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        ABSTRACT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med denna studie är att analysera vilka kommunikativa och retoriska strategier som 
används i kriskommunikation samt hur bruket av dessa strategier påverkar förtroendet för 
sändaren. Genom en kvalitativ analys av dåvarande utrikesminister Laila Freivalds och 
Fritidsresors informationschef Lottie Knutssons kommunikation i media under de första 
dagarna i anslutning till flodvågskatastrofen 2004, visar denna studie på vilka retoriska och 
kriskommunikativa strategier som byggde respektive raserade förtroendet för dem. 
Krisberedskapsmyndighetens omfattande undersökning angående förtroende för inblandade 
aktörer utgör ett unikt ”facit” gällande allmänhetens uppfattning i förtroendefrågan.  De 
kommunikativa praktikerna från Freivalds och Knutssons sida granskas i ljuset av 
kriskommunikativ teori, samt retoriskt med fokus på stil och tilltalssätt samt perspektiv. 
Resultatet av analysen visar att Freivalds kommunicerade ur ett sändarperspektiv, med ett 
byråkratiskt språk som saknade pathos. Hennes insats var inte överrensstämmande med 
kriskommunikativ teori. Knutsson å sin sida använde sig av talspråk, berättelser och 
konkretion. Utgångspunkten i hennes kommunikation var mottagarbaserad. Hon 
praktiserade dessutom i hög grad kriskommunikativa teorier.  Dessa skillnader bidrog 
sannolikt till att förtroendet för Freivalds minskade, samtidigt som det ökade för Knutsson.    
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1. Inledning  

 

”Tala, så att jag får en klar bild av dig.” Sokrates 

En fråga som är central inom retorisk teori är den om förtroende. Begreppet har fått en 

alltmer framskjuten roll i dagens samhälle på såväl individnivå som hos företag och 

organisationer. Kan en individ, ett företag eller en organisation förmedla förtroende utan 

att kommunicera? Sannolikt inte. Att studera hur förtroende eller trovärdighet byggs upp 

eller raseras i retorisk och kommunikativ praktik är därför intressant ur 

forskningssynpunkt. 

Sällan sätts så stort fokus på kommunikation och förtroende som under en kris, något som 

också skedde i samband med flodvågskatastrofen på annandagen 2004, där den fysiska 

krisen som bekant övergick i en förtroendekris för några av aktörerna. Just 

förtroendefrågan blev föremål för en omfattande undersökning utförd på uppdrag av 

Krisberedskapsmyndigheten(KBM). En inledande del av undersökningen publicerades 

redan den 11 januari 2005, och kom att följas av en telefonintervjuundersökning i februari 

2005 och en fokusgruppsundersökning under mars 2005. Resultatet av dessa 

undersökningar resulterade i en rapport från KBM, vilken gavs ut 2005. Rapporten ger en 

god bild av svenska folkets åsikter om och förtroende för myndigheter, medier och 

politiker.  

Att i ljuset av KBM:s rapport göra en kvalitativ analys av kommunikativ och retorisk 

praktik hos två av aktörerna, dåvarande utrikesministern Laila Freivalds och Fritidsresors 

informationschef Lottie Knutsson, är intressant ur forskningssynpunkt på flera sätt.  De 

gavs stort utrymme i medierna, deras uttalanden hade stort allmänintresse och följdes 

sannolikt av många medborgare. Dessutom bidrar KBM:s  opinionsundersökningar till att 

ge ett statistiskt underlag för att bedöma förtroendefrågan ur ett orsak/verkanperspektiv. 

Vi får alltså ett facit på hur en sändares kommunikativa praktik påverkar mottagaren när 

det gäller frågan om förtroende, vilket får sägas vara – om inte unikt - så i alla fall 

anmärkningsvärt och ovanligt. Denna studie har som uppgift att analysera vilka 

kommunikativa och retoriska teorier som praktiserades, samt hur dessa bidrog till att bygga 

respektive rasera förtroendet. 
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1.1 Bakgrund  

Denna studie ska konkretisera vilka kommunikativa och retoriska strategier som skapar 

respektive raserar förtroende under en kris. Att analysera den kommunikativa praktiken 

skall bidra till att underbygga de teoretiska resonemang som tidigare forskning bidragit med 

och på så sätt bidra till att utveckla framtida kommunikation. 

Krissituationer ställer höga krav på kommunikation som syftar till att informera och skapa 

klarhet, men också till att lugna och att skapa förtroende hos medborgarna i allmänhet och 

de drabbade i synnerhet. Hur väl man som kommunikatör lyckas eller misslyckas med 

uppgiften avspeglar sig i det förtroendekapital man bär med sig när krisen ebbat ut. Två av 

frontfigurerna i kommunikationen kring flodvågskatastrofen var Laila Freivalds och Lottie 

Knutsson. Dessa två representerar två ytterligheter på den kommunikativa skalan, både i 

framgång och – skall det visa sig -  i stil. Dessa skillnader bidrog med all sannolikhet till att 

Freivalds som bekant fick avgå som utrikesminister under våren 2005. Lottie Knutsson å 

andra sidan fick flera utmärkelser, bland annat utsågs hon till Sveriges populäraste kvinna i 

en omröstning i Aftonbladet i maj 2005. Dessutom blev hon tillsammans med Fritidsresor 

en fallstudie hos studenter på Harvard Business School, där man granskade 

kriskommunikationen i relation till moderna kriskommunikativa teorier. 

Redan den 12 januari 2005 publicerades siffror från SIFO som visade på 52% minskat 

förtroende för Freivalds.1 I februari samma år visade KBM:s kvantitativa 

opinionsundersökning att 19% av de tillfrågade hade mycket stort eller ganska stort 

förtroende för utrikesministerns hantering av katastrofen. 91 % hade mycket stort eller 

ganska stort förtroende för resebyråernas hantering.2  

2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en fallstudie analysera vilka 

retoriska/kriskommunikativa strategier som hjälper respektive stjälper när det gäller att 

skapa förtroende genom kommunikation, samt att med utgångspunkt i studien dra 

slutsatser som kan vara värdefulla för framtida kommunikativ praxis. 

                                                 
1 Grandien, Christina, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper, 2005: Efter flodvågskatastrofen. Svenska folkets åsikter om 
och förtroende för myndigheter, medier och politiker, Krisberedskapsmyndigheten (KBM) s. 16. 
2 Se bilaga 1. 
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3. Frågeställning 

Vilka kommunikativa och retoriska strategier används i kriskommunikation? Hur påverkar 

bruket av dessa strategier förtroendet för sändaren? 

Denna studie driver hypotesen att Knutssons kommunikativa praktik, till skillnad från 

Freivalds, stämmer väl överens med kriskommunikativa och retoriska teorier om effektiv 

kommunikation, något som resulterade i att deras förtroende i allmänhetens ögon stärktes 

respektive raserades. 

4. Metod 

De metoder som använts är materialstyrda så till vida att de aspekter runt vilka analysen 

kretsar är de som subjektivt tolkats som de mest framträdande och relevanta i materialet.  

Analysen av materialet – Knutssons respektive Freivalds uttalanden under den aktuella 

perioden – ställdes mot teorier om kriskommunikation och strategisk kommunikation för att 

se i vilken grad de teoretiska utgångspunkterna bidrar till framgång i praktiken3. Materialet 

analyserades också utifrån teorier om hur man som talare skapar trovärdighet4. Sist men 

inte minst ska materialet analyseras utifrån retorisk teori, och då främst vad gäller stil och 

tilltalssätt (elocutio). Ytterligare en retorisk aspekt avser det perspektiv från vilket sändaren 

kommunicerar. Analysen av de uttalanden som gjorts är såväl deskriptiv som tolkande till 

sin karaktär. 

Urvalet av retoriska referenspunkter är styrt av materialet, men är samtidigt subjektivt då 

urvalet är gjort av mig. Analysen görs utifrån en tolkande, hermeneutisk utgångspunkt.  En 

alternativ referenspunkt skulle kunna vara att låta analysen utgå från statusläran. 

Analysmaterialet – framförallt det som Laila Freivalds bidragit till – är till viss del intressant 

ur en sådan infallsvinkel, men att analysera vilka delar av statusläran som är centrala bidrar 

enligt min mening inte till att fullt ut utreda förtroendefrågan. Studien är medvetet 

kvalitativ till sin karaktär, då jag valt bort kvantitativa grepp som exempelvis att i 

textanalytiskt syfte räkna förekomsten av vissa typer av ord. 

                                                 
3 Millar, Dan P. & Heath, Robert L., 2004: Responding to crisis. A rhetorical approach to Crisis Communication, 
Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum. 
4 Johansen, Anders, 2003: Talerens troverdighet, Oslo: Universitetsförlaget. 
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Utöver detta kan det finnas en felkälla i det faktum att de uttalanden som citerats inte var 

avidentifierade vid analystillfället. Analysen kan alltså ha färgats av att respektive uttalande 

hade en klar sändare, det var känt vem som uttalat vad. Min bedömning är dock att ett 

tillvägagångssätt där källorna avidentifierats krävt en arbetsinsats som inte ryms inom en 

studie av detta format. En avidentifiering hade dessutom krävt att ytterligare en person 

hade varit engagerad för att granska och skriva ner materialet som granskats hos Statens 

ljud- och bildarkiv. 

5. Material 

Materialet utgörs av inspelningar från Statens Ljud- och bildarkiv och är avgränsat till 

Aktuellt (SVT2), Nyheterna (TV4) samt Gomorron Sverige (SVT1) och 

Nyhetsmorgon(TV4). Den första sändningen utgörs av Nyheterna(TV4) som sändes 19.00 

den 27 december 2004. Den sista sändningen i analysunderlaget är Nyhetsmorgon(TV4) 

från den 31 december 2004.  

Som framgår av, den i kronologisk ordning upprättade källförteckningen gällande Statens 

ljud- och bildarkiv, saknas material från vissa sändningar. Anledningen till detta är antingen 

att vare sig Freivalds eller Knutsson deltagit i sändningen, eller att filen angetts som felaktig 

vid sökningen i arkivet och därmed inte kunnat analyseras. 

5.1 Avgränsning  

Urvalet representerar en relativt balanserad omfattning av uttalanden så till vida att såväl 

Knutsson som Freivalds gör sina uttalanden i två olika situationskontexter. Båda får 

komma till tals dels i olika nyhetsinslag, dels i längre sekvenser i en annan programgenre, 

nämligen morgon-tv. Urvalet är också balanserat i den aspekten att antalet ord är i stort sett 

lika. I Knutssons fall analyseras 1 534 ord. I Freivalds fall utgörs analysmaterialet av 1 438 

ord. Detta innebär en marginell dominans för Knutsson med 96 ord, vilket i jämförelse 

med det analyserade materialet motsvarar ett medellångt uttalande.  

6. Teori och tidigare forskning 

Ur forskningssynpunkt har kriskommunikation och begreppet förtroende 

uppmärksammats, men då främst ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt 

perspektiv samt ur ett organisationsvetenskapligt perspektiv.  
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6.1 Trovärdighet 

Inom retoriken är pistis ett av grundbegreppen då det ses som en av förutsättningarna för 

att övertyga. Maria Karlberg och Brigitte Mral på Örebro Universitet, menar att ”det var 

just denna trovärdighet som den klassiska talekonsten handlade om”.5 José Ramirez menar 

att pistis eller tillit byggs av igenkänning och förväntan.6 Han belyser också skillnaden 

mellan tillit och förtroende. När det gäller förtroende dominerar den förväntande faktorn 

över den igenkännande, menar han.  

Rolf Hedquist7 belyser relationen mellan begreppen på följande sätt: 

Begreppen trovärdighet, förtroende och tillit är närbesläktade och relaterade till varandra. De handlar i 

samtliga fall om relationen mellan två aktörer, där relationen avgörs efter någon form av 

kommunikationshandling.8   

Hedquist menar vidare att huruvida trovärdighet, förtroende eller tillit ska bli en del av den 

relationen bestäms av mottagaren. Han gör även en koppling mellan trovärdighet och 

förtroende samt avsändare och mottagare, där han menar att trovärdigheten finns hos 

avsändaren och förtroendet finns hos mottagaren; ”Det vill säga om en mottagare i en 

kommunikation finner att en talare är trovärdig, finns det kanske en anledning att känna 

förtroende för denna talare.9 

Trovärdighet är starkt förknippat inte bara med vad som sägs utan i allra högsta grad med 

vem som säger det. Hedquist kopplar ihop ethos och trovärdighet genom att definiera vad 

trovärdighet består av: kommunikationsförmåga, transparens och öppenhet, tillgänglighet, 

självkontroll, konsekvens, kunskap, social kompetens, karaktär; (värdighet, välvilja, 

integritet och ärlighet), prestige och makt, identifikation samt attraktivitet.10  Han menar 

dessutom att en förmåga att kommunicera kombinerat med en vilja att kommunicera utgör 

grunden för extroversion – dvs. att ha en utåtriktad hållning.11 Talaren kan också visa 

respekt mot lyssnaren genom att visa en frivillig öppenhet, vilket innebär att talaren 

                                                 
5 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte, 1998: Heder och påverkan. Att analysera modern retorik, Stockholm: Natur & 
Kultur, s. 9. 
6 Ramirez, José Luis, 2001: “Den mänskliga existensens grund – en undersökning om tillitens fenomenologi”,  
I: Tillitens ansikten. Aronsson, Gunnar & Karlsson, Jan Ch, (red.) Lund: Studentlitteratur, s.131. 
7 Rolf Hedquist är docent i nordiska språk vid Umeå universitet med retorik i teori och praktik som huvudområde. 
8Hedquist, Rolf, 2002: Trovärdighet – en förutsättning för förtroende, Styrelsen för psykologiskt 
försvar.http://www.psycdef.se/Global/PDF/Publikationer/trovardighet.pdf, s. 11. 
9Ibid. s. 7.  
10Ibid. s. 49 ff. 
11Ibid. s. 15. 
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anförtror lyssnaren allt som är värt att veta i sammanhanget. ”Döljer talaren väsentligheter 

visar hon att hon misstror åhörarna vilket i sin tur föder misstro i retur”.12 

Vidare måste en persons uttalande överrensstämma med personens handlingar för att 

personen i fråga ska ses som trovärdig. Som ett exempel på när så inte är fallet nämner 

Hedquist Laila Freivalds (!) bostadsaffär hösten 2000.  Freivalds hade medverkat till ett 

lagförslag, vilket innebar ett snävare regelverk kring omvandlingen av hyresrätter till 

bostadsrätter, samtidigt som hon själv var med om att omvandla sin hyresätt till 

bostadsrätt. Detta ledde fram till att Freivalds fick lämna sin ministerpost.13  

Även Arjen Boin14, Paul t´Hart15, Eric Stern16 och Bengt Sundelius17 berör hur en försvagad 

trovärdighet leder till fortsatt ifrågasättande när de skriver:  

When leaders are trusted, their actions and words are more easily perceived as sincere, 

competent and sign of good faith. Where trust has broken down, all actors involved will 

scrutinize the words and the deeds of the‟ untrustworthy‟ leader; they will be less likely to 

believe official announcements […].”18 

De menar vidare att denna typ av dynamik kan bli självuppfyllande så tillvida att ”misstro 

föder låg trovärdighet, som föder negativa tolkningar av tidigare och nuvarande beteenden, 

som i sin tur förstärker misstron.”19 

Trovärdighetsparadoxen 
 

Folk är till och med villiga att rösta på en kandidat de är oeniga med, om de bara tycker att 
han är ärlig.  

                                                 Ed Rollins, kampanjledare för Ronald Reagan20  

Trovärdighetsparadoxen innebär att sändaren av ett budskap kan uppleva det som ett 

problem att visa osäkerhet, men att detta upplevs som ett tecken på autenticitet och 

                                                 
12Hedquist 2002, s. 28. 
13Ibid. s. 23. 
14 Dr. Arjen Boin är assistant professor vid Leiden University, Department of Public Administration, Holland. 
15 Professor Paul t’Hart, Professor of Public Administration vid Utrecht School of Governance, Utrecht University, 
Holland.  
16 Dr. Eric Stern är tf. professor och docent och ledare av CRISMART. 
17 Professor Bengt Sundelius professor i statskunskap vid Uppsala universitet och vetenskaplig ledare för CRISMART 

men är tjänstledig för att vara forskningschef vid Krisberedskapsmyndigheten. 
18 Boin, Arjen, Hart,  Paul t’, Stern, Eric & Sundelius, Bengt, 2005: The Politics of Crisis Management: Public 
Leadership under Pressure Cambridge: Cambridge University Press, s. 79. 
19 Boin et al. 2005, s. 79. 
20 Johansen 2003, s. 61. (Katti Sandbergs översättning) 
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trovärdighet från mottagarens sida.21 Det kan alltså snarare fungera trovärdighetshöjande 

att tala om även det som till synes är en nackdel ur sändarperspektiv. Att säga att man är 

osäker på en punkt ökar trovärdigheten i det faktum att man är säker på en annan punkt, 

eftersom det visar att talaren ger oss hela sanningen, även de delar som eventuellt verkar till 

hans nackdel. Man kan alltså skapa förtroende och visa sig ärlig genom att våga tappa 

ansiktet, att blotta sina svagheter och att avslöja eventuella kunskapsluckor.22  Larsåke 

Larsson23 talar om trovärdighets-autenticitetsparadoxen, vilken innebär att trovärdighet 

springer ur ”väl utformad information, medan autenticitet eller egentlig trovärdighet kräver 

öppenhet om t.ex. osäkerhet och problem i en operation.”24 

6.2 Kriskommunikation 

Vad definierar då en kris? Lars Palm25 & Jesper Falkheimer26 refererar till Crisis 

Communication Handbook27  och menar att en kris är en oväntad händelse;   

— som rymmer ett hot eller en utmaning 

— som kan ha allvarliga följder 

— som kräver direkt och snabb handling 

— som ledningen har begränsad möjlighet att kontrollera 

— som kan ha oförutsägbara konsekvenser och effekter 

— som har stort intresse för allmänheten och medierna 

 

Den kommunikation som sker i anslutning till en kris benämns följaktligen 

kriskommunikation. En verkningsfull kriskommunikation skall enligt Larsson;28  

— Ge tidig, snabb, öppen och kontinuerlig information – undvik vakuum 

— Berätta allt, säg sanningen och undvik bortförklaringar 

— Utgå ifrån ”vanliga” människors risk- och kriskunskaper 

— Undvik tekniskt och byråkratiskt språk 

 

 

                                                 
21Hedquist 2002, s. 33. 
22 Johansen 2003, s. 65. 
23 Larsåke Larsson är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet och 
Göteborgs universitet. 
24 Larsson, Larsåke, 2001: Tillämpad kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur. 2 uppl., s. 252. 
25 Lars Palm är professor i planerad kommunikation vid Högskolan i Halmstad. 
26 Jesper Falkheimer, fil dr. är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. 
27 Crisis Communication Handbook, SEMA’s Educational Series 2003:1. Swedish emergency management Agency 
28 Larsson  2001, s.254. 
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Dan P. Millar29 & Robert L. Heath30 (liksom Palm & Falkheimer) delar upp 

kriskommunikation i tre delar; före, under och efter krisen31. Eftersom denna uppsats 

analyserar kommunikation under pågående kris redovisas endast den delen av 

krishanteringsmodellen. Enligt Millar & Heath kan agerandet under krisen delas in i tre 

moment: 

              GATHER               PACKAGE            DELIVER 

 

 Do Background Research 

 Designate A Spokesperson 

 Define Short- & Longterm 

Problems 

 

 Disclose All Information 

 Tell the Truth 

 Put Yourself in the Other 

Party‟s Shoes 

 Show Concern 

 

 

 Get Your Message Out 

Quickly 

 Be Assertive With the 

Media 

 

Millar & Heath beskriver hur en kris kan ses i ett retoriskt perspektiv:  

A rhetorical approach to crisis explicitly acknowledges that the responsibility for the crisis, it‟s 

magnitude and it‟s duration are contestable. It stresses the message development and presentation 

part of the crisis response. It underscores the role that information, framing and interpretation 

play in the organization‟s preparation for a crisis, response to it and post crisis comments and 

actions. It features discourse, one or more statements made over time.”32  

De menar vidare att retorikens roll i samband med kriser går att utröna genom att ställa sig 

frågan: ”What needs to be said before, during and after a crisis”33. Krisen som 

situationskontext knyts samman med Bitzers teori om retorisk situation och retoriskt 

problem: 

Central to a rhetorical analysis of crisis is the concept of a rhetorical problem. A rhetorical 

problem arises when exigencies […] call for a statement from one or more persons or 

organizations (Bitzer, 1968) Organizations and individuals, because of their role in society or in the 

crisis, are looked to for a statement that is wise, ethical and strategic response to a rhetorical 

problem.34 

Enligt Millar & Heath utgör kriskommunikation delvis en paradox. Trots att det ibland inte 

finns någon information att ge, ska kommunikationen medverka till att reducera 

                                                 
29 Millar Communication Strategies, Inc., Indianapolis, USA. 
30 Robert L. Heath är professor of Communication vid University of Houston, USA. 
31 Ibid. s. 120.  
32 Ibid. s. 5. 
33 Ibid. s. 5. 
34 Millar & Heath 2004, s. 5. 
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osäkerheten. Därför bör uttalanden som uttrycker uppriktighet, en vilja att reda ut vad som 

hänt och en vilja att förklara ske fortast möjligt. Detsamma gäller uttalanden som 

motverkar ryktesspridning eller har som mål att bygga förtroende.35   

6.3 Media 

Att bortse från mediernas roll i skapandet av ramarna kring flodvågskatastrofen går 

naturligtvis inte. Även om denna studie, åtminstone i analysdelen endast marginellt berör 

den problematiken är det av vikt att ha bakomliggande kunskap om detta.  

I Retorikmagasinet skriver Jesper Falkheimer: 

De fysiska kriserna såsom naturkatastrofer eller olyckor dyker ofta upp utan förvarning och kräver 

snabba och tydliga kommunikationsinsatser. Under den akuta fasen brukar medierna publicera det 

mesta som pumpas ut från berörda aktörer. Men ganska snart återgår journalistiken till sin normala 

logik och jakten på konflikter och syndabockar inleds. En möjlig konsekvens, särskilt om en 

berörd aktör redan innan den fysiska krisen har klent med förtroendekapital i sin ryggsäck, är att 

granskningen leder till en förtroendekris. Denna moraliska kris växer fram gradvis och konstrueras 

dels av medierna, dels av de enskilda aktörernas retorik och kommunikationsinsatser.36 

Han pekar här dels på hur kommunikationen utförs och hur detta representeras i media, men 

också på den fördel det innebär att under den akuta fasen gå ut med tidig information i 

media för att på så sätt förmedla sin bild av verkligheten. Så visst kan medierna styra 

krisens förlopp genom inriktningen på sin rapportering, men det finns också exempel på 

motsatsen, t.ex. Falklandskriget 1982 och Gulfkriget 1991.37 Detta var fall där aktörerna 

satte agendan genom att förse media med information.  

Om mediernas roll i samband med förtroendekriser menar Palm & Falkheimer att en högre 

grad av fokusering på skuldfrågan ökar sannolikheten för att ” den fysiska krisen utvecklas 

till en förtroendekris”.38 Boin et al menar att medierna ”hjälper till” att förenkla komplexa 

skeenden genom att berätta en enkel historia om hjältar och skurkar.39  

                                                 
35 Ibid. s.55. 
36 Falkheimer, Jesper, 2007: ”Förtroende i kris”, I: Retorikmagasinet, 9 årgång, mars 2007, s. 20. 
37 Larsson 2001, s. 249.  
38 Palm & Falkheimer 2005, s. 24. 
39 Boin et al. 2005, s. 105. 
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Till detta lägger Christina Grandien40, Lars Nord41 & Jesper Strömbäck42 det faktum att 

”starka konflikter, gärna mellan starka personligheter med olika egenskaper […]får 

massmedialt utrymme eftersom det underlättar det journalistiska berättandet.”43 Ett slags 

växelspel mellan orsak och verkan alltså. 

Detta var en redogörelse för relevant teori kring trovärdighet, kriskommunikation och 

media. Vad gäller det retoriska perspektivet pågår just nu ett forskningsprojekt på Örebro 

Universitet; ”Retoriska aspekter på kriskommunikation”, där Brigitte Mral, Anders Sigrell, 

lektor Örebro Universitet, Linda Söderlundh, doktorand Örebro Universitet och Maja von 

Stedingk, blivande doktorand Örebro Universitet analyserar kriskommunikationen i 

anslutning till bland annat flodvågskatastrofen. Att analysera kriskommunikation mot 

bakgrund av denna händelse är således aktuellt då det är något som väckt intresse hos den 

samtida forskningen.  

7. Analys  

Den uppmärksamme läsaren har med all sannolikhet redan noterat det faktum att det finns 

en skillnad i utgångspunkt mellan Freivalds och Knutsson. Freivalds är en politiker och 

myndighetsperson medan Knutsson företräder näringslivet. Vilka konsekvenser detta får 

för kommunikationen avseende ansvar, utgångspunkt etcetera är svårt att slå fast.  

Dessutom går det inte att bortse från det faktum att många journalister ser som självklart 

att kritiskt granska politiker, och att frågorna till Freivalds därför kan ha varit mer 

ifrågasättande till sin karaktär, än de frågor som ställts till Knutsson. Jag utgår ifrån att såväl 

Freivalds som Knutsson har stor erfarenhet av journalister och media, och kan hantera 

dessa i syfte att få ut sitt budskap, oavsett frågornas art och grad av ifrågasättande. Men då 

Freivalds inte är någon nybörjare i mediesammanhang väljer jag att inte gå närmare in på 

den problematiken. Dessutom kan några av de frågor som ställs till Knutsson uppfattas 

som ifrågasättande, vilket skulle kunna tolkas som uttryck för att media även har för vana 

att kritiskt granska även näringslivet och dess företrädare.  

                                                 
40 Christina Grandien är fil. Mag. I medie- och kommunikationsvetenskap och är verksam som adjunkt på 
Mittuniversitetet. 
41 Lars Nord är docent i statskunskap med politisk kommunikation och forskar vid Demokratiinstitutet och 
Mittuniversitetet. 
42 Jesper Strömbäck är fil. dr. i journalistik och forskar om politisk kommunikation vid Demokratiinstitutet och 
Mittuniversitetet. 
43 Grandien et al. 2005, s. 50. 
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Nedan följer uttalandena från tv-sändningarna samt analysen av dessa.  Språket i 

uttalandena är utformat så autentiskt som möjligt för att beskriva flytet i språket. Därav 

diverse språkliga fel som till exempel ofullständig syntax. Eventuella tillägg eller 

förklaringar står inom hakparentes. Vissa av de repliker som görs från reportrarnas sida är 

inte utskrivna i sin fulla längd. Istället är de omtolkade och nedkortade. Detta beror på att 

de replikerna snarare utgörs av längre resonemang och utvikningar än av raka frågor. 

Tidsangivelserna avser sändningsstart för respektive program. 

Analysen är som tidigare nämnts såväl deskriptiv som tolkande till sin karaktär. 

 

7.1.  Laila Freivalds 

 

F: Det har varit väldigt svårt för att belastningen har ju varit oerhörd, så det har varit flera timmars 
väntetid innan man överhuvudtaget har kunnat komma fram. Men vi ska hitta tekniska lösningar, 
flera telefonnummer och ett annat sätt att slussa samtalen så att nu så ska det väl vara lättare att 
komma fram. (TV4, Nyheterna, 27/12 2004, kl.19.00) 

Freivalds inleder med att koppla ihop ordet svårt, med belastningen på UD:s personal och 

organisation. Just belastningen beskrivs på ett hyperboliskt sätt. Utgångspunkten och 

perspektivet i uttalandet utgörs av UD och dess personal. Hon nämner visserligen att det 

varit flera timmars väntetid för att komma fram på telefon, men gör ingen explicit koppling 

till hur denna omständighet påverkar de som ringer. Därefter talar hon om tekniska 

lösningar, flera telefonnummer och slussa samtal, generella och opersonliga beskrivningar av 

verkligheten, även om dessa säger något om en viss handlingskraft. Tecken på empati 

skulle kunna vara att det ska bli lättare att komma fram på telefon. 

 

F: Vi har försökt att hantera denna enorma katastrof så snabbt och så bra som möjligt, och trots 
att det var mitt i helgen det här hände så fick vi snabbt fram 20 människor som satte sig i telefon. 
Tekniken klarade inte det trycket som var. 
Reportern ifrågasätter att 20 pers ska ta mot samtal från kanske 10 000 anhöriga. 
F: Ja, det var inte där problemet var. Det var tekniken, att växeln brakade ihop när det ringer så 
många på en gång. (SVT 2, Aktuellt, 27/12 2004, kl. 21.00) 

Freivalds har ett sändarperspektiv i uttalandet. Att 20 människor sätter sig i telefon visar också 

det på att perspektivet är sändarorienterat. Här saknas koppling till hur dessa människor på 

UD ska agera, vilka behov oroliga anhöriga kan tänkas ha samt hur interaktionen mellan 

UD och anhöriga ska te sig. Lägg också märke till ordet hantera vilket får sägas vara ett 



C-uppsats av Katti Sandberg                                                                                  Handledare: Nils Ekedahl 

 

15 
 

distanserat begrepp i sammanhanget, med drag av byråkartisk jargong. Det passar 

möjligtvis i anslutning till händelser där inte människor är inblandade, alternativt i ett 

sammanhang där man har ett behov av distansera sig. Här introduceras också topiken 

utifrån vilken återkommande argumentation skall komma hämtas; nämligen den att 

katastrofen inträffade mitt under julledigheten; Freivalds är nöjd att de fick fram 20 

människor trots att det var helg. När reportern inte låter nöja sig med det svaret övergår hon 

till en annan logos-topik, nämligen det tekniska. Avslutningsvis skymtar så ett annat 

perspektiv, nämligen de anhörigas, men nu i en sublimt anklagande ton; det ringer så många 

på en gång. Här visas - i alla fall inte kommunikativt - ingen förståelse för att det är många 

som är oroliga och känner ett behov av att vända sig till UD för information eller stöd. 

Reportern: Hur tycker du att ni har hanterat situationen hittills? 
F: Med tanke på omfattningen av katastrofen så tar det naturligtvis tid att lösa alla de frågor som 
man måste hitta lösningar på . Men vi reagerade snabbt, det måste jag säga.  
(SVT 2, Aktuellt, 28/12 2004, kl. 21.00) 
 

Svaret utgörs av en rad abstraktioner, för att avslutas med ett positivt konstaterande i form 

av exclamatio. 

Reportern: Får de som inte rest med reseföretag får de samma hjälp som dem som gjort så?  
F: Ja, självklart jag tror inte att någon gör någon skillnad på någon nu.  
(SVT 2, Aktuellt, 28/12 2004, kl. 21.00) 
 

Ordet självklart neutraliseras och tappar i tyngd genom det efterföljande tror jag. Freivalds 

benämning av subjekt och predikat utgörs av det - i dubbel betydelse - abstrakta och 

opersonliga någon. 

Reportern: Är ni tillräcklig många där nere och hjälper till egentligen? 
F: Ja, det fylls på hela tiden med människor och vi frågar naturligtvis dem som är på plats ”vilken 
typ av människor behöver ni”. För det behövs kompetens, det är ju inte bara människor i 
allmänhet. Utan det är vissa kompetenser man behöver, och det tillgodoser vi hela tiden. Så fort 
det är möjligt att få fram människor och få dem dit.  
(SVT 2, Aktuellt, 28/12 2004, kl. 21.00) 

 

Inleds med en passiverad formulering. Många abstrakta uttryck; kompetenser, tillgodoser. Att 

använda substantivet människor, ett vagt och allmänt hållet uttryck, bidrar till att uttalandet 

får en distanserad och byråkratisk prägel.  

 
Reportern: Du ser tagen ut? 
F: Ja det blir man när man har varit därnere. Det här är en oerhört stor katastrof och den har 
drabbat en hel region. Jag tror att vi kommer att tala om siffror på uppemot 200 000 döda. Och 
Sverige har drabbats genom att vi tycker att Thailand har underbara, underbar natur och stränder. 
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Många svenskar – 20 000 befann sig i det området. Jag mötte dem som låg på sjukhus, skadade, 
många av dem har förlorat anhöriga. Jag fick deras berättelser om vad som hände den där 
ohyggliga dagen. Hur de kämpade för sitt eget liv, för att rädda anhöriga, och andra. Det är 
ohyggliga berättelser. ( TV 4, Nyhetsmorgon, 31/12 2004, kl.05.59) 
 

Freivalds beskriver hur katastrofen drabbar – inte människor av kött och blod – men en 

region och Sverige.  Hon relaterar antalet döda som siffror. Ett narratio får beskriva vilka 

berättelser hon tagit del av. Att tala om ohyggliga berättelser, ger en bild snarare av hur 

Freivalds uppfattat berättelserna snarare än hur de drabbade varit en del av katastrofen. 

Återigen en tolkning ur Freivalds eget perspektiv. 

 
Reportern talar om uppgifter från ambassaden gällande antalet skadade. 
F: Ja, det är de personerna som vi fortfarande inte vet var de finns. Det har registrerats på olika 
håll resebyråerna, konsulaten, det är flygplatserna som har försökt sammanställa nu de här 
siffrorna. Och de behöver nog rensas för det finns nog dubbelanteckningar, förhoppningsvis en 
hel del. Men det är många fortfarande som vi inte vet var de finns. Och det kan bero på att de är 
döda , men det kan också bero på att de fortfarande inte har fått kontakt med någon. En sak som 
jag kunde se där var hur – och det berättades mycket om det – den oerhörda hjälpsamhet som 
thailändare har visat trots att de själva är så ohyggligt drabbade. Så att de har ju omhändertagit 
människor, och det kan vara skadade människor. Och vi har läkarteam som går från sjukhus till 
sjukhus, det finns många små sjukhus i området, för att hitta svenskar som kan ligga där och som 
inte har kunnat meddela sig med någon. ( TV 4, Nyhetsmorgon, 31/12 2004, kl.05.59) 
 

Efter en inledande talspråklig mening, över går Freivalds till att tala abstrakt genom att 

inleda med en passivfras. Abstraktionen fortsätter med att skadade personer relateras till 

som siffror, vilka sammanställs av flygplatser, konsulat och resebyråer – inte individer. En form 

av besjälning som i detta fall inte bidrar positivt. Osäkerheten kring antalet skadade ska 

skingras i och med att dubbelanteckningar ska rensas i. Ytterligare en passivfras i det berättades. 

Hon använder hyperboliska uttryck när hon talar om thailändarna. Hon berättar att 

thailändarna har omhändertagit människor, ett ordval som konnoterar till mer juridiska 

företeelser än till det slags generositet och medmänsklighet som det i själva verket syftar på.  

 
Reportern talar om den kritik som riktats mot myndighetshåll. 
F: Ja, jag har förståelse för kritik att när man drabbas av sådant här, då behöver man få 
information man behöver få hjälp. [Bilder av en gråtande F kramandes en svensk kvinna] och stöd 
och den fanns inte där direkt på plats. Det kunde kanske ha varit snabbare där. Jag tror att vi 
behövde betydligt snabbare, men det här är en sån otrolig katastrof och den hände nästan på andra 
sidan jordklotet. (TV 4, Nyhetsmorgon, 31/12 2004, kl.05.59) 
 

Den inledande delen av repliken rättfärdigar den kritik som vissa framfört. Men den 

adversativa avslutningen bortförklarar bristerna med argumenten att katastrofen var så 

otrolig samt att den hände på andra sidan jordklotet. 
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Reportern ställer en fråga om resebyråernas snabba agerande samt resebyråernas kritik mot UD.  
F: Vi hade ju i och för sig, på det sättet bra att vi hade vår ambassadör på plats samma dag från 
Bangkok, och reste dit med personal, och det var bra. Men det tog ju tid innan de fick information 
ifrån resebyråerna, ifrån människorna, och till den nådde oss och vi förstod omfattningen av detta, 
att det faktiskt är 20 000 och många av dem kan vara drabbade av den här katastrofen.  
(TV 4, Nyhetsmorgon, 31/12 2004, kl.05.59) 
 

Till skillnad från Knutsson( Knutsson står här som synekdoke för resebyråerna, se vidare 

analys av Knutsson) ser hon situationen ur det perspektiv hon själv representerar – 

myndighetens – inte de drabbades. Sedan följer en replik som avslöjar den passiva 

inställningen till att få information (obs! inte skaffa sig information). Notera också 

distinktionen mellan människorna och oss. Avslutningen tar avstamp i den generella siffra 

20 000 och de som drabbats specifikt beskrivs på ett diffust sätt. 

 

Reportern ställer en fråga gällande hur hemresorna fungerar. 
F: Ja, det var ett av skälen till att jag åkte ner för jag ville verkligen se hur det fungerade och hur 
UD personal har fungerat i förhållande till resebyråer, till alla de frivilliga. Och jag reste ju 
tillsammans med vår räddningstjänst för att säkerställa att man kan samordna och jag pratade med 
representanter därnere. Då försäkrade de att det fungerade väldigt väl.  
(TV 4, Nyhetsmorgon, 31/12 2004, kl.05.59) 
 

Här sätter Freivalds hemresorna i relation till hur UD fungerat inte i förhållande till hur väl 

det har fungerat för de drabbade. Här ska säkerställas och samordnas, samtidigt som abstrakta 

representanter försäkrar att det fungerar inte bara väl men väldigt väl. Ett hyperboliskt 

självberöm. 

 

Reportern ställer en fråga angående hemtransport av avlidna: 
F: Ja, vi letar frenetiskt efter zinkkistor, kylrum, av olika slag för det här är ett av skälen till varför 
jag åkte ner. Att ..utrikesminister att försäkra mig om att man inte bränner kroppar, att man 
identifierar dem och att vi skapar förutsättningar för att försöka få hem så många som möjligt.   
(TV 4, Nyhetsmorgon, 31/12 2004, kl.05.59) 
 

 

Adverbet frenetiskt för in pathos när hon beskriver det som görs. Hon understryker sedan 

att hon är där som utrikesminister, för in status, vilket reducerar det pathosfyllda, och bidrar 

till minskad identifikation med henne. Det bygger visserligen hennes ethos genom att föra 

in status, men det bidrar till att skapa klyftor mellan henne och oss. Avslutningsvis skall det 

på byråkratiskt och abstrakt sätt skapas förutsättningar. 

 

Reportern säger något angående UD:s krisberedskap.  
F: Jo, UD är byggt för kriser i och för sig, men inte av den här omfattningen. Vi har ju ambassader 
och konsulat över hela världen och bland annat är deras uppgift att bistå människor som hamnar i 
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svårigheter. Och den organisation vi har, som gick igång direkt, den klarar en viss nivå utav det 
hela. Vi klarade den 11 september, vi klarade Bali, men detta varför stort helt enkelt. Så att där har 
vi verkligen anledning att fundera över, och det gör vi ju egentligen . Vi vet ju att vi lever i en farlig 
värld. På ett annat sätt farlig, nämligen terrordåden, men i den analys och det arbete som pågår för 
att vi ska kunna skydda oss mot terrordåd – för det kan slå mot svenskar – varsomhelst i världen, 
även här naturligtvis. Så är det ju, det finns också naturkatastrofer, som faktiskt är ett av 
scenariorna. Och det har vi ingen organisation för idag.  
(TV 4, Nyhetsmorgon, 31/12 2004, kl.05.59) 
 

Ett medgivande ja följs av en adversativ konjunktion, vilket lägger grunden för en 

(bort)förklarande utläggning där den nya topiken terrorism förs in i sammanhanget för att i 

komparativt syfte relatera till något som är skenbart eller potentiellt värre. Detta skulle 

kunna tolkas som ett försök att sätta in flodvågskatastrofen i ett större och mer långsiktigt 

perspektiv. Att naturkatastrofer är en av de scenarior som man kan räkna med konstateras 

likaså att det inte finns någon organisation för sådana. 

 

Reportern berör krisorganisationen inom regeringskansliet, och de statliga utredningar som utrett 
krisorganisationen. 
F: Och man har gjort väldigt mycket av det som man har dragit lärdom av i utredningar, men de 
har varit väldigt koncentrerade på att det är kriser som sker här. Och det tror jag nog att vi klarar 
bra idag. Vi har lärt mycket av både Estonia och branden i Göteborg, så att det som sker i Sverige 
det tror jag att vi blivit mycket bättre på. Men vi har inte tillräcklig beredskap för att hantera när 
20 000 svenskar på andra sidan jordklotet drabbas. Men det var det jag menade, när man måste ha 
flygplan som ska flyga långt, då måste vi ha en bättre beredskap för att hantera det.Att det här tog 
lång tid, att personal ställer upp – och det är fantastiskt måste jag säga – alla kategorier av 
människor som har ställt upp och gjort fantastiska insatser. Men du måste ha ett plan, som har 
bårar, som har sjukhusutrustning, även det måste få plats och det tar tid.   
(TV 4, Nyhetsmorgon, 31/12 2004, kl.05.59) 
 

I den andra och tredje meningen uttrycker Freivalds en viss grad av tvivel när hon säger 

tror. Hon berömmer de insatser som gjorts av personal och beskriver hur de ställt upp. 

Argumentationen bygger på att detta hände på andra sidan jordklotet och att det var så 

många som var berörda, samt att det är problematiskt att flygplanen måste flyga långt och 

att de inte är har sjukvårdsutrustning. Just det senare kan tolkas som ett cirkelresonemang. 

Om man hade haft en god krisberedskap hade det sannolikt ingått i planen att ha 

sjukvårdsutrustade plan redo. 

 
Reportern: Ska ni omorganisera nu då? 
F: Ja, det är faktiskt så att inom ramen för omställning av försvaret så ligger det här som en viktig 
bit. Att idag är inte de största hoten mot oss en invasion här i landet utan hotet är just terroristdåd 
och jag tycker att se att naturkatastroferna…det här har påmint oss om att naturkatastrofer faktiskt 
kan drabba oss som ett krig, för det är så det ser ut därnere. Det blir en nästa gång. Vi är inte 
skyddade. Det blir en nästa gång. (TV 4, Nyhetsmorgon, 31/12 2004, kl.05.59) 
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En fråga som innehåller ordet omorganisation bjuder in till ett svar i byråkratisk anda. I den 

andra meningen kommer ny topik in i sammanhanget, nämligen invasion. Syftet kan 

möjligtvis vara att ställa en invasion, krig och terrordåd i relation till naturkatastrofer. 

Avslutningen är retoriskt effektiv med sin upprepning, samtidigt som den medger 

osäkerhet om framtiden. 

 
Reportern: Varför fyllde man inte tomma plan med sjukvårdspersonal, krishanterare etc.? 
F: Jo, det är en fråga jag också ställer mig. Och då svarar de som arbetar professionellt med det här 
att man kan inte bara skicka iväg folk. Man måste veta vad man gör, det måste vara planerat och 
samordnat och det tar tid att göra det. Men jag tror ändå att det är en lärdom som vi kommer att 
dra utav det här, att redan vid första signalen, även om vi inte kan bedöma omfattningen av det 
hela så är det bättre att sätta igång den stora insatsen eftersom det är en sån fördröjning här på 
andra sidan jordklotet. Att utgå ifrån det värsta scenariot, även om jag har svårt att tänka mig att 
något kan vara värre än det här, men att man har det som utgångspunkt. Men det har att göra med 
det som vi var inne på tidigare, att det här handlar om att rädda svenskar – inte i Sverige – inte i 
vårt närområde utan nån helt annanstans. Då måste man tänka annorlunda och agera annorlunda.  
( TV 4, Nyhetsmorgon, 31/12 2004, kl.05.59) 
 

Svaret skulle kunna tolkas som att Freivalds personligen gärna hade skickat personal, men 

att professionella bedömare avrådde henne.  Hon argumenterar mot sig själv genom att 

först hävda att man måste tänka efter och planera och att det tar tid, sedan att det är en 

fördröjning eftersom det är på andra sidan jordklotet och att detta gör att man måste tänka 

och agera annorlunda. Här blir det ett slags cirkelresonemang, man måste ha en plan för att 

kunna ge snabb och effektiv hjälp. Man måste tänka sig in i värsta scenariot. Men det är ju 

just det man har missat och det är därför misslyckandet är ett faktum. 

Reportern ber Freivalds att återberätta det hon sagt under pausen. 
F: Vi träffade ju då de läkarteam som finns där nere och som arbetar, de har ju varit runt på 
sjukhusen, och de sa att det var väldigt viktigt att vi fick hem många människor för att, även om 
den thailändska sjukvården har hanterat detta helt fantastiskt, så klarar de inte att göra mer än det 
nödvändigaste för var och en . Och många av de här människorna har fått väldigt djupa sår, där 
man måste göra mer. Man måste operera för att säkerställa att det inte blir negativa konsekvenser, 
infektioner och annat sånt. Och det klarar inte den överbelastade sjukvården. Och då tar de här 
läkarna och bestämmer att vi försöker operera och de ber att få låna operationssalar. Och de 
thailändska sjukhusen upplåter dessa. En av dem var min politiskt sakkunnige. De opererade hela 
natten...och de klarade fjorton stycken. (TV 4, Nyhetsmorgon, 31/12 2004, kl.05.59) 
 

Repliken utgörs av ett narratio. Men känslan av evidentia störs av byråkratiska uttryck som 

säkerställa, negativa konsekvenser, överbelastade, upplåter och politiskt sakkunnige. Freivalds vill visa 

på engagemang genom att berätta om vad en av hennes medarbetar uträttat – en slags 

”pathos by association”.  
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Reportern: Vem tar första beslutet när detta händer igen? Behövs det en krisgeneral? 
F: I och för sig har vi ett räddningsverk som är vana att agera, de är ju inte bundna geografiskt. 
Men eftersom det handlar om att göra en insats långt borta någonstans behövs det andra 
stödåtgärder av olika slag. Då tror jag att det behövs ett centralt beslut och det fattas idag. Det är 
regeringskansliet. Det finns ett samråd mellan regeringskansliet och räddningsverket och de andra 
myndigheterna som kan vara involverade i det hela. Så att organisationen finns och ordningen 
finns. Det som är speciellt det är ju just detta att det inte är här hemma och i vårt närområde. Ja, 
det finns en ledningsgeneral för det finns de som har ansvaret.  
(TV 4, Nyhetsmorgon, 31/12 2004, kl.05.59) 
 

Ett inledande i och för sig innebär ett halvt medgivande men också en förvarning om en 

avvikande åsikt i frågan. Det kommande resonemanget tenderar till att vara motsägelsefullt 

då Freivalds å ena sidan menar att Räddningsverket är vana att agera och att de inte är 

geografiskt bundna men å andra sidan att nu handlar det om att göra en insats långt borta 

någonstans. Den andra meningen inleds med ett adversativt men som följs av en 

(bort)förklaring. Repliken innehåller en mängd abstrakta uttryck; insats, stödåtgärd, centralt 

beslut. 

  

7.2. Lottie Knutsson 

  
K: Vi har just personal som har kommit igenom dit [Khao Lak] och de är närmast chockade över 
förödelsen och det lidandet som har skett. Vi har just fått ut tre bussar fulla med resenärer som är i 
chocktillstånd. Många har förlorat familjemedlemmar och de är nu på väg hem.                                                                
(TV4, Nyheterna, 27/12 2004, kl.19.00) 

Knutsson talar om förödelse och lidande, vilket är pathosfyllda ord som förmedlar empati. De 

bidrar också till en uppriktighet i den information vi får. Ingen eufemism, utan en frank 

upplysning. Hon förmedlar ögonblicksbilder över situationen, evidentia, där hon talar om 

chocktillstånd och förlorade familjemedlemmar. Att tala om förlorade familjemedlemmar i 

stället för att tala om omkomna skapar även det konkretion i uttalandet. Hon väjer inte för 

att berätta om hemska fakta. Men hon talar också om vad man från resebyråhåll just nu gör 

för att agera. Ordet just kan tyda på att vi får nyligen uppdaterad information.  

 

K: Vi har fortfarande inte fått kontakt med ungefär 600 personer. Ja, det är inte ju så att alla de här 
är försvunna för gott. Det är ju väldigt mycket folk har vi märkt nu när vi äntligen har kunna ta oss 
in i Khao Lak, för i vårt fall, alla Sri Lanka-resenärer är återfunna och har hälsan. Det är väldigt 
många som har flytt upp i bergen, de har tagit sig till sjukhus, till kloster, de har fått bo hemma hos 
vänliga thailändare, Nej som vi hörde i inslaget här, man fick ju inte med sig någonting. Vi har folk 
som reser hem i bikini, och inte har pass eller nånting. Så det är säkert väldigt många som är runt 
om i trakterna och inte vågar ta sig ner mot stränderna och inte vet vart dom ska vända sig 
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fortfarande. Dessutom så är det ju fortfarande väldigt svårt att ta sig fram, vägarna är knappt 
farbara, och telefonnäten fungerar ju inte heller. (SVT2, Aktuellt, 27/12 2004, kl. 21.00) 

Den inledande meningen ger logosbaserad, konkret information., där ordet fortfarande vittnar om ett 

pågående arbete med att kontakta resenärer. Nästa mening specificerar informationen, och gör det 

på ett nästan talspråkligt sätt.  Nästa mening är ofullständig i syntaxhänseende och blir på så sätt 

också talspråklig. Begreppet återfunna och har hälsan är på samma gång lite ålderdomligt och 

högtidligt. Här övergår Knutsson till en form av narratio för att beskriva vad som händer. I 

samband med det återknyter hon till vad som berättats av ögonvittnen tidigare i sändningen, vilket 

skapar konsekvens mellan hennes framställning av verkligheten och den bild vi som tittare fått 

genom de upplevelser som förmedlats från dem på plats i katastrofområdet. Uttrycket man fick inte 

med sig någonting skapar evidentia då det lika gärna skulle ha kunnat sägas av någon drabbad resenär. 

Att använda ordet folk är också närmast talspråkligt och skapar i denna kontext assimilation och 

identifikation mellan sändare och mottagare. I en annan kontext, med en annan talare kan ordet 

däremot skapa distans. Att specificerat nämna pass och bikini skapar även det evidentia och 

assimilation. 

Reportern: Den officiella siffran är nu tre döda svenskar. Är den trolig?  
K: Det kan inte jag säga, men det, det tror jag alltså… att döma av de rapporter som vi har fått 
under de här två dagarna så… går det inte att utesluta att den kommer att stiga väldigt kraftigt. 
(SVT 2, Aktuellt, 27/12 2004, kl. 21.00) 

Kommentaren visar prov på tvekan – dubitatio. Den är formell till sin utformning. Avslutningen 

antyder att det finns anledning att se allvarligt på situationen. En antydan av den typen vittnar om 

att Knutsson känner tillit till oss som mottagare, det vill säga att hon tror att vi klarar av att hantera 

ett sådant budskap. Johansen resonerar kring detta: ”man visar öppenhet, utan att åhöraren känner 

att talaren är tvingad till det. Åhörarna får en känsla av att de är värda att få höra allt som har 

betydelse i sammanhanget. Döljer talaren väsentligheter visar hon at hon misstror åhörarna vilket i 

sin tur föder misstro i retur.”.44  

Reportern: Vad har fritidsresors personal fått se i Khao Lak? 
K: Fruktansvärda syner, det är … Khao Lak är ju det som är mest drabbat, och… där… 
fruktansvärda syner…det är väldigt mycket människor som har det otroligt jobbigt, man har 
förlorat delar av familjen, man hittar inte delar av familjen eller hittar inte hela familjen [suckar 
djupt]Man vill ha hjälp, man vill hem, man behöver hjälp med allting, och människor är ju i chock. 
Och detta tillsammans med förödelsen och det här att det inte går att komma fram på telefon - 
man kommer inte fram på vägarna - gör ju att det är så oerhört svårt att hjälpa. Och det behövs så 
enormt stora resurser för att hjälpa dom som är på plats, så att nu efter närmare två dygn, så är ju 
väldigt många av alla våra [vänder sig mot My Travels representant] öh, medarbetare därnere 
väldigt trötta. Man gör allt men man räcker inte till. (SVT 2, Aktuellt, 27/12 2004, kl. 21.00) 

                                                 
44 Johansen 2002, s. 28.  
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Inledningen utgörs av aposiopesis, där Knutsson avbryter sig själv som för att finna de rätta orden.  

När hon använder uttrycket man för att beskriva situationen, vittnar det om assimilering, 

identifikation och solidarisering. Den anaforiska upprepningen skänker pathos och nerv åt 

beskrivningen, liksom att hon använder presens. Trots att frågan handlar om Fritidsresors personal, 

handlar den första delen av svaret om de drabbade generellt. Först i slutet går hon in på det 

specifika i frågan.   

 
Reportern: Finns det svenska barn som inte har kontakt med sina föräldrar? 
K: Det finns… ääää… barn, vuxna, ensamma, allting, som fortfarande saknar anhöriga, ja.        
(SVT 2, Aktuellt, 27/12 2004, kl. 21.00) 

Ordval och syntax bidrar till ett pathosfyllt konfirmerande av reporterns fråga. Svaret rymmer 

dessutom mer fakta än vad som efterfrågas då vi får veta att även vuxna och ensamma saknar 

anhöriga. 

Reportern: Hur har ert samarbete med UD varit tycker du? 
K: Ja, det är ju svårt därför både lokala myndigheterna och också UD har vi ju överraskats av 
omfånget i händelsen…ääää…så att UD jobbar ju på så mycket dom kan men nu tidigare under 
kvällen så har vi etablerat en väldigt nära relation och jag tror vi kommer jobba oerhört tätt 
tillsammans. Vi jobbar också mycket arrangörerna emellan [tittar på de andre] nere på plats. Tar 
varandras resenärer på flygen, försöker och få hem så många som möjligt.  För i det här läget så 
finns det inte utrymme för något annat än att alla hjälps åt och stöttar varandra och TROTS det så 
är det inte tillräckligt med resurser. (SVT 2, Aktuellt, 27/12 2004, kl. 21.00) 

En sublimt polemiserande fråga som lockar Knutsson att bedöma UD:s insatser. Svaret andas 

diplomati, prestigelöshet och samarbete. Att plocka poäng på att nedvärdera andra är inte aktuellt, 

även om frågan är formulerad för att underlätta ett sådant svar. Vi ges också förhoppningar om att 

samarbetet med UD kontinuerligt förbättras, samt får en bild av samarbetsformerna resebolagen 

emellan. Uttrycken hjälps åt och stöttar varandra bygger Knutssons ethos på ett positivt sätt. 

Meningens avslutning låter oss veta att det ändå finns mycket mer att göra, och att det krävs mer 

resurser. 

Reportern: Hur går arbetet med att få hem alla dessa svenskar? 
K: Ja, dels har vi på plats upprättat kriscenter, både nere på Phuket i Krabi och vi hoppas få 
nånting uppe i Khao Lak också. Så där försöker vi hjälpa dom som är kvar och vill hem.          
(SVT 2, Aktuellt, 27/12 2004, kl. 21.00) 

Knutsson informerar om vad har gjorts och vad som ska göras från Fritidsresors sida. Att upprätta 

kriscenter är ett byråkratiskt uttryck. Hon avslutar med att fokusera på syftet med det som görs, det 

vill säga att hjälpa drabbade resenärer. Att hon använder ordet försöker kan tolkas som osäkerhet eller 

vaghet i uttalandet. Något direkt svar på frågan ger hon inte.  
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Reportern: Har ni plan så det räcker? 
K: Vi har lyckats, och det är inte så lätt att hitta plan på världsmarknaden, för alla vill ju naturligtvis 
ha evakueringsplan just nu. Vi har lycktas hitta tre stycken Boeing 767, som vi har hyrt in från 
England, med engelsk besättning, som kommer att lyfta från Phuket onsdag kväll. Vi har ungefär 
750 personer. (SVT 2, Aktuellt, 27/12 2004, kl. 21.00) 

Uttalandet är präglat av logos, vilket i kontexten inte är fel ur retorisk synvinkel då inslaget präglats 

mestadels av ethos och pathos. Detaljerade fakta om planet och dess besättning kan eventuellt ses 

som ett bevis på att Knutsson är välinformerad även om dessa detaljer. Inslag av självberöm när 

hon talar om att de lyckats hitta dessa plan. Inte heller detta ger ett tydligt svar på frågan. 

 
Reportern: Vad händer just den här dagen? 
K: Jag har just pratat med en medarbetare på plats som just nu befinner sig i provinshuvudstaden 
och där det finns ett sjukhus. Det värst drabbade området där vi nu har lyckats ta oss in , även om 
vi fortfarande inte har  tagit oss ner till de mest drabbade områdena [en gest nedåt]den mest 
drabbade kuststräckan med alla de hotellen som låg där tidigare. Just nu är det hjälp och 
evakueringsbussar som är på väg in, man samlar ihop folk, alla som känner att dom orkar resa, och 
har möjlighet överhuvudtaget att gå på bussen, transporteras sen till Phuket och ut till flygplatsen.  
(SVT 1, Gomorron Sverige, 28/12 2004, kl.06.00) 
 

Här får vi färsk, nyinhämtad information vilket understryks av att hon använder sig av uttrycket just 

nu två gånger.  Repliken levereras i form av ett narratio, vilket skapar evidentia. Lägg märke till den 

sublimt levererade information som avslutar den andra meningen; i en bisats får vi en hint om 

graden av förstörelse: hotellen som låg där tidigare. Hon väjer alltså inte för att föra fram ohyggliga 

fakta. Att använda ordet hjälp vittnar om en förståelse för såväl resbyråernas roll som de drabbades 

utsatthet. I mitten av den sista meningen visas också en förståelse för drabbade, vika behov de har 

samt att de beroende på kondition har olika möjlighet att ta emot den hjälp som erbjuds.  

 

Reportern: Vad finns kvar av staden Khao Lak nu? 
K: Äää… Khao Lak ligger lite innanför, men själva kuststräckan där är det nästan ingenting kvar 
och jag har också medarbetare som har varit uppe på höjderna där och sett att det ser likadant ut 
med hela kuststräckan. Hotellen är i princip utraderade.  
(SVT 1, Gomorron Sverige, 28/12 2004, kl.06.00) 
 

Inledningen visar en stunds tvekan, som för att finna de rätta orden. Man kan också se det som en 

paus för att förbereda oss på något viktigt. Genom att hänvisa till förstahandinformation i form av 

ögonvittnesskildringar framför hon så beskedet om hur illa drabbat Khao Lak är. Återigen skapar 

den narrativa formen evidentia, vilket gör att vi som lyssnare ser kuststräckan för vårt inre. Den 

sista meningen är kort och koncis, och det metaforiska budskapet går sannolikt inte att misstolkas. 

 

Reportern: Hur är stämningen där nere? 
K: Den är fruktansvärd. Det är så fruktansvärt det finns ingen ände på det hjälpbehov som finns. 
Jag vet att svenska kyrkan just nu skickar ner fler präster. De kristeam som finns därnere hinner 
naturligtvis inte med. Vår personal jobbar dygnet runt, men självklart så är det människor som är i 
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chock. Man är skadad, man har förlorat anhöriga och därmed så blir det också väldigt mycket 
aggressivitet. ‟Varför gör ni ingenting?‟. „Jag vill hem!‟ „Ni måste prata med regeringen!‟ Man 
angriper till och med handgripligt våra reseledare. Det är inte för att man är elak det är människor 
som är i chock och som är förtvivlade.  
(SVT 1, Gomorron Sverige, 28/12 2004, kl.06.00) 
 

Inledningen ger att rakt svar på frågan. Den andra meningen fokuseras på de drabbade i och med 

talet om hjälpbehov.  Hela detta inlägg framförs i presensform vilket bidrar till att informationen 

uppfattas som aktuell och autentisk, men också präglad av agerande. Här förmedlas också förståelse 

för att människor är i chock, det anses till och med som självklart. I och med att Knutsson går över 

till att beskriva situationen ur ett ”man-perspektiv” understryks medkänslan och identifikationen 

med de drabbade. Vi får nästan intrycket av att hon själv varit på plats, och att hon själv tar plats 

bland de drabbade. När hon så ska ta upp att människor uppträder aggressivt, undviker hon att låta 

anklagande genom att fjärma beteendet från personerna. Det gör hon genom att använda ett 

substativ: aggressivitet istället för att koppla ihop adjektivet aggressiv med en eller flera personer. De 

tre nästföljande meningarna utgörs av exclamatio där Knutsson talar med de drabbades röster – 

sermocinatio. Detta skapar en direkthet, en känsla av närvaro och egen upplevelse. Inte ens då hon 

berättar att upprörda människor fysiskt angriper resebyråpersonal intar hon en anklagande eller 

dömande hållning. Hon ursäktar och rättfärdigar istället beteendet med att leta efter orsakerna till 

att beteendet uppstått. 

 

Reportern: De som blir angripna, dina kollegor är ofta väldigt unga människor. Varför är det så? 
K: Ja, det fungerar så. Reseledare är inte en professionell kristerapeut, det är en reseledare som kan 
landet och språket och som guidar människorna normalt och som har en viss vana att ta folk 
naturligtvis. Men det här är en oerhörd belastning.  
(SVT 1, Gomorron Sverige, 28/12 2004, kl.06.00) 
 

Frågan har en sublimt ifrågasättande ton, som skulle kunna ge upphov till försvarsposition från 

Knutssons sida. I den sista meningen finns tendenser till försvar, men hon inleder med att 

specificera vad en reseledare är respektive inte är. 

 
Reportern hänvisar till Hans Dahlgren och att de talat med honom om Finlands insatser contra 
svenska. 
Reportern: Vad är ert intryck av den svenska regeringen? 
K: Ja, vi har ju, just igår fick vi en väldigt bra kontakt in på UD och vi har ju också önskemål och 
förhoppningar om att man sätter in mer hjälp. Det är ju inte för vår skull, det är ju för svenska 
medborgares skull som vi vet att det finns ett närmast outsinligt hjälpbehov.  
(SVT 1, Gomorron Sverige, 28/12 2004, kl.06.00) 
 

Frågan syftar till att få Knutsson att värdera den svenska regeringens insatser och eventuellt, i 

medielogikens anda, skapa konflikt mellan resebyråer och myndigheter. Knutsson undviker att 

kritisera, och kommenterar det hela på ett närmast diplomatiskt sätt, som ändå avslöjar att man 
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framfört åsikter om att det finns ett hjälpbehov. I den sista meningen förskjuter hon så återigen 

fokus från resebyråer och regering till de drabbades perspektiv när hon konstaterar att det som bör 

göras ska göras med deras situation i minnet.  

 
 

Reportern: Om du jämför med Finland? 
K: Jag har svårt att göra det, jag vet inte vad han svarade men det måste få stå för honom. Vi bara 
ser att nu måste vi koncentrera oss på här och nu och framåt och hjälpa våra medborgare.  
(SVT 1, Gomorron Sverige, 28/12 2004, kl.06.00) 

 

Än en gång undviker hon att uttala sig kritiskt om makthavare för att sedan rikta fokus mot de 

drabbade. Här manövrerar hon från det generella till det specifika, genom att tala om här, nu och 

framåt. Notera hur hon använder uttrycket våra medborgare. Detta bidrar till att dels skapa en 

gruppidentifikation, eller en slags solidarisering med de drabbade. Men samtidigt vittnar det om att 

hon intar en något överlägsen position till de drabbade i den bemärkelsen att hon har ett större 

ansvar för dessa än många andra. Denna överlägsenhet – av Aristoteles benämnd arete, är en av de 

tre egenskaper som krävs av en talare för att inge förtroende för en talares karaktär. 

  

Reportern: Tog svenska regeringen kontakt med er?  
[Bakgrunden är att den finska regeringen tog initiativet att kontakta de finska reseföretagen.] 
K: Nej, exakt samma sak hände inte. Men som sagt igår kväll fick vi en väldigt, väldigt bra kontakt, 
och vi kommer att ha ett mycket närmare och tätare samarbete med UD. Så det vi ser är inte att 
titta bakåt och jämföra med andra, vi har inte tid med den typen av käbbel [LER] just nu utan vi 
måste alla koncentrera oss på att hjälpa för fortfarande finns det människor därnere som saknar 
anhöriga, som är allvarligt skadade . Det ligger fortfarande – och nu talar jag inte om Phuket – 
utan om Khao Lak där det är som värst. Där ligger det fortfarande lik på högar. Myndigheterna 
har börjat bränna. Så att vi måste koncentrera oss på att hjälpa dem som är där nere och stötta 
anhöriga. (SVT 1, Gomorron Sverige, 28/12 2004, kl.06.00) 
 

Hon inleder med att verifiera det faktum att den svenska regeringen inte agerat likadant som den 

finska. Men redan i nästa mening visar hon en förhoppning om att samarbetet ska bli bättre. Hon 

tar avstånd från att skapa käbbel för att återigen peka på vad det handlar om till slut – att hjälpa. 

Hon går från det generella till det specifika genom att tala om lik som ligger på högar, vilket skulle 

kunna ses som ett brott mot decorum då en beskrivning av obehagliga fakta riskerar att ”smitta av 

sig” på budbäraren.  I kontexten av Knutssons uttalanden fungerar detta eventuella brott mot 

decorum som ett befogat klimax, i syfte att på ett kraftfullt sätt peka på allvaret i situationen. Enligt 

kriskommunikativ teori enligt Larsson  är det dessutom helt rätt att säga sanningen, att säga allt.45 

Avslutningen utgörs närmast av ett exclamatio, vilket understryker detta klimax. 

 

 
 

                                                 
45 Larsson 2001, s. 254. 
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Reportern: Bränna utan att identifiera? 
K: Jag vet inte hur det går till, det är ingenting som vi har med att göra, men det är bråttom. Vi 
måste ha så mycket resurser som möjligt ner, så snabbt som möjligt. Och samtidigt när folk 
kommer hem så har de ett närmast outsinligt behov av hjälp och stöd, och professionell hjälp. 
(SVT 1, Gomorron Sverige, 28/12 2004, kl.06.00) 

 

 

Här visar hon en viss osäkerhet om vad som händer gällande eventuell kremering av kroppar. Sant 

eller inte så bildar okunskapen om en viss detaljfond åt den information och de skildringar hon 

tidigare levererat. Att säga att man är osäker på en punkt ökar trovärdigheten i det faktum att man 

är säker på en annan punkt.46  Därefter riktar hon åter fokus på kärnfrågan; det vill säga att hjälpa 

de som drabbats. 

 
 
Reportern: Får ni hem dem? 
K: Vi har som sagt fått tag i tre stycken Boeing 767 förutom dom plan som går i skytteltrafik fram 
och tillbaka. Det som är planerat är att de här tre extra Boeing 767 kommer att gå onsdag kväll 
med engelsk besättning hem. Därmed har vi möjlighet att ta 750 passagerare, extra passagerare 
med. Det är fortfarande oerhört många fler som behöver komma hem och det är det som är 
huvudfrågan för de drabbade på plats.  De vill till vart pris hem [med emfas] och de vill hem nu. 
Människor är förtvivlade som vi hörde i inslaget. De vill prata av sig. Det är också väldigt många 
som blir aggressiva. De är i chock och de är förtvivlade och då blir man aggressiv, till och med så 
att det går handgripligt till.  

              (SVT 1, Gomorron Sverige, 28/12 2004, kl.06.00) 
 

I klartext får vi återigen veta vad resebolagen gör för att hjälpa. Knutsson talar om resenärernas 

önskan att komma hem och gör sig till röst för dessa, genom att förskjuta perspektivet åt deras håll. 

Hon tar ögonvittnenas berättelser och upplevelser på allvar då hon refererar till dessa. Hennes 

beskrivning av att människor vill komma hem beskrivs i form av klimax. Empati med de som bli 

aggressiva uttrycks genom att hon visar förståelse för detta genom att titta på den legitima orsaken 

till dessa reaktioner, snarare än att fördöma rektionerna i sig.  

 

Reportern ställer en fråga om samarbete. 
K: Ja, oh, ja vi samarbetar väldigt mycket. Vi har sagt det nu… Många är identitetslösa, de har inga 
pass, de har inga kläder. Så att när vi nu fyller på planen hem, så oavsett vem man har rest med 
initialt så tar vi de värst drabbade, de som kanske är allvarligast skadade, och så hjälper vi varandra 
och bara fyller på planen och får hem så många som möjligt, så fort som möjligt.  
(SVT 1, Gomorron Sverige, 28/12 2004, kl.06.00) 
 

Ett svar som inleds med emfas genom ett exclamatio för att därefter ånyo sätta fokus på dem som 

behöver hjälp. Uttrycket vi har sagt det nu skapar en spänning och en förväntan åt det som skall 

komma härnäst, och bäddar på ett effektivt sätt för den mening som är uppbyggd i form av 

accumulatio. Även de två följande meningarna innehåller accumulatio. Dessutom finns drag av 

                                                 
46 Johansen 2002, s.33. 
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asyndeton och ellips i syntaxen. Dessa stilfigurer skapar en ”kommunikativ och övertygande 

kraft”47 

 

Reportern: Efterskalv? 
K: Ja, det är inte så mycket som vi kan hantera förutom att vi naturligtvis, alltså det finns inte på tal 
om att få vara i närheten av stränderna och det är nog den viktigaste uppmaningen just nu. Sen har 
jag ett önskemål till [gör en bedjande gest]. Det är oerhört svårt att få tag på alla som saknas. Även 
om man har anhöriga som har rest på egen hand och som kanske finns på plats måste man 
kontakta reseföretagen och UD och anmäla att de är välskadda.[sic] För annars får vi aldrig ner 
siffran på sakerna där. Alla researrangörer har bra information på sina sajter.  
(SVT 1, Gomorron Sverige, 28/12 2004, kl.06.00) 
 

Denna avslutande del innehåller såväl en handlingsuppmaning som en vädjan. På ett närmast 

moderligt sätt – det finns inte på tal om att få vara i närheten av stränderna – visar hon omtanke på ett 

mycket bestämt sätt. Vädjan understryks genom att hon för ihop handflatorna framför bröstet som 

för att be.  

 
K: Det är 30 grader varmt. De är i chock. De har öppna sår som nu infekteras. Situationen på 
sjukhusen över hela Phuket och uppe i Khao Lak är dramatiskt och akut. Det finns ingen medicin, 
ingen luftkonditionering, och risken är stor att hundratals ytterligare dör om inte akut hjälp 
kommer ner, akut ambulanstransport hem sätts in. (SVT 2, Aktuellt, 29/12 2004, kl.21.00) 

 

Detta inlägg genomsyras av evidentia. Formen har anaforiska drag; det, de, de och det. Anaforerna 

tillsammans med de korta inledande meningarna skapar en dramatisk rytm i talet. De öppna såren kan 

ses som en synekdoke för hela katastrofen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Jasinski, James., 2001: Sourcebook on Rhetoric: Key Concepts in Contemporary Rhetorical Studies, 
Washington, Sage Publications, s. 537. 
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8. Slutsatser 

Vilka kriskommunikativa och retoriska strategier används i kriskommunikation? Hur påverkar 

bruket av dessa strategier förtroendet för sändaren? Resultatet av analysen presenteras i ljuset av 

kriskommunikativa teorier enligt Larsson samt Millar & Heath. Ur en retorisk infallsvinkel granskas 

främst stil och tilltalssätt samt perspektiv.  Retorisk analys är som Karlberg & Mral påpekar, 

tolkande, ett faktum som avspeglas i nedanstående redovisning av slutsatser48.  

8.1 Laila Freivalds 

8.1.1 Överensstämmelse med råd om kriskommunikation 

Initialt var kommunikationen från Freivalds sida knapphändig. Den verklighet hon förmedlade gav 

en annan bild av verkligheten än den som förmedlades genom ögonvittnesskildringar; något som 

inte bidrog till konsekvens i relation till den övriga medierapporteringen. Det saknas i princip 

språkliga markörer som visar på empati och inlevelseförmåga från Freivalds sida. I stället använder 

hon sig av ett byråkratiskt och abstrakt språk, med relativt lite substans. Vad gäller 

bakgrundsinformation tyder det hon säger på att inhämtandet av densamma skett på ett passivt 

snarare än ett aktivt sätt. Den sammantagna bilden blir att Freivalds kommunikation inte lever upp 

till de ideal som Millar & Heath och Larsson förespråkar.  

8.1.2 Stil och tilltalssätt 

Freivalds språk genomsyras av abstrakta och byråkratiska uttryck, vilket minskar graden av 

perspicuitas och skapar sämre förutsättningar för mottagaren att assimilera till det som sägs. På så 

sätt minskar också graden av identifikation. På syntaxnivå bidrar passivfraser till det byråkratiska 

uttrycket. Sammantaget hör vi ett språk som säkert är legio i UD/myndighetsdoxan, men som i 

förhållande till den egentliga mottagaren/målgruppen; oroade och känslomässigt engagerade 

medborgare hemma i TV-soffan, snarast blir ett brott mot decorum på grund av sin avsaknad av 

medkänsla och empati. Ett flitigt användande av ordet men skapar ibland en känsla av försvarstal 

och bortförklaring. 

8.1.3 Perspektiv 

Det perspektiv som förmedlas är till största delen sändarorienterat. Detta avspeglar sig i en 

argumentation som tar avstamp i UD:s arbete, snarare än i de drabbades eller i de anhörigas 

verklighet. Exempel på detta är Freivalds förklaring om att julledigheten och omständigheten att 

katastrofen hände på andra sidan jordklotet, vilket påverkade UD:s arbete negativt. Det faktum att 

                                                 
48 Karlberg & Mral 1998, s. 18. 
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hon sätter katastrofen i ett sammanhang där hon även nämner invasion och terrordåd understryker det 

utrikespolitiska perspektivet ytterligare. När Freivalds, hemkommen från Thailand, refererar till de 

berättelser hon tagit del av speglar det i högre grad hennes egen reaktion på berättelserna, i mindre 

grad medkänsla för de människor som varit i händelsernas centrum.   

8.2 Lottie Knutsson 

8.2.1 Överensstämmelse med råd om kriskommunikation 

Knutsson var i större grad tillgänglig för media och angelägen om att kommunicera. Med hjälp av 

språkliga markörer som just nu får vi intrycket att den information hon förmedlar är nyligen 

uppdaterad. Hon informerar också om obehagliga fakta och vid något tillfälle visar hon på 

osäkerhet. Hon visar också förmåga att se katastrofen i ett mer långsiktigt perspektiv då hon talar 

om vikten av hjälp och stöd när de drabbade kommer hem till Sverige. Hon visar empati och 

inlevelseförmåga. Vid en jämförelse med Millar & Heath samt Larsson och deras syn på 

kriskommunikation stämmer Knutssons kommunikation väl överrens med deras råd. 

8.2.2 Stil och tilltalssätt 

Knutsson använder sig mestadels av talspråk. Vi ser prov på åtskilliga retoriska stilfigurer. Hon talar 

mycket i presens, påfallande ofta i narrativ form, vilket enligt min mening bidrar till evidentia. 

Språket har övervägande en hög konkretionsgrad, vilket förutom att bidra till evidentia, dessutom 

vanligen verkar assimilerande gentemot mottagaren. När Knutsson ger oss hela den oförskönade 

sanningen och talar om lik på högar, är detta förvisso ses som ett brott mot decorum, men samtidigt 

påverkar detta trovärdigheten positivt då det vittnar om ärlighet och uppriktighet.  

8.2.3 Perspektiv 

Knutsson har i mycket hög grad ett mottagarperspektiv i sin kommunikation. Även då frågorna 

ställs med fokus på till exempel resebranschen eller UD förskjuter hon omgående fokus så att detta 

hamnar på dem som behöver hjälp. Rent konkret gör hon sig vid några tillfällen till röst för de 

drabbade genom att återge deras ord i citatform.  
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9. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat, samt några av de frågeställningar som den givit upphov 

till. Avslutningsvis kommer ett stycke med inslag av refutatio, vilket behandlar denna studies 

eventuella felkällor och därmed dess tillförlitlighet.  

Aktivitet eller passivitet 

”Tell it all and tell it fast”. Jesper Falkheimer & Mats Heide49 citerar Arpan & Roskos- Ewoldsen 

(2005, s.425).50 Citatet ger en bild av ett av de vanligaste råden inom kriskommunikation. 

Knutssons tidiga inträde i det mediala rummet går därmed helt i linje även med vad såväl Larsson, 

Millar & Heath och Falkheimer (2007) menar är en av de centrala delarna för att kommunicera 

framgångsrikt under en kris, nämligen att kommunicera så tidigt som möjligt. Att Knutsson valde 

att tidigt vara tillgänglig för media avspeglas i det faktum att hon redan 06.23 på annandagen gav 

TT information om antalet svenskar i Thailand, och klockan 08.00 samma dag uttalar hon sig i 

Ekot. (Material som i och med avgränsningar och fokusering inte omfattas av denna studie, men 

som ändå bidrar till konstaterandet av det tidiga inträdet). Detta ”det rätta tillfället” motsvaras av 

retorikens kairos. Att agera pro-aktivt gör sannolikt att hon inte vare sig initialt eller fortsättningsvis 

blir defensiv i sina uttalanden, till skillnad från Freivalds. Den som ”tar ordet” har alltså en fördel, 

genom att hon kan sätta agendan och skapa ramar. Knutsson väntade inte på att media skulle ta 

kontakt med henne – hon tog kontakt med media. Redan här märker vi av det extroverta draget 

som enligt Hedquist är så viktigt. 

Pathos och konsekvens 

Hedquist menar att om texten (talet) innehåller motsägelser i förhållande till andra texter verkar 

detta till nackdel för trovärdigheten.51 Freivalds beskrivning av verkligheten gick på tvärs med 

ögonvittnesskildringar och även med Knutssons uttalanden, vilket fick absurda drag när dessa 

inslag sändes i ett och samma program.  Här ställdes också Freivalds abstrakta språk i kontrast till 

Knutssons konkreta berättande, Freivalds distanserade hållning mot Knutssons empatiska och 

uppriktiga beskrivning av det som pågick. Denna inkonsekvens i verklighetsbeskrivningen bidrog 

sannolikt till devalveringen av förtroendet för Freivalds. Att Knutsson visade engagemang och 

empati med dem som drabbats skapade säkerligen också en assimilerande och solidariserande 

effekt, eftersom dessa känslor var något hon delade med dem som följde händelseutvecklingen 

                                                 
49 Mats Heide, fil.dr. är forskare och lärare inom masterprogrammet i strategisk kommunikation, Lunds universitet. 
50 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats, 2007: Strategisk kommunikation – en bok om organisationers relationer, Lund: 
Studentlitteratur, s. 105. 
51 Hedquist 2002, s. 48. 



C-uppsats av Katti Sandberg                                                                                  Handledare: Nils Ekedahl 

 

31 
 

framför tv-apparaterna.  

Det politiska språket och dess framtid 

Men hur mycket känslor och empati kan då en politiker visa utan att hennes auktoritet undergrävs? 

(Är det för övrigt auktoritet som dagens medborgare premierar hos dagens politiker?) Det politiska 

språket har under lång tid dominerats av logos, i viss mån ethos, men helt klart på bekostnad av 

pathos. Att det är så även nu kan jag konstatera efter 20 timmars närstudier av fullmäktigemöten i 

en stockholmskommun, vilka visade en skriande brist på just pathos. Debattinläggen där lät som 

högläsning ur någon statlig utredning. Denna studie gör inte anspråk på att dra några generella 

slutsatser vad gäller den kommunikativa praktiken hos näringsliv respektive hos politiker, men den 

ger ändå upphov till ett antal frågor av generell karaktär: Är det så att ett av politikerkostymens 

attribut består i ett högtravande och distanserat språk? Och hur står sig då politikerna i dagens 

medialiserade samhälle med en allt mer intimiserad journalistik? Är det kanske så att denna studie 

ger indikationer om att näringslivet högre grad har anpassat sig till dessa nya förutsättningar? Och i 

vilken grad vågar dagens politikerdebutanter, det vill säga morgondagens makthavare, anamma ett 

annorlunda politiskt språk, ett som avviker från de normer som nu är förhärskande? Min 

förhoppning är att ett starkt politiskt ethos ska kunna inkludera ett språk som präglas av 

perspicuitas, men hur svårt det är att förändra den språkliga doxan inom politiken är svårt att sia 

om. Jag ser en stor fara i att de förhärskande språkliga normerna inom den politiska doxan kan bli 

en hämsko för politiker i vardande. Låt mig utveckla. Om politiken präglas av ett formellt, 

byråratiskt språk, kan då en nykomling i det politiska livet vinna förtroende hos sina partivänner om 

hon använder ett språk som avviker från den allmänna normen, som bryter mot politikens aptus? 

Många gånger är det sannolikt svårt. Som en följd av detta kan politikernovisen ställas inför ett 

svårt val: ska hon anamma den rådande språkliga normen och göra våld på sitt eget sätt att uttrycka 

sig? Det valet bidrar då till ytterligare en generation av logosdominerade politiker. Eller ska hon 

hålla fast vid sitt, i den politiska kontexten, avvikande kommunikativa sätt, med risk för att inte 

vinna partikamraternas förtroende. (Ett förtroende som skulle vara mer ”lättvunnet” genom att 

normspråket skapar mer assimilation.)  Detta i sin tur försämrar eventuellt utsikterna om 

förtroende(!)uppdrag i partiet, vilket i sin tur gör det svårare att skapa sig en politisk profil, med en 

identitet och en karaktär som så småningom leder till politiskt arbete och engagemang som 

förtroende(!)vald. Om detta låter som en dyster framtidsbild finns det lyckligtvis goda exempel på 

motsatsen till ”Den formella politikern”. En kommunikativ förebild vad gäller det politiska språket 

och ett bevis på att det går att tala med folket - som folket är för övrigt Ronald Reagan – The great 

communicator. Han är ett bevis på att ett byråkratiskt språk inte är ett måste i den politiska 
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verktygslådan. Mona Sahlin är ett annat. Frågan om det politiska språket ur ett sociopragmatiskt 

perspektiv skulle vara ett intressant område för framtida forskning; hur ser interaktionen mellan 

språk och politik ut? Vilka orsaks- och verkanssamband finns om vi tittar bakåt och/eller framåt? 

Ett annat tänkbart forskningsuppslag skulle kunna vara att analysera skillnader i politisk 

kommunikation i kristider respektive lugna tider. 

Identifikation eller alienation  

Språket är ett sätt att informera, men det är också relationsskapande, där syftet är att ”över tid hålla 

samman en gemenskap”.52 När sändaren, i detta fall Knutsson, använder sig av talspråk skapar det 

hos mig som lyssnare en känsla av att det som sägs är uppriktigt och formulerat i stunden. Känslan 

av uppriktighet och autenticitet skapar trygghet och tillit. Det byråkratiska och formella språket kan 

uppfattas tvärtom. Det skriftspråkliga kan också ge en känsla av att ett uttalande är inrepeterat och 

även det skapar ett avstånd mellan sändare och mottagare då det inte uppfattas som autentiskt. 

Abstrakta uttryck kan ge sken av att talaren vill uttrycka sig vagt, kanske till och med i syfte att dölja 

något. Detta resulterar i att jag som lyssnare blir misstänksam. Abstraktioner och passiveringar med 

osynliga aktörer bidrar alltså inte till perspicuitas och inte heller till relationsskapande.  

Förtroende och förväntan 

Så något om förtroende och dess koppling till förväntan, för att återknyta till Ramirez teori om 

pistis53. Denna studie leder till associationer kring just begreppet förväntan. Hedquist varnar för att 

”alltför höga förväntningar på en persons kompetens kan […]innebära besvikelse och att 

trovärdigheten minskar”.54 I detta fall satte allmänheten sannolikt stor tilltro till politiker och 

myndigheter. Denna förväntan på bland annat utrikesministern kan ha bidragit till att besvikelsen 

blev stor och att förtroendet störtdök. I fallet Knutsson, å andra sidan, fanns sannolikt inga 

förväntningar av större dignitet. Desto mer överväldigade och imponerade blev vi då när hon både 

kommunicerade och agerade på det sätt som hon gjorde. Det är möjligt att även denna 

omständighet spelat in i förtroendeutvecklingen för Knutsson och Freivalds. 

Kommunikativ strategi 

Enligt Joshua Margolis, professor på Harvard Business School, Vincent Dessain & Anders Sjöman 

på Harvard Business School Europé Research Center, har Knutsson som regel att finnas tillgänglig 

                                                 
52 Falkheimer & Heide 2007, s. 31. 
53Se stycke 6.1. 
54 Hedquist 2002, s.27. 
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för media även när nyheterna är negativa för företaget. Hon menar att för att få bra PR i goda tider, 

måste man vara öppen i dåliga tider; ”This quid-pro-quo approach towards the journalists was her 

way of building their trust in the company.”55 Knutssons inställning till kommunikation stämmer 

väl överens med det Hedquist skriver om att visa frivillig öppenhet. Detta bidrar till att lyssnaren 

”får en känsla av att de är värda att få höra allt som har betydelse i sammanhanget”.56 Margolis et al. 

kan också konstatera att Knutsson även under flodvågskatastrofen efterföljde sin devis om 

öppenhet: 

“And when Lottie Knutsson, Fritidsresor‟s Communications Diretcor, appeared in interview 

after interview, the Minister of Foreign Affairs, Laila Freivalds, was notably absent.”57 

Knutssons extroversion kombinerat med det faktum att hon inte väjde för att framföra en 

oförskönad beskrivning av verkligheten uppmärksammas också av Margolis et al. som menar att 

Knutsson, i allmänhetens ögon blev en trovärdig källa till den information som ingen annan, 

speciellt inte regeringen, vågade vidarebefordra.58 I kontrast till Knutssons agerande stod då bland 

annat Freivalds. Hon visade en överraskande brist på empati och kommunikationsförmåga. Det 

moraliska i att fortsätta sin julledighet samt att tillbringa en kväll på teatern gav upphov till en 

moralisk debatt som inte direkt stärkte hennes förtroendekapital i allmänhetens ögon. Margolis et 

al. har i sin studie fokus på hur framgångsrik kommunikation kan påverka positivt ur ett 

organisatoriskt och företagsekonomiskt perspektiv. Denna studie tar avstamp i hur 

kommunikationen skapar respektive raserar förtroende. Studierna är på ett sätt två sidor av samma 

mynt, då det enligt min mening är svårt, för att inte säga omöjligt för ett företag att skapa 

gynnsamma relationer med sin marknad utan ett visst mått av förtroende. Då deras fokus ligger på 

det vinstskapande ligger denna studie på det relationsskapande planet. Hur stor distinktion det finns 

mellan dessa fokus överlåter jag till läsaren att överväga.  

Just synen på media ur Knutssons respektive Freivalds perspektiv är måhända intressant och om 

detta kan man endast spekulera. Är det så att Knutsson ser media som en informationskanal, vilken 

Fritidsresor pro-aktivt använder sig av? Och vilken relation hade Freivalds till media efter den 

tidigare så närgångna granskningen – kom ihåg bilderna av journalister utanför Freivalds 

                                                 
55 Margolis, Dessain & Sjöman, 2004 (rev. 2007): Fritidsresor under Pressure (A): the first 10 Hours, Harvard Business 
School. http://www.hbs.edu/ s. 8. 

56 Hedquist 2002, s. 28. 
57 Margolis, Dessain & Sjöman,  2004 (rev. 2007): Fritidsresor Under Pressure (B): The First Week, Harvard Business 
School. http: //www.hbs.edu/ s. 1. 
58 Margolis, Dessain, & Sjöman 2004 (rev. 2007): Fritidsresor Under Pressure (B): The First Week, Harvard Business 
School. http: //www.hbs.edu/ s. 1. 
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lägenhetsdörr. Att Freivalds med detta i friskt minne skulle ha en positiv och tillmötesgående attityd 

till media är väl inte troligt. Snarare skulle detta kunna framkalla introversion – en ovilja att 

kommunicera. Hur introversion och re-aktivitet å ena sidan och extroversion och pro-aktivitet å 

andra sidan bidrar till hur man som sändare framställs av media, till vilken grad man som sändare 

kan sätta agendan och skapa fördelaktiga ramar torde vara av intresse för vidare forskning.  

Studiens vetenskapliga tillförlitlighet 

Så slutligen några reflektioner kring denna studies tillförlitlighet och vilka felkällor som eventuellt 

kan finnas. Inledningsvis behandlas förtroendeenkäten kring vilket det finns anledning att göra 

några reflektioner. För det första var Freivalds förtroendekapital troligen reducerat redan från 

början, i och med tidigare skandaler kring hennes person. Knutsson däremot var helt okänd för den 

stora allmänheten och hade väl därmed inget förtroendekapital alls, eller i alla fall ett neutralt 

sådant. För det andra finns risken att Knutssons framgång berodde på att hon stod i kontrast till 

Freivalds, som i detta fall var ett extremt dåligt exempel, och att denna omständighet bidrog till att 

allmänheten satte sådan tillit till henne. I brist på annat så att säga… Hade Knutsson höjts till 

skyarna på samma sätt om Freivalds kommunikativa praktik hade liknat Knutssons i högre grad? 

Den frågan förblir obesvarad. För det tredje är det svårt att slå fast vilken roll medielogik å ena 

sidan respektive retorisk och kriskommunikativ praxis å andra sidan spelar när det gäller 

utvecklingen av Freivalds och Knutssons förtroendekapital. Sannolikt är det en kombination av 

dessa båda faktorer. Men även om media har en viss roll i skapandet av hjältar och skurkar hade 

Knutssons förtroendekurva sannolikt inte kunnat skjuta i höjden på detta sätt om hon inte skilt sig i 

kommunikationshänseende visavi Freivalds. I förhållande till situationskontexten och krisens art var 

sannolikt Knutsson kommunikationsstil bättre lämpad.  

Utöver detta väljer denna studie att utifrån förtroendeenkäten tolka förtroendet för resebyråerna 

som (i princip) detsamma som förtroendet för Knutsson, då hon kom att bli resebyråernas ansikte 

utåt. Rent statistiskt finns här alltså en felkälla, men det faktum att övriga resebolag endast deltog 

marginellt i medierna, och att deras representanter inte har uppmärksammats i lika hög grad mildrar 

de negativa effekter som detta kan ha för analysen och dess resultat. Sannolikt är det så att de 

siffror som redovisas gällande resebyråerna och deras förtroende i allmänhetens ögon till stor del 

handlar om förtroendet för Knutsson i rollen som taleskvinna för branschen.   

Slutligen bör man observera att enkäten redovisar respondenternas inställning till hanteringen av 

flodvågskatastrofen. I begreppet hantering ingår sannolikt såväl konkret handling som tal eller 

kommunikation. Siffrorna ska därför inte ses som ett mått enbart på hur kommunikationen 
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uppfattades, men det är sannolikt att en betydande del av respondenternas svar avser den 

kommunikativa aspekten. Inställningen till kungahuset och det ökade förtroendet för detta kan ses 

som ett belägg för detta resonemang, då deras insatser nästan uteslutande utgjordes av 

kommunikation, med kungens tal under minnesceremonin som ett exempel.  Ett annat belägg 

finner vi hos Millar & Heath som menar att: ”In addition to action, an organization must talk about 

what action it is taking.”59 

En annan möjlig felkälla gäller interaktionen mellan reportrarna och Freivalds respektive Knutsson i 

det analyserade materialet. Vid en granskning av reportrarnas frågor till de båda finner man en viss 

skillnad. Frågorna till Knutsson är i allmänhet mer öppna, vilket skapar förutsättningar för svar av 

narrativ karaktär. Huruvida det är Knutssons omvittnat tillmötesgående förhållningssätt till media, 

och den relation som hon har odlat, som är orsaken till de öppna frågorna är svårt att säga. Här 

skulle Knutssons extroverta drag, tillsammans med relationen till media kunna spela in; media vet 

att hon vill och kan kommunicera och behöver därför inte ställa henne mot väggen med frågor av 

ifrågasättande karaktär. Freivalds relation till medierna är sannolikt mer ansträngd då hon varit 

utsatt för deras närgångna granskning i samband med den tidigare nämnda lägenhetsaffären.  

Medias roll i den förtroendekris som ledde fram till hennes avgång kan naturligtvis inte 

underskattas, och det är svårt att klandra henne om hon med anledning av detta fick en negativ 

inställning till media. Denna eventuellt negativa inställning skulle i sin tur kunna bidra till att hon är 

restriktiv i sina kontakter med media, vilket framkallar en mer offensiv hållning från medias sida. 

Ett orsak-verkanssammanhang som skulle kunna vara en förklaring till att reportrarnas frågor till 

Freivalds är mindre öppna till sin karaktär – och att Freivalds svar på dessa därmed är mer 

reserverade eller tillknäppta. Var det så att den relation som de två hade till media redan vid krisens 

början kom att spela stor roll för hur medierna skulle komma att agera och rapportera. Hur detta 

orsakssamband fungerar torde vara intressant för framtida forskning att studera. 

En sista omständighet som kan ha påverkat resultatet av denna studie är det faktum att 

analysarbetet bedrevs med vetskapen om att Freivalds förtroendekapital påverkades negativt och att 

Knutssons påverkades positivt, vilket kan ha påverkat analysresultatet marginellt. Och som tidigare 

nämnts var det analyserade materialet inte avidentifierat, vilket kan ha färgat analysen något. Men 

genom att använda analysmetoder som stödjer sig i tidigare forskning torde det subjektiva inslaget i 

analys och slutsatser kunnat minimeras.  

                                                 
59 Millar & Heath 2004, s.55. 
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10. Avslutning 

Vilka faktorer kan då tänkas ha bidragit till det minskade respektive det ökade förtroendet hos de 

två personerna i fallstudien? Trovärdighet, förtroende och tillit är alla faktorer som är centrala för 

en lyckad kriskommunikation och avsaknad av detsamma skapar inte bara undermålig 

kriskommunikation, det kan också vara orsaken till att krisen övergår i en förtroendekris.  Omvänt 

kan också kriskommunikation vara grunden till fördjupat förtroende för individer eller 

organisationer. Denna uppsats ger exempel på båda företeelserna. Att Knutsson mycket väl 

anammade kriskommunikativa teorier i sin kommunikativa praktik torde ha spelat en viss roll, 

något som understryker vikten av att tillämpa de riktlinjer som forskningen visat på. Hennes språk 

visar dessutom prov på, ur retorisk synvinkel, effektiva grepp såsom stilfigurer och troper, en 

narrativ förmåga samt ett målgruppsanpassat perspektiv i kommunikationen. Freivalds å sin sida 

talade mestadels på ett abstrakt och byråkratiskt sätt, och kommunikationen skedde till stor del ur 

ett sändarperspektiv. Språket led även brist på pathos och empati. Detta sammantaget är inte vad 

retoriken menar med en övertygande och därmed förtroendeingivande kommunikation. Utöver 

detta finns även inslag av bortförklaringar. Av analysen framgår även att Freivalds inte följt de 

riktlinjer för kriskommunikation som redovisats i denna studies teoriavsnitt.  

Denna studie har fokuserat på kommunikationen i samband med den kris som flodvågskatastrofen 

utlöste. Det bör poängteras att även om kommunikationen är en viktig del av krishantering så är 

ändå den praktiska hanteringen, de aktioner som vidtas, en oerhört väsentlig del av hur situationen 

hanteras och hur eftermälet kring krisen lyder. Som tidigare sagts60 är det alltså mot bakgrund av 

detta resonemang som förtroendesiffrorna ska tolkas. 

Sammanfattningsvis bidrar denna studie genom sitt förhållandevis aktuella material till att bevisa att 

kriskommunikativa och retoriska teorier har stor relevans när det gäller att kommunicera i kris. Att 

praktisera dessa teorier bidrar inte bara till att ta sig igenom krisen, det kan till och med innebära en 

chans att gå stärkt ur densamma, med ett betydligt högre förtroendekapital än innan. Framtida 

forskning som baseras på fallstudier av samtida material kan med all sannolikhet ytterligare öka det 

intresse som idag finns för kommunikation och retorik. Dessa fallstudier kan tjäna som hållbara och 

relevanta argument för att retoriken är en viktig del av vår tids kommunikation; samtida exempel 

för en samtida kontext. 

 

                                                 
60 Se stycke 9. Diskussion, s. 34, sista stycket. 
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Bilaga 1: Förtroendeenkät 

Förtroendet för hur flodvågskatastrofen hanterades (procent).  
 

Genomförd under perioden 8-23 februari, 2005, av Samhällsinformation AB på 
uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten. En kvantitativ undersökning omfattande 
1 001 medborgare, 18-74 år gamla, bosatta i Sverige.   

Frågan löd: 
”Hur stort förtroende har du för följande myndigheters, organisationers och personers 
sätt att hantera flodvågskatastrofen?” 

 Mycket 
stort 

Ganska 
stort 

Ganska 
litet 

Mycket 
litet 

Balans 
mått* 

Summa Antal 
svar 

        
Statsministern 3 34 42 21 -26 100 977 
Regeringen 2 31 48 19 -35 100 977 
Utrikesministern 1 18 39 42 -60 100 964 
Utrikesdepartementet 2 24 46 28 -48 100 937 
Hjälporganisationer 45 52 3 1 +93 101 982 
Räddningsverket 34 58 7 1 +84 100 890 
Resebyråer 45 46 7 2 +82 100 947 
Kungahuset  27 52 15 6 +58 100 836 
Svenska kyrkan 24 61 10 5 +70 100 770 
Sjukvården 35 58 6 1 +86 100 926 
        
Källa: Efter flodvågskatastrofen, KBM.61 
*Balansmått visar andelen mycket stort eller ganska stort minus andelarna mycket litet eller ganska 
litet. 
  

 

                                                 
61 Grandien et al., s. 98. 


