom att tala om andra ämnen eller djur som inte hade med den aktuella 

situationen att göra. 

 

5.2 Inlägg 1, 17 oktober 2012 16.36  18 oktober 2012 04.04 

Den 17 oktober 2012 valde Parken Zoo att formulera ett inlägg på sin egen Facebooksida i 

samband med att Kalla Faktas avsnitt sändes vilket kritiserade Parken Zoo och deras hantering 

av parkens djur. En krissituation behöver inte nödvändigtvis vara oväntad men kan vara 

oförutsägbar.
89

 Detta kan ha varit en av anledningarna till att organisationen valde att belysa 

kvällens program om dess innehåll och diskussion kring hur parken fungerar och hur skötseln av 

djuren ser ut. 

 

 
 

Redan innan den retoriska publiken uttryckt sina åsikter via kommentarsfältet på Facebook kan 

kopplingar göras till Benoits apologia-strategier i ovan inlägg. Att Parken Zoo valde att bemöta 

den retoriska publiken med välvilja och uppmärksamma kvällens Kalla Fakta program, att de 

avsåg att uttala sig efteråt i olika forum, kan kopplas till corrective action då organisationen kan 

tolkas velat bemöta situationen och ställa den tillrätta.
90

 Däremot uttrycktes även kommentarer 

att Kalla Fakta troligtvis skulle skildra en partisk syn på situationen och vilket även kan kopplas 

till reducing offensiveness
91

 då Parken Zoo skiftade fokus till Kalla Fakta istället och på så sätt 

minskar deras trovärdighet genom strategin attack accuser. 

Kalla Faktas avsnitt med Parken Zoo och det inlägg organisationen valde att publicera, 

skapade stor respons där flertalet åsikter yttrades i inläggets tillhörande kommentarsfält både 

innan, under och efter programmet sändes på TV4. Då apologia vanligtvis karaktäriseras som en 

dialog i form av korta, intensiva uppfattningar där anklagelser och motanklagelser uttrycks, 
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följer en framställning av den sammanställda kategoria utifrån de åsikter som uttrycktes i 

kommentarsfältet på Facebook.
92

 

Nedan presenteras återkommande teman i den kategoria som förekom bland 

kommentarerna som tillhörde inlägget ovan mellan 17 oktober 2012 klockan 16.36 och den 18 

oktober 2012 klockan 4.04, med tillhörande kopplingar till topoi. De exempel som presenteras 

vid varje anklagelse representerar de återkommande kommentarer kring samma tema. 

 

Anklagelse       Facebookkommentarer 

 

Lögn 

 

 

    

 

 

 

 

De anklagelser som främst återkom bland kommentarerna var lögn. Kritiken som uttrycktes 

menade att Helena Olsson ljög när hon kommenterade sina tidigare uttalanden och ledningen 

beskylldes för att inte ha sagt sanningen gällande omständigheterna på parken. Flertalet 

kommentarer ställde även krav att Helena Olsson borde ha varit ärlig istället för att ljuga 

reporten rätt upp i ansiktet vid den senare intervjun.
93

 Kritiken riktades både mot Helena Olssons 

karaktär och ifrågasatte personalens avsikter vilket kan kopplas till retorikens topoi kallat 

intention.
94

 En annan tolkning är en gemensam enighet om att det som hänt en gång kan hända 

igen, förfluten och framtida fakta. Om lögner hade förekommit tidigare uttrycktes antaganden att 

samma sak troligtvis skulle ske igen.
95

 

 

 

Felaktigt bemötande 
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Redan vid inlägget ovan, där Parken Zoo påpekade att ett senare bemötande skulle komma att 

ske, yttrades kritiska åsikter i kommentarsfältet. Det ifrågasattes att Parken Zoo redan innan 

verkade ha bestämt sig för att det skulle bli en ensidig skildring. Efter att programmet sändes 

uttryckte flertalet människor en skepticism gentemot bemötandet av ansvariga på Parken Zoo, 

med djurparkschef Helena Olsson i spetsen.
96

 Det gemensamma temat som utlästs bland 

kommentarerna, felaktigt bemötande, kan kopplas till de olika topoi anspråk, attityd och dygd.
97

 

Kommentarerna ifrågasatte hur Parken Zoo ville skildras, om de var välvilligt inställda och 

uttryckte misstro till organisationens moral. Kritik riktades mot att personalen inte velat ställa 

upp på en intervju, att de sagt att det Kalla Fakta granskat måste varit vinklat och att Helena 

Olsson möjligtvis kan ha uttryckt sig svepande, medan publiken istället menade att Kalla Faktas 

granskning skildrade verkligheten.
98

  

 

Mördare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flera kommentarer uttryckte åsikter frimodigt med ord som ”mördare” eller ”slaktare” medan 

andra kommenterade mer beskrivande utläggningar där Parken Zoo påstods utföra brottsliga 

handlingar när de valde att avliva djur, vilket beskrevs som likvärdig med att mörda en 

människa.
99

 Vidare anklagades parken för att ha utrotat redan utrotningshotade djurarter, avlivat 

fullt friska djur och att den enda anledningen till att dessa mord skett var för att skapa plats för 

nya djur som senare skulle slaktas.
100

 Det återkommande temat var att personalen anklagades 

vara mördare, vilket kan innebära en koppling till anklagelser om lagbrott eller goda och onda 

handlingar. Det lagliga och olagliga topoi är kopplat till just orättvisa och omoraliska handlingar 

samt det specifika topoi det goda och det onda till personers agerande, vilket kan tolkas vara den 

gemensamma utgångspunkten bland åsikterna i Facebookkommentarerna.
101
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Vanvård/Djurplågeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Djurplågare”, ”Hur kan man göra så med försvarslösa djur?”.
 102

 Återkommande kritik riktades 

mot personalen och hur de djur som levde på Parken Zoo behandlades. En del ifrågasatte hur 

många djur som blivit behandlade på samma sätt tidigare.
103

 Kommentarer visade misstro till att 

personalen missbrukat sitt förtroendet för djurhantering, att oskyldiga djur hade plågats och inte 

förtjänade den behandling som skett på Parken Zoo.
104

 De gemensamma åsikterna om vanvård 

och djurplågeri kan kopplas till karaktärs-topoi personlighet och temperament då åsikterna 

uttryckte att tilltron till Parken Zoo hade påverkats.
105

 En koppling är även känslo-topoi, då det 

var många känslouttryck som återkom bland kommentarerna.
106

 

 

Kritik mot Eskilstuna Kommun 

 

 

 

 

 

Flertalet personer kommenterade och undrade varför Eskilstuna kommun inte tagit på sig något 

ansvar i situationen, varför de inte uttalade sig om händelseförloppet och om kommunen tänkte 

att skattebetalarna skulle tvingas främja detta djurplågeri.
107

 En koppling kan göras till topoi yrke 

samt social position, då publikens förväntningar på kommunens ansvarstagande ledde till att 

hanteringen ifrågasattes.
108
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Parken Zoo fokuserar enbart på ekonomin 

 

 

 

 

 

 

 

Parken Zoo anklagades även för att enbart fokusera på pengar, att endast vilja öka vinsten och 

ord som ”pengakåta” beskrev de ansvariga.
109

 Många uttryckte att de känt sig naiva att de trott 

att en organisation kunnat värna om djuren när sanningen istället visade att det som vanligt 

enbart handlat om pengar.
110

 I detta fall är en koppling till den enighet om det mest lägliga i 

situationen ekonomiska förhållanden då det är den ekonomiska aspekten som ifrågasätts.
111

 

 

Avsätt Helena Olsson och ledningen 

 

 

 

 

 

 

Anklagelser riktades mot styrelsen, ägaren och Helena Olsson, där all skuld placerades på dessa 

personer. De beskylldes för oacceptabelt agerande och en del kommentarer framställde 

situationen som att styrelsen troligtvis beordrat att djuren skulle behandlas på det vis som 

skildrades.
112

 Helena Olsson beskrevs som en svag människa, den inblandade personalen borde 

ha avgått och människor som de borde inte fått driva en djurpark, är andra åsikter som var 

återkommande.
113

 Anklagelserna kan tolkas ha sitt gemensamma ursprung i de olika topoi yrke, 

anseende och orsak.
114

 Personalen hade en viss befattning vilket ledde till förväntningar hos 

publiken och i detta fall beskrevs Helena Olsson och ledningen som en del av ursprunget till 

situationens omständigheter. 
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Bortförklaringar 

 

 

 

 

 

 

 

Många kommentarer uttryckte tveksamhet kring hur en organisation som Parken Zoo kunnat 

skylla på felaktiga uttalanden, vinklingar och svepande formuleringar.
115

 Flertalet kommentarer 

begärde personalens erkännande gällande vad som egentligen skett på parken, istället för de 

bortförklaringar som exempelvis då Helena Olsson menat att hon skulle uttryckt sig ”svepande” 

eller att det som Kalla Fakta granskat inte skulle ha stämt överens med verkligheten. Det 

återkommande temat bortförklaringar kan kopplas ihop med topoi tidigare handlingar och 

uttalanden.
116

 Kommentarerna visade flertalet exempel på tidigare ageranden, vilket påverkade 

publikens bedömning av Parken Zoo. 

 

Stäng ner djurparken 

 

 

 

 

Flera kommentarer menade att Parken Zoo skulle få färre besökare och uppmuntrade andra att 

bojkotta parken.
117

 Djurparken borde stängas menade många, de kvarvarande djuren skulle inte 

behöva lida mer utan borde ha flyttats till parker där de tas om hand på ett positivt sätt.
118

 Även 

här kan en koppling ske till topoi tidigare handlingar och uttalanden, då Parken Zoos tidigare 

agerande påverkade åsikterna som syntes bland kommentarerna.
119

 På samma sätt noterade 

publiken de tidigare beslut som tagits och händelser som skett, vilket inte stämmer överens med 

det som Parken Zoo förmedlade, topoi tidigare beslut.
120

 

 Som tidigare nämnt ställdes Parken Zoo inför en situation som krävde en respons, ett 

retoriskt problem som fordrade att någon tog till orda. Den retoriska situationsanalysen visade att 

det retoriska problemet innebar att Facebookkommentarerna vid på Kalla Faktas granskning 

krävde att Parken Zoo skulle ta till orda och bemöta de anklagelser som uttrycktes gentemot 

organisationen för att påverka dess påföljd.  
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Sammanfattningsvis visar analysen att kommentarerna uttryckte kritik gällande 

hanteringen av både djur och bemötandet vid Kalla Faktas konfrontation kring det som försiggått 

på parken och de tidigare uttalandena. Flertalet kommentarer yrkade specifikt till att 

djurparkschef Helena Olsson och resterande ledning på Parken Zoo borde ha avgått efter deras 

hantering av situationen, samtidigt som en del av skulden även placerades på Eskilstuna 

kommun då det är de som äger parken. Resultatet av återkommande teman visar tolkningar 

utifrån både allmänna och specifika topoi. Med utgångspunkt i Quintilianus tankesätt att varje 

tid, plats och situation kräver sina egna topoi, har analysen visat att varje tema har kopplingar till 

flertalet olika gemensamma uppfattningar.
121

 

Ovanstående framställning av övergripande anklagelser avser ge en överskådlig bild av 

den uttryckta kategoria. Detta för att skapa förståelse för kommande apologia-analys och vidare 

diskussion kring dess likheter och således bemötandet av anklagelserna av Parken Zoo. 

 

5.3 Inlägg 2, 18 oktober 2012 

Det inlägg som publicerades av Parken Zoo bestod av en längre, sammanställd respons på 

Facebook. Däremot kommer nedanstående analys att belysa de relevanta delarna där de enskilda 

citaten analyseras var för sig utifrån de funna apologia-strategierna. Avsikten med detta är att 

skapa struktur och bemöta studiens andra frågeställning, vilka olika försvarsstrategier som 

återfinns i Parken Zoos ursäkt. Inlägget på Facebook påbörjades med en tydlig förklaring att 

kommande bemötande avser att svara på de kommentarer som uttryckts.   

 

Låt oss börja med att säga att vi tar reaktionerna på största allvar och tar åt oss, avsikten är inte att 

skylla ifrån oss utan att försöka förtydliga de områden som vi känner har varit mest ilska eller 

frågetecken kring. Generellt lovar vi att bli mycket mer transparenta inom saker som rör djuren, 

exempelvis det veterinära.
122

 

 

Inledningsvis uttryckte Parken Zoo att situationen var allvarlig och den granskning som 

förekommit med efterföljande reaktioner skulle komma att bemötas och besvaras. Detta kan 

kopplas till Benoits teori corrective action då inlägget uttryckte en typ av försvar då 

organisationen avsåg att ta lärdom av situationen och förebygga att liknande händelser 

upprepades genom att vara mer transparenta i framtiden.
123

 Organisationen uttryckte att de inte 

menat att komma med bortförklaringar, utan istället avsåg att förbättra hanteringen och 

omständigheterna för djuren. Valet av Parken Zoo att explicit inleda med att bemöta reaktionerna 

efterföljande Kalla Faktas granskning kan ha inneburit en väl avvägd anpassning till den primära 

publiken och de tvingande omständigheterna gällande den skiftande inställningen och attityden 

gentemot parken. Genom att uppmärksamma kunder och publikens åsikter kan strategin 

inneburit en större möjlighet att influera och övertyga.  

De områden Parken Zoo menade att de vidare skulle bemöta var uppdelad i ”Helenas 

lögner, frysutrymmet, pumorna som avlivades, att vi bara skyller ifrån oss på en massa olika sätt 
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som inte stämmer, den usla ledningen av Parken Zoo och att vi är djurplågare”
124

. Den första 

delen bemöttes direkt gällande de kommentarer kring Helena Olssons hantering och de lögner 

som granskningen skildrat där hon i denna del av inlägget explicit stod som författare.
125

 Inlägget 

publicerades av Parken Zoo, som stod som avsändare, men i stycke två uttrycktes “[…]men jag 

vill ändå (för det är Helena som skriver) försöka förklara varför det blev som det blev”
126

 vilket 

påvisade vem som var skribent. Även om uttryck som ”vi” användes i texten (vilket i uppsatsen 

är synonymt kopplat till Parken Zoo) fortsatte inlägget att innefatta såväl svar från 

organisationen som Helena Olssons personliga tankar. 

 

När jag blir ombedd att göra arbete med media så läser jag alltid in mig först på de djur det ska 

handla om, jag har en ganska god koll på alla arter men inte nödvändigtvis alla individer så för att 

det ska bli rätt läser jag igenom före.
127

  

 

Anklagelsen att Helena Olsson skulle ljugit bemöttes med en förklaring kring hur 

förberedelserna inför intervjuer med media vanligtvis brukade se ut. Genom att beskriva och 

framhäva Helena Olsson själv som en vanligtvis organiserad, planerad och förberedd person 

framhävdes hennes bättre egenskaper, vilket i detta fall kan kopplas till försvarsstrategin 

bolstering
128

. Att skifta fokus till personliga, positiva kvalitéer menar Benoit syftar till att mildra 

anklagelsen och återupprätta det skadade anseendet. Att visa på hur intervjuer vanligtvis brukar 

förberedas enligt god planering, för att besvara anklagelser om lögner, kan göra att situationen 

uppfattades som ett enskilt, olyckligt fall som inte bemöttes på det sätt som var menat. Detta kan 

även kopplas till strategin evading responsibility, då specifikt accident och good intentions.
129

 

Helena Olsson hade förberett sig inför den kommande intervjun med avsikten att bemöta den 

med god kunskap, men på grund av omständigheterna som hon själv inte kunde styra över då, 

förändrades påföljden av situationen. 

 

I det här fallet bad man om ett (fejkat) reportage på fyra arter, pallaskatt, fiskarkatt, 

jaguar och amurleopard.
130

 

 

Vidare i inlägget fortsatte bemötandet i samma spår, just hur förfrågan inför intervjun gick till. 

Enligt Helena Olsson bad Kalla Fakta om en intervju angående ovan nämnda djurarter med en 

betoning på att förfrågan var ”fejkat”.
131

 Att explicit peka på att Kalla fakta efterfrågat 

missvisande information kan en koppling göras till att syftet med detta var att skifta 

uppmärksamheten till programmet. Genom att skifta fokus till den som anklagar kan 

trovärdigheten i själva anklagelsen minska, försvarsstrategin attack accuser.
 132

 Helena Olsson 
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fortsatte inlägget med att beskriva hur intervjun på två timmar ”[…] hoppas och tror[…]”
133

 hon 

stämde överens med sanningen. Före och efter dessa två timmar ställdes frågor som gjorde att 

intervjun förlängdes med ungefär en timme.  

 

På minst två av de frågorna svarade jag fel. Avsikten var inte att ljuga för att skyla över 

utan jag hade en minnesbild som bara delvis stämde med verkligheten.
134

  

 

Att Helena Olsson menade att minnesbilden inte var densamma som verkligheten, kan kopplas 

till det Benoit menar är evading responsibility. Att ursäkta händelsen som en olycklig 

omständighet kan ha varit för att syfta till att det var en accident.
135

 I detta skede menade Helena 

Olsson att hon inte haft intentionen att ljuga utan att den information hon ansett var den rätta inte 

helt stämde överens med det som faktiskt hände. Vidare bad hon om förståelse för syftet med 

intervjun och menade att efterföljande konfrontation var omöjligt att förklara för den som inte 

var med om det själv. 

 

Om jag ser stöddig eller sur eller påkommen eller något annat ut så beror det på en 

extrem adrenalinreaktion. Vid det tillfället har precis sex personer (tror jag) kommit 

springande och avkrävt mig svar nu, nu, nu. Alla flyktbeteenden slår till för fullt men jag 

var tvungen att vara kvar och svara på frågor både om detaljer och om varför jag 

ljuger.
136

  

 

Denna del av inlägget kan kopplas till flertalet försvarsstrategier där ett alternativ är att se till 

denial, specifikt shifting the blame.
137

 Helena Olsson uttryckte att flertalet personer skulle ha 

krävt svar av henne på en och samma gång, vilket gjorde att ansvaret kan tolkas skifta till dessa 

människor som satte henne under press. Detta kan i sin tur tolkas som evading responsibility 

genom provocation.
 138

 Förklaringen till det kroppsspråk som uttrycktes vid konfrontationen kan 

tolkas som att reaktionen provocerades fram av de personer som krävde svar och på så sätt 

flyttas ansvaret till dessa istället. 

 

Det jag sa stämde inte, jag ljög, jag är uppriktigt ledsen och förtvivlad över det och ber 

alla våra besökare om ursäkt!
139

  

 

Som tidigare nämnt stod Helena Olsson som författare till detta inlägg varpå ovan uttryck 

kopplas till att hon själv tog på sig ansvaret, hon bad om ursäkt och bekräftade anklagelserna om 

att hon skulle ha ljugit. Detta kan kopplats till det Benoit benämner som mortification, då man 

erkänner skuld, tar på sig ansvaret och genom ärlig ånger vädjar om förlåtelse.
140

 I detta skede 

uttrycktes explicit att anklagelserna om lögn var sanna. Helena Olsson menade att hon var 
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”[…]uppriktigt ledsen och förtvivlad[…]”
141

 och bad parkens besökare om förlåtelse. I detta 

skede kan en koppling göras till situationens tvingande omständigheter gällande en anpassning 

till de förväntningar som kan funnits gällande Parken Zoos bemötande. Helena Olssons val att 

uttrycka ett direkt erkännande kan inneburit att publiken uppskattade ursäkten som en väl 

anpassad respons.
142

 

 

Frysutrymmet ser för djävligt ut, inslaget i Kalla Fakta gjordes för maximal effekt men 

det tar inte bort faktum. Vi kommer att se över hur vår förvaring av döda djur ska se ut 

och lovar att återkomma med beslutet även här på vår Facebooksida.
143

 

 

I detta skede bemöttes de specifika anklagelserna om det frysutrymme som Kalla Faktas 

granskning avslöjade och hur detta skulle komma att hanteras. Att bemöta, lösa och åtgärda den 

aktuella hanteringen och sedan underrätta eventuella besökare till parken, kan kopplas till 

försvarsstrategin corrective action.
144

 Genom att hantera situationen och dra lärdomar från 

händelsen, kan en positiv konsekvens blivit att situationen således ställdes tillrätta. En 

anpassning av de förväntningar som situationen innebar gällande obegränsad tillgång till 

information kan delvis ha bemötts i detta skede då de avsåg att informera om utvecklingen. 

Parken Zoo menade (då benämningen är vi) att arbetet skulle ses över och kommande resultat 

skulle delas via Facebook, vilket kunde bidra till att framtida liknande händelser förebyggdes. 

 

Pumorna som avlivades presenteras i inslaget som fullt friska. I själva verket var vi 

tvungna att söva dem väldigt ofta för olika sorters behandling. Här är det inte ord som 

står mot ord utan journalerna finns att ladda ner på mynewsdesk. En allmän känsla här på 

Facebook är att vi bara skyller ifrån oss på olika sätt som inte stämmer.
145

  

 

I en krissituation och i händelseförloppets senare faser bör fokus i kommunikationen vara dialog 

och uppmuntran av medborgarnas egna röster.
146

 Parken Zoo valde att bemöta den känslan som 

fanns på Facebook, de uppmärksammade att åsikterna som uttrycktes hade mottagits. Däremot 

valde organisationen att tillbakavisa anklagelserna med att bevis funnits för att skildringen inte 

stämde och anklagelsen om att Parken Zoo skulle ifrån sig, var felaktig. Detta kan tolkas som att 

organisationen förnekade dessa påståenden. Att förneka skuld och att handlingen skulle ägt rum 

är det Benoit benämner som denial och då specifikt simple denial.
147

 Genom att lägga fram bevis 

för att anklagelsen om att pumorna avlivades var falsk och att organisationen enbart skulle skylla 

ifrån sig inte var korrekt, bemöttes anklagelsen med en direkt förnekelse. 
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Ett exempel är vildhundarna som först hade flyttat och sedan avlidit vid sövning för att 

till slut ha blivit avlivade. Sanningen är att de skulle flytta men sövningen i samband med 

flytten skapade problem som gjorde att vår veterinär tog beslutet att avliva dem.
148

  

 

För att bemöta anklagelsen ytterligare, att Parken Zoo enbart skyller ifrån sig, fortsatte inlägget 

med att ”säga sanningen”. Genom att skylla på olyckliga omständigheter och att tanken var god, 

kan försvaret i detta fall kopplas till evading responsibility, att handlingen skedde med good 

intentions och att händelsen var en accident.
149

 Den skildring av Kalla Fakta som visade olika 

skäl till vad som skulle hänt parkens vildhundar, bemöttes med förklaringar att dessa skäl 

faktiskt stämt, däremot var klargörandet av hur det skedde inte lika tydligt skildrat vid 

granskningen. Att flytta vildhundarna var välment, men händelsen var utom kontroll för Parken 

Zoo. Det var en olycka som de själva inte kunde styra över. 

 

I vanliga livet ställs frågor på ett sådant sätt att tveksamheter leder till förtydliganden för 

att båda parter ska förstå varandra. Vid en händelse som den vi just varit med om ställs 

ungefär samma fråga på olika sätt många gånger till olika personer, svaren jämförs och 

presenteras ibland för en tredje part som ska kommentera utifrån speciella 

förutsättningar.
150

  

 

Ovanstående kommentarer kan kopplas till att Parken Zoo avsåg att fortsatt bemöta anklagelser 

om att organisationen skyllde ifrån sig. I detta fall syftade uttalandet till att omständigheterna var 

annorlunda än vanligtvis, förutsättningarna i situationen tillät inte att frågor ställdes och svar 

yttrades för att få en förståelse. Genom att ogiltigförklara framställningen av situationen och 

syfta till att händelsen provocerades fram kan försvarsstrategin i detta fall kopplas till både 

evading responsibility och reducing offensiveness.
151

 Att undvika ansvar genom att skylla på att 

händelsen framkallades av andra och att skulden snarare ligger hos ”en tredje part” kan kopplas 

till provocation, där Kalla Fakta menades bära ansvaret och att Parken Zoo blivit utsedd till 

syndabock. Denna strategi kan kopplas till både minimization och attack accuser då händelserna 

framställs som mindre negativa då Kalla fakta anklagades för att ha gjort en missvisande 

skildring av det som faktiskt hänt. Vidare i inlägget fortsatte klarlägganden av varför de svar som 

skildrats i Kalla Faktas avsnitt kan ha tolkats som att organisationen skyllde ifrån sig. 

 

Dessutom är tiden en viktig faktor, ända sedan vi fick klart för oss att vi skulle vara med i 

Kalla Fakta har vi varit under enorm tidspress. Vi har varit tvungna att på punkt efter 

punkt hitta belägg i form av dokument för våra svar, innan vi hunnit klart med en del har 

nästa fråga dykt upp. Att våra svar då kan verka motsägelsefulla eller undflyende beror 

inte på att vi vill dölja diverse skumrask.
152

  

 

Anklagelsen om att organisationen skyllt ifrån sig bemöttes ytterligare och i detta fall med den 

tidspress som Parken Zoo påverkades av. Trots goda intentioner, att finna belägg för tidigare 
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utlåtanden, hade Parken Zoo inte kontroll över situationen och det som skedde var inget de 

kunde styra över, vilket kan tolkas som ett försök att undvika skuld, evading responsibility.
153

 

Handlingen skedde än en gång med good intentions, men var en accident och då organisationen 

menar att de saknade kontroll vid tillfället kan även försvarsstrategin defeasibility identifieras.  

 

När det gäller svaren på Facebook har det varit svårt eftersom så många inlägg bara 

innehållit omdömen om oss som är svåra att kommentera. Om du har en konkret fråga så 

tveka inte att ställa den, vi ska göra vårt bästa för att svara.
154

  

 

Att Parken Zoo uttryckligen menade att kommentarer med omdömen var svåra att bemöta, kan 

kopplas till att organisationen gjorde ett försök att försvara sig genom att skifta fokus. Att 

reducera negativiteten och mildra omständigheterna kan tolkas som Benoits strategi reducing 

offensiveness, denna gång genom att använda attack accuser.
155

 Parken Zoo menade att flertalet 

inlägg var svåra att besvara och bad istället om konkreta frågor, vilket kan ha bidragit till att 

åsikterna som yttrades minskade i trovärdighet. I samband med att fokus skiftar, vilket kan leda 

till att trovärdigheten minskar, kan detta även innebära att de negativa aspekterna kan uppfattas 

mindre ogynnsamma, minimization. Inlägget fortsatte med att uppdaga att flertalet av 

kommentarerna antydde att det var en oduglig ledning på Parken Zoo och att medarbetarna var 

rädda för att förlora sina jobb och därför var rädda att säga ifrån. För att bemöta detta hänvisade 

de till information som skulle meddelas under ett senare tillfälle. 

 

Vi hoppas under dagen kunna lägga upp resultatet av årets anonyma 

medarbetarundersökning, var snälla och läs den. Vi tar gärna frågor om hur det är att 

jobba på Parken Zoo.
156

  

 

I detta avsnitt av inlägget skiftades fokus till något nytt, en kontext som troligtvis syftade till att 

framställa Parken Zoo i en annan, mer positiv aspekt. Benoits apologia-strategier innefattar som 

tidigare nämnts försvarsstrategin reducing offensiveness, vilken syftar till att mildra anklagelsen 

och återupprätta anseendet.
157

 I detta fall är en tolkning att Parken Zoo använde sig av två 

handlingssätt inom denna genre, bolstering och minimization. Ovanstående stycke kan ha syftat 

till att framhäva organisationens goda sidor då de hade en årlig anonym medarbetarundersökning 

och på så sätt framställdes det som hänt mindre negativt än uppfattat. En annan tolkning skulle 

vara att Parken Zoo valde att bemöta och lösa problemet på detta sätt, åtgärda det som hänt 

genom att belysa medarbetarundersökningen och på så vis förtydligat att de arbetat för att 

framtida, liknande händelser inte skulle ske. Att dra lärdom av det som hänt, inte nödvändigtvis 

kompensera de inblandade men ställa allt tillrätta, kan tolkas som corrective action.
158
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Det är inte heller så att någon veterinär ska kunna ta emot order från chef eller någon 

annan på Parken Zoo som leder till att djur vanvårdas - det ska i sådana fall anmälas till 

länsveterinären n-ä-r det händer.
159

   

 

I detta fall är en tolkning att Parken Zoo avsåg att lägga över ansvaret på veterinären. Det ska 

inte gå att ge en sådan order och när det händer är det upp till denne att anmäla, vilket kan 

kopplas till försvarsstrategin denial och shifting the blame. Ansvaret och skulden till att 

händelsen skedde är någon annans och organisationen förnekade delaktighet.
160

 Parken Zoo 

placerade ansvaret hos veterinären då denne inte ska kunna ta emot order att vanvårda djur och 

anmäla när det händer. Samtidigt kan en tolkning också vara att strategin reducing offensiveness 

har använts. Parken Zoo uttryckte att veterinären inte ska ha påverkas av order från någon annan. 

Detta kan kopplas till bolstering, genom att framhäva de goda och positiva aspekterna hos den 

anklagade förändras anklagelsen.
161

 En tolkning är därmed att Parken Zoo valde att demonstrera 

att de inte avsåg att påverka veterinären i dennes arbete, utan istället agerade utifrån att 

veterinären skulle få göra sitt jobb ifred.  

 

Att vi skulle vara djurplågare som bara bryr oss om pengarna vi kan få ihop genom att 

visa ständigt nya arter är inte sant. A-l-l-a som jobbar på djurparken är stora djurvänner, 

det är därför vi jobbar där och skulle aldrig gå med på en djurhantering som medvetet går 

emot djurens bästa.
162

 

 

Även här bemötte Parken Zoo kritiken med förnekelse av en felaktig handling. De menade att 

anklagelsen om organisationen som djurplågare, som enbart är ute efter pengar, var osann. 

Istället var personalen i parken snarare det motsatta, väldigt måna om djurens välmående och att 

de aldrig skulle gått med på en hantering som skulle gå emot detta. Likt avsnittet innan kan även 

detta tolkas som denial, men då istället simple denial, då ingen skuld läggs på en annan part, utan 

Parken Zoo förnekade helt till skuld för anklagelsen.
163

 I detta skede kan en koppling även göras 

till att Parken Zoo anpassat sig till de tvingande omständigheterna. Att de avsåg att återskapa sitt 

anseende genom att visa på att Kalla Faktas skildring inte bör påverka publikens attityd gentemot 

organisationen.  

Det goda resultat vi har när det gäller ungar på dokumenterat svåra arter anser vi är ett 

bevis på det.
164

  

 

I slutdelen av inlägget beskrev Parken Zoo att det bevisligen finns personal som var djurvänner 

och arbetade för djurens bästa. Att förflytta händelsen till en annan och mer gynnsam kontext är 

det Benoit beskriver som transcendens i försvarsstrategin reducing offensiveness.
165

 För att 

understödja detta refererade de till hanteringen av djuren och de resultat gällande ungar, som var 

av dokumenterat svåra arter. För att bemöta anklagelserna valde Parken Zoo att förflytta 
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kontexten till en mer gynnsam sådan och belysa det arbete medarbetarna gjorde för att väna om 

djurens välmående.  

Ställ gärna konkreta frågor till oss inom detta eftersom vi upplever det svårt att svara på 

de bredare och väldigt laddade omdömen om oss som hittills kommit in.
166

 

 

Avslutningsvis bad Parken Zoo om mer konkreta frågor för att ha möjligheten att bemöta 

åsikterna, istället för de omdömen som presenterats tidigare, då de var svåra att kommentera. 

Genom att skifta fokus kan negativiteten reduceras och de uttryckta anklagelserna dämpas, 

genren attack accuser i försvarsstrategin reducing offensiveness.
167

 Parken Zoo valde att avsluta 

sitt bemötande inlägg genom att uppmuntra kunder och publik till att ställa nya frågor. Detta kan 

ha bidragit till att fokus skiftade från Parken Zoo och därmed att kommentarernas innebörd kan 

ha förlorat sin trovärdighet och betydelse. Att som avslutande del av inlägget efterfråga fler 

frågor kan även ha inneburit en möjlighet för den sekundära publiken att påverkas och övertygas. 

Eftersom denna publik tolkas varit de som i andra hand tagit del av informationen, gavs här en 

möjlighet även för de att agera och handla efter det som efterfrågades. 

För att övergripande summera bemötandet av Parken Zoo gentemot de åsikter som 

uttrycktes i kommentarsfältet på Facebook, har analysen visat att de i det publicerade inlägget 

har anpassat sig till den retoriska publiken och delvis till de tvingande omständigheterna. 

Resultatet visar även att organisationen formulerade ett svar där flertalet apologia-strategier går 

att finna utifrån Benoits teorier.  

 

5.4 Sammanställning 

För att återkoppla till syftet med analysen, att se hur Parken Zoo valde att bemöta de anklagelser 

som uttrycktes, presenteras nedan en övergriplig tabell. Till vänster är den kategoria som gått att 

utläsa från Facebookkommentarerna, utifrån återkommande teman samt de topoi som 

presenterats. Vidare återges hur bemötandet av Parken Zoo uttrycktes och vilka typer av 

apologia-strategier som återfunnits för att således se likheter och skillnader utifrån topoi. För att 

ta hänsyn till att argumentation bygger på att utgå från gemensamma uppfattningar i den aktuella 

situationen följer därefter en sammanfattande analys kring de likheter och skillnader som gått att 

utläsa.
168

 

 

KATEGORIA APOLOGIA STRATEGI 

Lögn 

Karaktär 

Intention 

Förfluten och framtida fakta 

Jag läser alltid in mig först på de djur det ska 

handla om  

Jag har en ganska god koll på alla arter  

 
Fejkat reportage 

 

På minst två av de frågorna svarade jag fel  

Avsikten var inte att ljuga  

Minnesbild som delvis stämde med verkligheten 

Bolstering 

Accident 

Good intentions 
 

Attack accuser 

 

 

Accident 
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Det jag sa stämde inte 

Jag ljög 

Jag ber alla besökare om ursäkt 

 

Mortification 

Felaktigt bemötande 

Anspråk 

Attityd 

Dygd 

Om jag ser stöddig eller sur eller påkommen ut 

Extrem adrenalinreaktion 

Alla flyktbeteenden slår till 

Jag var tvungen att stanna  

 

I vanliga livet ställs frågor på ett sådant sätt att 

tveksamheter leder till förtydliganden för att 

båda parter ska förstå varandra. 

Vid en händelse som den vi just varit med om 

ställs ungefär samma fråga på olika sätt många 

gånger till olika personer, svaren jämförs 

 

Tiden en viktig faktor 

Enorm tidspress 

Att våra svar då kan verka motsägelsefulla eller 

undflyende beror inte på att vi vill dölja diverse 

skumrask. 

 

Shifting the blame 

Provocation 

 

 

Provocation 

Minimization 

Attack accuser 

 

 

Good intentions 

Accident 

Defeasibility 

Mördare 

Lagligt och olagligt 

Gott och ont 

Pumorna som avlivades  

Vi var tvungna att söva dem väldigt ofta  

Här är det inte ord som står mot ord utan 

journalerna finns att ladda ner på mynewsdesk. 

 

Vildhundarna som först hade flyttat och sedan 

avlidit vid sövning för att till slut ha blivit 

avlivade. Sanningen är att de skulle flytta men 

sövningen i samband med flytten skapade 

problem som gjorde att vår veterinär tog 

beslutet att avliva dem. 

 

Simple denial 

 

 

 

Good intentions 

Accident 

Vanvård/Djurplågeri 

Personlighet och 

temperament 

Känslor 

Frysutrymmet ser för djävligt ut, inslaget i Kalla 

Fakta gjordes för maximal effekt men det tar 

inte bort faktum. Vi kommer att se över hur vår 

förvaring av döda djur ska se ut och lovar att 

återkomma med beslutet även här på vår 

Facebooksida. 

 

 

 

Corrective action 

Eskilstuna kommun 

Yrke 

Social position  

  

Ekonomi 

Ekonomiska förhållanden 

Att vi skulle vara djurplågare som bara bryr oss 

om pengarna är inte sant.  
Simple denial 

 

Avsätt Helena Olsson & 

ledningen  

Yrke 

Anseende 

Orsak 

  

Bortförklaringar 

Tidigare handlingar 

Vi tar reaktionerna på största allvar  

Avsikten är inte att skylla ifrån oss  

Generellt lovar vi att bli mycket mer 

transparenta  

 

 

Corrective action 
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En allmän känsla här på Facebook är att vi bara 

skyller ifrån oss på olika sätt som inte stämmer. 
Simple denial 

Stäng parken 

Tidigare handlingar 

Tidigare beslut 

Lägga upp resultatet av årets anonyma 

medarbetarundersökning, var snälla och läs den. 

Frågor om hur det är att jobba på Parken Zoo.  

 

Det är inte heller så att någon veterinär ska 

kunna ta emot order från chef eller någon annan 

på Parken Zoo som leder till att djur vanvårdas - 

det ska i sådana fall anmälas till länsveterinären 

n-ä-r det händer. 

 

Det goda resultat vi har när det gäller svåra arter 

anser vi är ett bevis på det. 

Bolstering 

Minimization 

 

Shifting the blame 

Bolstering 

 

 

 

Transcendens 

 

Av ovanstående tabell framgår det att flertalet av de övergripande anklagelser som återfunnits 

bland kommentarerna på Facebook har besvarats av Parken Zoo. Flera av Benoits apologia-

strategier har använts, där vissa är återkommande genom inlägget och ett antal av strategierna 

har använts samtidigt. Sammanställning av tolkningen visar att mer eller mindre alla strategier 

använts en eller fler gånger. Uppställningen visar även att inte alla övergripande anklagelser har 

besvarats. Eskilstuna kommuns ansvar och de kommentarer som innefattat Helena Olsson och 

ledningens avgång har inte analysen kunnat urskilja någon direkt respons av Parken Zoo. 

Ovanstående analys innefattar en definition av den retoriska situationen samt en tolkning 

av Facebookkommentarernas kategoria samt de apologia-strategier som utlästs från de 

bemötande inläggen publicerade av Parken Zoo. Resultatet visar att flera anklagelser gått att 

utläsas utifrån teman vilket i sin tur har kopplats till olika topoi. Flertalet av anklagelserna har 

besvarats med återkommande inslag av apologia-strategier.  

 

6. Diskussion och Slutsatser 

Möjligheterna till interaktion mellan organisationer och deras kunder och publik är idag större än 

någonsin. Sociala medier som Facebook skapar snabb spridning av information och 

diskussionsforum för att dela åsikter. Parken Zoo skriver att de är en djurpark som tror på en 

öppen dialog och avser med sin egen Facebooksida att ha en nära kontakt med sina besökare. 

Där uppmuntrar de åsikter, synpunkter och kritik. Syftet med denna uppsats har varit att studera 

Parken Zoo och deras hantering av den aktuella krissituationen utifrån organisationens 

bemötande av kunder och publikens kritik och reaktioner på Facebook.  

Uppsatsens första frågeställning gällde vad Facebookkommentarernas kategoria handlade 

om. Analysen av kommentarerna visade stort missnöje, framförallt hur hanteringen av djuren i 

parken såg ut och bemötandet av Helena Olsson och ledningen vid Kalla Faktas konfrontation 

kring detta. De anklagelser som riktades mot Parken Zoo uttryckte reaktioner kring de lögner 

som skildrats i programmet, hur bemötandet gick till och parken beskylldes för att bortförklara 

sig. Vidare beskrevs Parken Zoo som mördare och djurplågare och det hävdades att de istället för 

att tänka på djurens bästa, fokuserat på parkens ekonomi. Dessutom krävde man att ledningen 

med Helena Olsson borde avgått och att Eskilstuna kommun borde tagit sitt ansvar.  
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Analysens andra del avsåg att besvara vilka försvarsstrategier som kunde återfinnas i det 

bemötande inlägget av Parken Zoo. Utifrån resultaten som redovisats är flertalet av Benoits 

apologia-strategier använda, där i vissa fall några är återkommande och i andra fall har flera 

olika strategier använts samtidigt. Parken Zoo valde att besvara flertalet anklagelser med 

hänvisning till okontrollerbara omständigheter, att situationen inte visade sig uppfylla de 

förväntningar som organisationen förberett sig för och i vissa fall bemöttes anklagelserna med 

ren förnekelse och däribland att kritiken var felaktig. Sammanfattningsvis visar resultatet att 

övervägande delar av strategierna gått att utläsa utifrån det bemötande inlägget publicerat av 

Parken Zoo. I den avslutande delen av analysen presenterades en tabell för att besvara den sista 

frågeställningen: Vilka likheter och skillnader som gått att utskilja gällande topoi i anklagelser 

respektive försvar. Resultatet av den tolkning som gjorts visar att flertalet av anklagelserna har 

besvarats utifrån gemensamma topoi, däremot återfinns ingen direkt koppling mellan kritiken 

gentemot Eskilstuna kommun samt Helena Olsson och ledningens avgång i det bemötande 

inlägget publicerat av Parken Zoo. 

Organisationer har idag större möjligheter att snabbt kommunicera och berätta sin version 

av situationen vid en kris via sociala medier. I linje med den tidigare forskning som presenterats 

av Atherton, Farshid, Eriksson och Swartz, var syftet att studera de kommunikationsmöjligheter 

som fanns och hur man kan använda dessa. Studien visar att möjligheterna finns där. Som 

Fashids avhandling visar, influeras en publik mer genom personlig interaktion, vilket just 

Facebook som socialt forum ger möjligheter till. Har då fallstudien kunnat visa om en öppen 

dialog kan existera i en krissituation som den Parken Zoo befann sig i? Resultatet av analysen 

visar att likheter finns gällande de teman och topoi som gått att utläsa från både kategoria och 

apologia. Ett svar presenterades av Parken Zoo där den avslutande tabellen visar att flertalet av 

anklagelserna har bemötts.  

Däremot besvarades inte alla anklagelser. De möjligheter som fanns, all den kritik och de 

krav som uttrycktes via kommentarsfältet utifrån topoi, bemöttes inte till fullo, däribland vem 

som bar ansvaret och vilka som skulle ta konsekvenserna. I detta fall valde Helena Olsson att ta 

på sig ansvaret då hon erkände att hon ljugit, vilket kan ha ”räddat” ledningen och kommunen, 

men det bemötte ändå inte helt de krav som ställdes gällande den som borde tagit del av skulden. 

De slutsatser som kan dras utifrån retorikens centrala roll som Mral och Vigsø 

presenterar, visar att Parken Zoo hanterade denna kris på ett lämpligt, anpassat och trovärdigt 

sätt. Utifrån att organisationen till övervägande del besvarade anklagelserna, gjordes i denna 

aspekt, en väl avvägd anpassning till den retoriska situationen. Det som kan ifrågasättas är hur 

lämpligt och anpassat Parken Zoo uttryckte sig i det direkta bemötandet av kommentarerna. I en 

krissituations senare faser där fokus bör vara dialog, sociala funktioner och medborgarnas egna 

röster, visar resultatet av analysen från Inlägg 2, 18 oktober 2012, att organisationen två gånger i 

det bemötande inlägget valde att explicit möta de åsikter som uttrycktes i kommentarerna på 

Facebook. Parken Zoo valde vid båda tillfällena att bemöta kommentarerna med uttryck att de 

var för svåra att kommentera, organisationen efterfrågade mer konkreta frågor istället för de 

tidigare breda och laddade omdömena som skrivits. Utifrån de teorier som uppsatsen byggt på, 
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tolkas och värderas detta som att Parken Zoo beskyllde publiken. Med tanke på de tvingande 

omständigheterna gällande bland annat publikens förändrade attityd och inställning till Parken 

Zoo efter Kalla Faktas granskning, var det ett mindre väl anpassat bemötande att uttrycka 

anklagelser. Istället för att uppfylla sitt eget syfte med Facebooksidan, där de uppmuntrar 

synpunkter och kritik, tolkas bemötandet av kommentarerna inte värdesättas på det sätt som 

Parken Zoo själva vill skildra. Genom att kritisera sättet på vilket kunder och publik framförde 

sina åsikter kan detta ha uppfattats som en olämplig hantering vid den aktuella krisen och viljan 

att återskapa bilden som en djurpark med anställda som var måna om djurens välmående kan ha 

ifrågasatts. 

För att utöka uppsatsens intention med att skapa en större förståelse inom forskningen 

mellan retorik och kriskommunikation i dialog, krävs ytterligare forskning på området gällande 

just sociala medier och organisationers interaktion med dess kunder. En utveckling av denna 

studie kan ge en större förståelse huruvida en öppen dialog kan existera i en krissituation. En 

intressant fortsatt forskning vore att utöka materialet, att se till de andra sociala medier som 

Parken Zoo använde sig av för att se hur dialogen fungerade där och på så sätt få en större 

överblick över den kommunikation Parken Zoo förde i alla medier. En annan infallsvinkel kan 

vara att fortsatt fokusera på Facebook men utöka materialet till dagarna efter krisen, för att se till 

hur publiken reagerade på det bemötande inlägget av Parken Zoo och ta reda på om de 

förmedlade de mer ”konkreta” frågorna som efterfrågades. På så sätt kan studien diskutera om 

och hur dialogen mellan Parken Zoo och publiken fortgick samt huruvida den kritik som riktades 

mot det sätt kommentarerna uttrycktes, påverkade krissituationens senare faser och dess dialog. 

Ännu en intressant aspekt vore att se hur bemötandet av Parken Zoo påverkade deras 

trovärdighet, organisationens ethos. Detta kan bidra till en större förståelse kring hur en 

organisations bemötande har en inverkan i det längre perspektivet. På så sätt kan detta även 

skapa mer insikt i vikten av retorik i en krissituation. 

Den lärdom som denna studie kunnat bidra med gäller vikten av en organisations 

interaktion med dess kunder och konsumenter på Facebook. Benoits apologia-strategier i 

samspel med Villadsens metod för retorisk tolkning och förståelse har visat att Parken Zoo till 

övervägande del bemötte publikens anklagelser. Den kategoria utläst från kommentarsfältet på 

Facebook har visat att Parken Zoo, utifrån topoi, besvarade de flesta åsikter. Detta kan ha 

inneburit att publiken fick en välvillig inställning gentemot organisationen. Däremot kan valet att 

inte besvara alla anklagelser påverkat tillförliten för Parken Zoo. Möjligheten att uppfylla den 

retoriska uppgiften i krisens senare faser innebär att uppmuntra åsikter och kritik för att skapa en 

dialog mellan en organisation och dess kunder och publik. Detta är något som Parken Zoo valde 

att göra då de efterfrågade synpunkter än en gång. Däremot kan man ifrågasätta på vilket sätt 

organisationen kritiserade de åsikter som uttrycktes. 
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7. Sammanfattning 

Sociala mediers tillväxt innebär större möjligheter än någonsin, samtidigt som den snabba 

spridningen av information även kan innebära konsekvenser då ett rykte snabbt kan uppdagas 

som en sanning och orsaka stor skada för en organisation. Genom att undersöka om en öppen 

dialog kan existera i en krissituation, avsåg resultatet att skapa en större förståelse inom 

forskningsfältet retorik och kriskommunikation. Ur ett retoriskt perspektiv är det intressant att 

studera hur Facebook kan användas på bästa sätt för att bemöta krav ifrån en publik, då flertalet 

organisationer idag använder forumet som en kommunikationskanal med en dialogisk avsikt. 

Uppsatsens syfte var att studera Parken Zoo och deras kommunikation på Facebook till följd av 

TV-programmet Kalla Fakta granskning och hur de reaktioner som uttrycktes i kommentarsfältet 

bemöttes.  

 

Uppsatsen har utgått från följande frågeställningar: 

- Vad handlade Facebookkommentarernas anklagelser (kategoria) om? 

- Vilka försvarsstrategier (apologia) återfinns i det bemötande Facebookinlägget av Parken 

Zoo? 

- Vilka likheter och skillnader finns gällande topoi i anklagelser respektive försvar?  

De teoretiska utgångspunkterna har grundats i kriskommunikation med specifikt fokus på 

retorikens centrala roll vid en kris. Studiematerialet innefattar Parken Zoos publicerade inlägg på 

Facebook den 17 oktober 2012 med tillhörande kommentarer från den 17 oktober 2012 16.36 till 

den 18 oktober 2012 04.04 samt det inlägg som följde av Parken Zoo. Studiens analys bygger på 

Lisa S. Villadsens metod och teorier om retorisk tolkning och förståelse, i interaktion med 

William L. Benoits apologia-strategier samt topoiläran. 

Resultatet av kategoria-analysen visar att flera teman har kunnat utläsas där topoi-läran 

visat återkommande gemensamma uppfattningar. Dessa anklagelser grundades i ett 

återkommande missnöje gällande olika punkter, däribland djurparkschefens bemötande, 

hanteringen av djuren samt kritik gällande personalens prioriteringar gällande ekonomi och 

parkens djur. Vad gäller det bemötande Facebookinlägget av Parken Zoo visar analysen att 

flertalet apologia-strategier gått att utläsa samt att övervägande del av anklagelserna utifrån topoi 

bemöttes. De slutsatser som dragits utifrån analysen visar att Parken Zoo hanterade denna kris på 

ett lämpligt, anpassat och trovärdigt sätt utifrån att de till övervägande del besvarade kategoria. 

Dock ifrågasätts hur lämpligt organisationen uttryckte sig i det direkta bemötandet av 

kommentarerna då Parken Zoo bland annat kritiserade det sätt åsikterna framförts och på så sätt 

inte tolkas värdesätta besökarnas synpunkter på det sätt de själva vill skildra på sin 

Facebooksida. 

 

 

 

 

 



 

38 

 

8. Käll- och litteraturförteckning 

8. 1 Tryckta källor 

Aristoteles (2012). Retoriken, Ödåkra: Retorikförlaget AB 1:a utgåvan, 2:a upplagan 

 

Benoit William L. (1995). Accounts, excuses, and apologies: a theory of image restoration 

strategies Albany: State Univ. of New York Press 

 

Bitzer Lloyd F. (1992). “The Rhetorical Situation”, Philosophy & Rhetoric, 25, pp. 1-14 

Pennsylvania: Pennsylvania State University Press 

 

Coombs Timothy W. (2007). Ongoing crisis communication: planning, managing, and 

responding. 2. ed. Los Angeles: SAGE 

 

Eriksson Mats (2009). Nätens kriskommunikation Studentlitteratur AB: Lund  

 

Eriksson Mats (2012). “On-line Strategic Crisis Communication: In Search of a Descriptive 

Model Approach”, International Journal Of Strategic Communication, 6, 4: 309-327 

 

Falkheimer Jesper, Heide Mats & Larsson Larsåke (2009). Kriskommunikation. 1. uppl.  

Malmö: Liber 

 

Farshid Mana (2012). Electronic consumer communication, word of mouth and brand image: 

insights from computer-aided content analysis, Avhandling, Luleå Tekniska Universitet 

 

Hearit Berkshire Diana & Hearit M. Keith (2011). “NPR Under Fire: On the Kategoria-Based 

Apologia of Juan Williams”,  Journal Of Radio & Audio Media, 18: 65-81 

 

Hellspong Lennart (2011). Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. 3., [uppdaterade] uppl. 

Lund: Studentlitteratur  

 

Hellspong Lennart (2001). Metoder för brukstextanalys Studentlitteratur, Lund 

 

Karlberg Maria & Mral Brigitte (1998). Heder och påverkan: att analysera modern retorik 

Stockholm, Natur & Kultur 

 

Kjeldsen Elmelund Jens (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Langen Maria & Sverredal Sverre (2012). Kriskommunikation: att leda i blåsväder Stockholm: 

Sanoma utbildning 

 

Lid Andersson Lena (2009). Ledarskapande retorik: Dag Hammarskjöld och FN:s övriga 

generalsekreterare som scen för karisma, dygder och ledarideal. Diss. Stockholm : 

Handelshögskolan  



 

39 

 

 

Lindqvist Grinde Janne (2008). Klassisk retorik för vår tid. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Marsh Charles (2006). “The syllogism of apologia: Rhetorical stasis theory and crisis 

communication”, Public Relations Review, 32: 41-46 

 

Millar Dan P. & Heath Robert L. (red.) (2004). Responding to crisis: a rhetorical approach to 

crisis communication. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum 

 

Mral Brigitte & Vigsø Orla (red.) (2013). Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation 

Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med 

Retorikförlaget 

 

Quintilianus (2001). Marcus Fabius: The Orator`s Education [Institutio oriatoria], vol 1-5, med 

engelsk parallelltext, övers. Donald A. Rusel, The Loeb Classical Library 124, utg. G.P. Gold, 

London & Cambrigde, 5.10.24-29 

 

Ryan R. Halford (1982). “Kategoria and apologia: on their rhetorical criticism as a speech set”, 

Quarterly Journal Of Speech, 68: 254-261 

 

Schwarz Andreas (2012). “How publics use social media to respond to blame games in crisis 

communication: The Love Parade tragedy in Duisburg 2010”, Public Relations Review, 38, 3 : 

430-437 

 

Vigsø Orla (2008). “Kriskommunikation – men från vem till vem?” I Rhetorica Scandinavia, 

Ödåkra: Retorikförlaget nr. 46 

 

Villadsen S. Lisa (2002). ”Dyre ord, men hvad dækker de? Teori, metode og model i retorisk 

kritik”, Rhetorica Scandinavia nr. 46 

 

Waters Richard, Burnett Emily, Lamm Anna & Lucas Jessica (2009). “Engaging stakeholders 

through social networking: How nonprofit organizations are using Facebook”, Public Relations 

Review, 35, 2: 102-106 

 

Ödman Per-Johan (1988). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, 

Nordstedts akademiska förlag, Stockholm 

 

8.2 Otryckta källor 

af Schmidt Frans, Gruvö Jonas (2014) Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-11 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/facebook 

 

Björkholm Matilda, Nilsson Veronica (2013). ”Sociala medier för att hjälpa eller stjälpa? - En 

kvalitativ textanalys på Parken zoo:s Facebookinlägg under deras förtroendekris hösten 2012”, 

Kandidatuppsats, Örebro universitet 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/facebook


 

40 

 

 

Eriksson Magnus, Weibull Lennart (2014) Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-11 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/sociala-medier 

 

Facebook ”Parken Zoo - About” hämtad 2014-04-05  

https://www.facebook.com/parkenzoo/info 
 

Facebook ”Kalla Fakta – About” hämtad 2014-04-05  

https://www.facebook.com/kallafakta/info 
 

Atherton Julie (2009). “Crisis planning in the digital age”, International Public Relations 

Association hämtad 2014-06-04 http://www.ipra.org/itl/10/2009/crisis-planning-in-the-digital-

age 

 

Linge Sofia, Mårtensson Emelie (2013). ”Svepande Mediehantering - En studie om 

förtroendekriser som konsekvens av medioker mediehantering”, Kandidatuppsats, 

Linnéuniversitetet 

 

Målbäck Lisa (2013). ”Att rädda världens djur – en retorisk analys av Parken Zoo:s 

kriskommunikation”, Kandidatuppsats, Södertörns högskola 

 

Parken Zoo ”Ägare och Styrelse” hämtad 2014-04-05  

http://parkenzoo.se/foretagsinformation/Agare-och-styrelse/ 
 

Parken Zoo ”Historik” hämtad 2014-04-05 

http://parkenzoo.se/foretagsinformation/historik/ 
 

Parken Zoo ”Miljöpolicy” hämtad 2014-04-05 

http://parkenzoo.se/foretagsinformation/Miljopolicy/ 
 

Parken Zoo ”Parken Zoo bidrar till att rädda världens djur” hämtad 2014-04-05  

http://parkenzoo.se/djuren/radda-varldens-djur/ 
 

Santos Mariana, Rogers Simon (2012).”How Facebook became the world's biggest social 

network - animation”, The Guardian. hämtad 2014-05-08 

http://www.theguardian.com/news/datablog/video/2012/may/15/facebook-biggest-social-

network-animation 

 

TV4 ”Kalla Fakta” hämtad 2014-04-05  

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta 
 

TV4play ”Kalla fakta del 1 - Om Parken Zoo”, hämtad 2014-04-01 

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2229828 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/sociala-medier
http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2229828


 

41 

 

9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Inlägg 1, 17 oktober 2012 hämtat 2014-04-07 

Första inlägget av Parken Zoo samt allmänhetens Facebookkommentarer 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

 

 

 



 

63 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

9.2 Bilaga 2 

Inlägg 2, 18 oktober 2012 hämtat 2014-04-07 
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