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Sammanfattning 

Studien har sin utgångspunkt i it-skandalen vid Transportstyrelsen, som tog sin början redan 

2015. Myndigheten beslutade då att outsourca delar av sin verksamhet till det internationella it-

företaget IBM, som i sin tur använde sig av flera underleverantörer baserade i andra europeiska 

länder. Transportstyrelsens register innehåller information om i stort sett alla svenska 

medborgare och dessa uppgifter riskerar nu att finnas hos utländska underrättelsetjänster. 

Skandalen blev allmänt känd först 2017 och fick konsekvenser ändå upp på högsta politiska 

nivån. Dessutom blev den dåvarande generaldirektören dömd för vårdslöshet med hemlig 

uppgift. I samband med att it-läckan blev känd för allmänheten skadades förtroendet för 

myndigheten allvarligt. Transportstyrelsen gjorde då flera försök till att minimera skadan som 

skett. Syftet med den här studien är att undersöka på vilket sätt Transportstyrelsen använde sig 

av retorik för att återuppbygga förtroendet för myndigheten i samband med it-skandalen. 

 

Inom studien ryms tre frågeställningar. 

1. Hur arbetade Transportstyrelsen med retorik för att återuppbygga förtroendet hos 

organisationens intressenter i samband med it-skandalen? 

2. Hur agerade Transportstyrelsen på sociala medier och hur skiljer sig myndighetens agerande 

beroende på vilken kanal som använts? 

3. Hur väl har Transportstyrelsens agerande överensstämt med vad Coombs (2014) teorier säger 

om kriskommunikation? 

 

Den första frågeställningen återkopplar till syftet och behandlar vilka retoriska medel som 

använts i återuppbyggandet av förtroendet för myndigheten. Forskningen rekommenderar 

sociala medier som ett effektivt verktyg för att lindra konsekvenserna av en kris, studiens 

ambition var att undersöka hur denna möjlighet använts av Transportstyrelsen. Timothy 

Coombs är den största auktoriteten inom kriskommunikationsforskning, studien valde därför att 

undersöka hur väl Transportstyrelsens agerande överensstämmer med hans teorier. 

Det teoretiska ramverket är uppdelat i retorik, kriskommunikation och sociala medier. 

Retorikavsnittet vilar till stor del på Brigitte Mrals forskning medan Timothy Coombs forskning 

ligger till grund för det teoretiska ramverket inom kriskommunikationsavsnittet. Forskning på 

sociala medier inom kriskommunikation är en relativt ny inriktning. I detta avsnitt har studien 

tagit hjälp av flera olika forskare som påtalar både fördelar och nackdelar med att använda dessa 

medier i stunder av kris. 
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Studien har använt sig av en retorisk textanalys för att undersöka materialet som består av fyra 

tidningsartiklar, en presskonferens och en längre text producerad av Transportstyrelsen. Det 

metodologiska tillvägagångssättet består av Karlberg och Mrals (1998) modell för retorisk 

textanalys som innefattar sex steg, kontext, disposition, övertygande argument, 

argumentationsanalys, stil och formulering av analysresultat. 

 

Studien presenterar ett resultat som visar att Transportstyrelsen, i många fall representerad av 

generaldirektören Jonas Bjelfvenstam, har agerat efter både retorikforskningens samt 

kriskommunikationsforskningens riktlinjer. Det mest anmärkningsvärda resultatet i studien är att 

Transportstyrelsen inte har använt sina sociala medier i någon utsträckning för att lindra 

effekterna av krisen. Något som går emot forskningens rekommendationer. Studien är samtidigt 

noga med att påpeka att resultaten som presenteras består av tolkningar och kan vara påverkade 

av vår egen förförståelse. För framtida forskning rekommenderas att dels fortsätta forska inom 

retoriken för att skapa en ännu bredare kunskapsbas inom området, men också att studera hur 

sociala medier har inverkat på andra organisationer krishantering. 

 

Nyckelord: retorik, kriskommunikation, sociala medier. 
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Abstract 

The study is based on the IT scandal at the Transport Agency, which began in 2015. The agency 

decided to outsource parts of its operations to the international IT company IBM, which in turn 

used several subcontractors based in other European countries. The Transport Agency's register 

contains information about virtually all Swedish citizens, and these data may now be available at 

foreign intelligence services. The scandal became widely known in 2017 and had consequences at 

the highest political level. In addition, the former Director-General was convicted of negligence 

with confidentiality. When the IT leak became known to the public, trust in the authority was 

seriously affected. The Transport Agency then made several attempts to minimize the damage 

that occurred. The purpose of this study is to investigate how the Transport Agency used 

rhetoric to rebuild confidence in the authority in connection with the IT scandal. 

Within the study there are three questions. 

1. How did the Transport Agency work with rhetoric to rebuild the trust of the organization's 

stakeholders in the IT scandal? 

2. How did the Transport Agency act on social media and how does the actions differ depending 

on the channel used? 

3. How well has the Transport Agency's actions been consistent with what Coombs (2014) 

theories say about crisis communication? 

 

The first question relates to the purpose and addresses the rhetorical resources used in the 

rebuilding of trust in the authority. Research recommends social media as an effective tool to 

alleviate the consequences of a crisis, the study's ambition was to investigate how this 

opportunity was used by the Transport Agency. Timothy Coombs is the largest authority in crisis 

communication research, therefore the study chose to investigate how well the Transport 

Agency's actions are consistent with his theories. 

The theoretical framework is divided into rhetoric, crisis communication and social media. The 

rhetoric section rests largely on Brigitte Mral's research, while Timothy Coomb's research forms 

the basis for the theoretical framework within the crisis communication section. Research on 

social media in crisis communication is a relatively new focus. In this section, the study has been 

assisted by several researchers who argue both the pros and cons of using these media in times 

of crisis. 

 

The study has used a rhetorical text analysis to investigate the material consisting of four 

newspaper articles, a press conference and a longer text produced by the Transport Agency. The 
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methodological approach consists of Karlberg and Mrals (1998) model for rhetorical text analysis 

that includes six steps, context, disposition, convincing argument, argumentation analysis, style 

and formulation of analytical results. 

 

The study presents a result that the Transport Agency, in many cases represented by Director 

General Jonas Bjelfvenstam, has acted on both the rhetoric research and the crisis 

communication research guidelines. The most remarkable result of the study is that the 

Transport Agency has not used its social media to alleviate the effects of the crisis. Something 

that is contrary to the research recommendations. The study is at the same time pointing out that 

the results presented consist of interpretations and may be influenced by our own pre-

understanding. For future research, it is recommended to continue research in rhetoric to create 

an even broader knowledge base in the area, but also to study how social media have impacted 

on other organizations crisis management. 

 

Keywords: rhetoric, crisis communication, social media. 
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Förord 
Denna uppsats är skriven av John Stenberg och Markus Strömberg. Tillsammans har vi tagit ett 

lika stort ansvar för studien och det arbete som lagts ner.  

 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack vår handledare Karin Fast för hennes engagemang, kunskap och 

vägledning under arbetets gång.  

 

Karlstad, januari 2018 

John Stenberg & Markus Strömberg 
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1. Introduktion  

Kriskommunikation är ett ständigt aktuellt ämne som förmodligen aldrig kommer att tappa sin 

samhällsrelevans. Våra medier fylls dagligen med nyheter om kriser av olika slag, på olika nivåer, 

om både privatpersoner och stora organisationer. Kriser är intressanta på flera olika sätt. Främst 

på grund av att det trots oändlig forskning och självklara manualer att följa fortfarande kan få de 

största jättarna på fall. Även på grund av att kriser kan likna varandra men ändå så oerhört 

säregna.  

 

Retorik är ett begrepp som av allmänheten ofta förknippas som ett försök att övertyga någon om 

något med målet att uppnå ett bakomliggande syfte. Retoriken har tidigare fått stor 

uppmärksamhet när stora tal i offentliga sammanhang ska analyseras. Numera får den dock allt 

större utrymme även i textsammanhang och när det kommer till forskning på 

kriskommunikation (Mral, 2013). Retorikforskaren Birgitte Mral (2013) förtydligar denna 

koppling med hjälp av följande resonemang.e 

 

“Varje krissituation är också en retorisk situation i den meningen att situationen kräver ett 

kommunikativt agerande för att informera, övertyga, eventuellt trösta och ena de inblandade och 

drabbade.” (Mral, 2013, s. 11). 

 

Med hjälp av tre meningar lyckas Mral (2013) beskriva sambandet mellan kriskommunikation 

och retorik och de gemensamma beröringspunkterna mellan forskningsområdena.  

 

It-skandalen på Transportstyrelsen är en av det senaste årets mest uppmärksammade kriser. En 

statlig organisation som åsidosatt lagen för att ett externt it-företag ska kunna sköta 

organisationens it-säkerhet. Skandalen är inte enbart intressant utifrån ett 

kriskommunikationsperspektiv utan också ur ett samhällsperspektiv. En statlig organisation som 

tillhandahåller sekretessuppgifter om miljontals svenskar åsidosätter lagen och därmed kontrollen 

över dessa uppgifter som dem har till uppgift att skydda. När krisen väl var ett faktum var det 

ingen liten sådan, faktum är att skandalen fick konsekvenser upp på högsta politiska nivå med 

två ministrar som tvingades avgå (Regeringen, 2017).  

 

Den här studien kommer med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, närmare bestämt en retorisk 

textanalys att undersöka hur retoriken kommer till uttryck i Transportstyrelsens externa 

kriskommunikation.  
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning  

I januari 2011 presenterade Riksrevisionen ett sparpaket som gick ut på att fler statliga 

myndigheter skulle lägga ut sina it-tjänster på entreprenad. En av de berörda myndigheterna var 

Transportstyrelsen och beslutet blev det första steget i den skandal som fick stor medial 

uppmärksamhet i nationell media under våren 2017. I april 2015 outsourcade Transportstyrelsen 

flera av sina register till det internationella it-företaget IBM (Sydsvenskan, 2017). IBM använde 

sig i sin tur av flera underleverantörer i Tjeckien, Rumänien och Serbien. I dessa register finns 

uppgifter om alla svenskar med körkort, inklusive personer som lever med skyddad identitet. 

Inledningsvis befarades det att registren innehöll information om alla svenska militära fordon, 

något som dementeras av Transportstyrelsen (Transportstyrelsen, 2017). Uppgifterna befinner 

sig nu hos utländska företag utan säkerhetsklassning och riskerar att ha spridits till utländska 

säkerhetstjänster. Som konsekvens av it-skandalen fick Transportstyrelsens dåvarande 

generaldirektör, lämna sitt jobb. Dessutom dömdes den före detta direktören för grov 

oaktsamhet. Skandalen fick även politiska konsekvenser, tre ministrar fick lämna sina poster, 

bland dessa fanns inrikesministern Anders Ygeman (Sydsvenskan, 2017). 

 

It-skandalen är intressant ur ett kriskommunikationsperspektiv på grund av flera faktorer. Dels 

på grund av den stora mediala bevakningen, men också på grund av de möjliga konsekvenserna 

av it-läckan. Dessutom finns ett stort samhällsintresse eftersom Transportstyrelsen är en 

myndighet som behandlar känsliga uppgifter om svenska medborgare. Därmed blir det intressant 

att undersöka hur Transportstyrelsen jobbar för att återställa sitt förtroende hos allmänheten. 

Kriskommunikation är ett sätt att informera sina intressenter, förklara och motivera sina 

åtgärder, samt att hantera mediernas rapportering (Coombs, 2014). I fallet med 

Transportstyrelsen bidrar det stora allmänintresset till att ämnets relevans ökar. Ambitionen är 

att bidra till den redan befintliga svenska forskningen inom kriskommunikation genom att 

genomföra en fallstudie. Eftersom krisen kom till allmänhetens kännedom under 2017 hoppas vi 

på att kunna bidra med något nytt inom forskningen, då ingen har undersökt fallet tidigare. 

 

1.2 Syfte 

I samband med den uppmärksammade it-skandalen på Transportstyrelsen 2017 skadades 

allmänhetens förtroende för myndigheten. I samband med detta försökte myndigheten att bygga 

upp det skadade förtroendet igen genom att redogöra för situationen och kommunicera med sina 

intressenter. Syftet med den här studien är att undersöka hur retoriken kommit till uttryck i 

Transportstyrelsens externa kriskommunikation. 
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1.3 Frågeställningar 

Den här studien intresserar sig för hur retorik har använts i Transportstyrelsens 

kommunikationsinsatser. För att få svar på studiens syfte utifrån problemområdet har 

undersökningen utformats utifrån följande frågeställningar: 

 

Det finns forskning som visar på sambandet mellan kriskommunikation och retorik. 

Retorikforskaren Birgitte Mral (2013) liknar en krissituation med en retorisk situation genom att 

hävda att varje krissituation kräver ett kommunikativt agerande med målet att övertyga 

mottagaren. Därför känns det naturligt att studiens första frågeställning formuleras på följande 

sätt: 

 

1. Hur har retoriken kommit till uttryck i Transportstyrelsen externa kriskommunikation? 

 

Något som också är intressant ur både ett kriskommunikations- och retorikperspektiv är hur 

kommunikationen och retoriken kan skilja sig beroende på vilken plattform organisationen 

använder. Sociala medier är ett relativt nytt fenomen som kriskommunikationsforskare lagt stort 

fokus på de senaste åren (Mazzei et al, 2012; Freberg & Palenchar, 2013; Coombs, 2014; 

Coombs & Holladay, 2016; Lin, Spence, Sellnow & Lachlan, 2016). Forskningen visar att sociala 

mediers inträde erbjuder en ny möjlighet för organisationer att interagera med sina intressenter i 

stunder av kris (Mazzei et al, 2012; Freberg & Palenchar, 2013; Coombs, 2014; Coombs & 

Holladay, 2016; Lin, Spence, Sellnow & Lachlan, 2016). Med denna bakgrund har studiens andra 

frågeställning formulerats enligt följande:  

 

2. Hur agerade Transportstyrelsen på sociala medier och hur skiljer sig myndighetens agerande 

beroende på vilken kanal som använts?  

 

Kriskommunikationsforskaren Timothy Coombs (2014) argumenterar för flera viktiga faktorer 

för en organisation att ta hänsyn till i en krissituation. Coombs (2014) hävdar bland annat att 

öppenhet och ärlighet är viktigt för att, i det här fallet Transportstyrelsen, ska kunna underlätta 

sitt arbete med att återuppbygga förtroendet för myndigheten igen. Med Coombs (2014) tankar 

om kriskommunikation i bakhuvudet kommer studiens tredje frågeställning att formuleras enligt 

följande:  
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3. Hur väl har Transportstyrelsens agerande överensstämt med vad Coombs (2014) teorier säger 

om kriskommunikation?  

 

1.4 Centrala begrepp 

Studien kommer att diskutera olika centrala begrepp som kan vara bra att ha en kännedom om. I 

punktlistan nedan redogörs det kort för begreppen och vidare redogörelser kommer att 

presenteras i samband med begreppens förekomst i studien.  

 

• Crisis response: Den fas inom kriskommunikation man befinner sig i när krisen är ett 

faktum. Betonar vikten av att svara på krisen och vidta rätt åtgärder (Coombs, 2014).  

• Krissituation: När någonting oväntat inträffar och riskerar att skada organisationen och 

sätter den normala situationen ur spel (Coombs, 2014). 

• Ethos: Syftar till talarens/avsändarens förtroende och karaktär, exempelvis en företrädare 

för en organisation (Mral, 2013).  

• Pathos: Det som tilltalar mottagarens känslor i en argumentation och skapar 

känslomässig tyngd. Pathos har stor betydelse för hur ett budskap tas emot (Mral, 2013). 

• Logos: Det i argumentationen som talar till mottagarens förnuft och rationalitet. Det 

mottagaren anser vara självklart och sanningsenligt (Mral, 2013). 

• Retorisk situation: I samband med en krissituation uppstår en retorisk situation eftersom 

det kräver en kommunikationsinsats med syfte att övertyga, informera, trösta och ena 

mottagarna (Mral, 2013).  

• Apologia: Ett “självförsvar”. Begreppet innebär att organisationen bemöter anklagelser 

på ett övertygande sätt (Mral, 2013).  

• Kategoria: Begreppet syftar till de anklagelser som riktas mot organisationen i en 

krissituation (Mral, 2013).  

• Kairos: Begreppet innebär att man kommunicerar och vidtar rätt åtgärder vid rätt 

tidpunkt (Mral, 2013).  

• Textens genre: I en retorisk analys brukar man placera en text i en övergripande genre 

för att kunna få djupare förståelse för texten (Karlberg & Mral, 1998). 

• Retorisk genre: En retorisk text kan placeras in i en genre för att förstå varför texten 

existerar och hur den är utformad (Karlberg & Mral, 1998). 

• Retoriskt problem: Inom retoriken brukar man prata om ett retoriskt problem som kan 

uppstå som i sin tur kräver sin lösning (Karlberg & Mral, 1998).  
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• Publik: Varje text har en förmodad mottagare som avsändaren förmodar att övertyga, 

dessa mottagare kan kallas för publik (Karlberg & Mral, 1998).  

• Kontext: Begreppet innebär att man placerar en text i ett större sammanhang för att på 

så sätt få en förståelse för varför texten förekommer och varför den ser ut som den gör 

(Karlberg & Mral, 1998) 

• Stilfigur: Ett sätt att övertyga sin publik genom att utsmycka sitt tal med olika estetiska 

knep kan kallas för stilfigurer. 

• Exordium: Textens inledning där man försöker få publiken välvilligt inställd och 

uppmärksam (Karlberg & Mral, 1998). 

• Narratio: Begreppet beskriver bakgrunden till det som argumenteras för (Karlberg & 

Mral, 1998). 

• Conclusio: Textens avslutning, där en upprepning av argument och en sammanfattning 

ges (Karlberg & Mral, 1998). 

 

1.5 Avgränsningar 

Den här studien avgränsar sig med hänsyn till den tidsresurs som funnits och för vad som anses 

rimligt som undersökningsmaterial. Materialet som funnits tillgängligt i traditionell media, sociala 

medier och hemsida har inte kunnat behandlats inom tidsramen för den här studien. Därmed har 

studien avgränsat sig till textmaterialet på Transportstyrelsens hemsida, presskonferensen vid 

Rosenbad och fyra stycken tidningsartiklar där den nya generaldirektören för Transportstyrelsen 

Jonas Bjelfvenstam uttalar sig. Utöver avgränsningar i materialet har studien även avgränsat sig 

när det gäller Karlberg och Mrals (1998) modell för retorisk analys. Ett av Karlberg och Mrals 

(1998) sex steg i modellen är formulering av analysresultat. Studien har valt att använda Karlberg 

och Mrals (1998) modell som verktyg för presentation av resultat och analys vilket gör att det 

sjätte steget i modellen involveras i de övriga fem stegen.  

 

1.6 Disposition 

I studiens första kapitel introduceras läsaren till bakgrunden till uppsatsen, syftet 

frågeställningarna, centrala begrepp och avgränsningar. I kapitel två presenteras tidigare 

forskning och teori i form av kriskommunikation, retorik och sociala medier. Kapitel tre 

presenterar och motiverar studiens metodval där Karlberg och Mrals (1998) modell för retorisk 

analys beskrivs. Därtill presenteras studiens population och urval, metodologiska problem, 

validitet och reliabilitet, operationalisering och forskningsetiska överväganden. I kapitel fyra 

redovisas studiens resultat och analys där kapitlet är indelat i tre delar: retorik, 
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kriskommunikation och sociala medier. I det femte kapitlet diskuteras studiens slutsatser och 

förslag på framtida forskning. I det avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat och slutsats 

utifrån en samhället och arbets-/yrkesliv.  
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2. Tidigare forskning och teori 
Det här kapitlet kommer att presentera tidigare forskning och teorier som är relevant för den 

studien. Kapitlet är indelat i tre huvudsakliga delar där varje ett stort forskningsområde tar plats 

inom varje del. Först ut är kriskommunikation, därefter redogörs det för forskningen på retorik 

för att avslutningsvis komma in på forskningsområdet sociala medier.  

 

2.1 Kriskommunikation 

Det här avsnittet är medvetet fokuserat på forskaren Timothy Coombs (2014) på grund av att 

studien utgått från Coombs teorier i en av forskningsfrågorna. Men också på grund av att många 

andra forskare inom området utgått mycket från Coombs teorier vilket är ett tecken på hans 

status inom forskningsområdet.  

 

Kriskommunikation är ett strategiskt sätt att kommunicera på och kräver att det finns uppsatta 

mål som kommunikationen ska uppnå (Coombs, 2014). Kriskommunikationen är tänkt att 

informera intressenter, förklara och motivera åtgärder organisationen ägnar sig åt, hantera 

mediernas rapportering och underlätta informationsflödet (Reynolds & Seeger, 2005; Coombs, 

2014). Kriskommunikationen är direkt avgörande för vilken väg en kris tar för organisationen. 

Sköts den på ett bra sätt slutar krisen allt som oftast bra likaväl som den allt som oftast slutar 

dåligt om kommunikationen inte sköts bra (Freberg & Palenchar, 2013). För att 

kriskommunikationen ska vara effektiv för en organisation finns det många olika parametrar att 

ta hänsyn till. Informationen bör vara korrekt, snabb, öppen, ärlig (Reynolds & Seeger, 2005; 

Veil, Beuhner & Palenchar, 2011; Coombs, 2014) En organisation kommunicerar med sina 

intressenter genom sina ord och handlingar (Coombs, 2014). Kommunikation är en absolut 

nyckel för att en organisation ska kunna hantera och överleva en kris på sättet man önskar. 

Vidare hävdar Coombs (2014) att det absoluta målet för kriskommunikationen ska vara att 

minimera skadorna för organisationens intressenter. Lyckad kriskommunikation kan leda till att 

organisationens rykte förblir oskadat, att organisationen inte lider ekonomiska förluster och att 

organisationens snabbare kan återgå till normal verksamhet (Coombs, 2014). 

 

Något som påverkar kriskommunikationen är att olika typer av kriser innebär olika former av 

konsekvenser vilket i sin tur kräver olika typer av kommunikationsinsatser (Reynolds & Seeger, 

2005). En naturkatastrof som hotar människors säkerhet kräver en typ av kommunikationsinsats 

medan en organisationskris hos ett företag i bilbranschen kräver en annan typ av 

kommunikationsinsats (Reynolds & Seeger, 2005).  
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När vi pratar om forskningsområden som kriskommunikation är det omöjligt att undvika 

forskaren Timothy W. Coombs. Coombs har under lång tid forskat på kriskommunikation och 

krishantering och har mycket erfarenhet på forskningsområdet. Hans auktoritet inom området 

märks inte minst i hur många av hans kollegor som återkommande refererar till hans forskning. 

 

Krishantering innebär de olika faktorer som finns utformade för att kunna hantera och tackla 

kriser samt minska skadan som en kris medför (Coombs, 2014). Krishantering är läran om att 

undvika eller åtminstone oskadliggöra effekterna av en kris i den mån det är möjligt. 

Krishantering är viktigt för att organisationen ska kunna ha fortsatt goda relationer till sina 

intressenter, inte tappa marknadsandelar och ekonomi, ha ett fortsatt gott rykte och helt enkelt 

överleva som organisation (a.a.). Inom krishantering pratar Coombs (2014) om trestegsmodellen: 

precrisis, crisis event och postcrisis. Dessa tre faser beskriver hur en kris påverkar en organisation 

före, under och efter krissituationen. 

 

Den här studien kommer att ta sin utgångspunkt i den fas som Coombs (2014) döpt till crisis 

event eftersom undersökningen fokuserar på Transportstyrelsens agerande när it-skandalen var 

ett faktum. Crisis event är den fas en organisation befinner sig i när en kris väl har inträffat (a.a.). 

Vad som är oerhört viktigt är att organisationen inser att man befinner sig i en krissituation och 

agerar därefter, utifrån de förberedelser och åtgärder man planerat för i förberedelsefasen 

(precrisis). Vidare argumenterar Coombs (2014) för hur man i extern kriskommunikation måste 

diskutera tre centrala begrepp, nämligen form, strategi och innehåll.  

 

Form är det första av tre viktiga begrepp som Coombs (2014) diskuterar när en krissituation 

uppstår och det krävs en extern kriskommunikation från en organisation. Begreppet form 

innebär på vilket sätt och hur en första kommunikationsinsats ska presenteras. Coombs (2014) 

menar att den första kommunikationsinsatsen när en kris har drabbat en organisation handlar 

om att en talesperson för organisationen uttalar sig om krissituationen. I en sådan situation 

påpekar Coombs (2014) hur viktigt det är att kommunikationen är snabb, konsekvent och öppen. 

Han argumenterar vidare för att det under en krissituation oftast finns en stress hos 

organisationens intressenter och att stressen i sin tur påverkar intressenternas förmåga att ta 

emot budskap och information. Det är viktigt att organisationen har den kunskapen så att 

informationen är saklig och enkel att förstå (a.a.). Att informationen ska vara snabb har blivit än 

viktigare i takt med teknologins utveckling. Utvecklingens framfart har gjort att tiden för en 
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organisation att kommunicera om en krissituation har minskat och det är därför än viktigare att 

man levererar informationen snabbt, utan att ge avkall på korrekthet. Mediebevakningen och 

sociala medier har gjort att information kring krissituationer sprids allt snabbare idag vilket ställer 

ännu högre krav på en organisation att kommunicera innan felaktigheter och rykten sprids (a.a.). 

Vidare hävdar Coombs (2014) därför att det blir en balansgång mellan att vara snabb och att 

kunna ge korrekt information, men fastställer samtidigt att det med tanke på eventuella 

felaktigheter och rykten är viktigare att vara snabb. Att organisationen även har en konsekvent 

kommunikation gentemot intressenter, media och allmänhet är också oerhört viktigt (a.a.). Att 

kommunikationen ska vara enhetlig måste inte betyda att det bara är en talesperson eller annan 

representant som för organisationens talan utan snarare att budskapet och informationen är 

homogen. Däremot ökar chansen att kommunikationen blir enhetlig om samma talesperson eller 

representant för organisationens talan gentemot omvärlden (a.a.). Detta leder i sin tur till att 

kriskommunikationen löper större chanser att lyckas. Det sista begreppet som enligt Coombs 

(2014) är viktigt när man kommunicerar i en krissituation är öppenhet. Att vara öppen i sin 

kommunikation i en krissituation innebär att man är tillgänglig för media, öppen för att dela med 

sig av information samt ärlig. Coombs (2014) hävdar att nyhetsmedier fortfarande är en central 

aktör för en organisation att ta hänsyn till i en krissituation. Samtidigt har sociala medier öppnat 

en möjlighet för organisationens intressenter att ställa frågor direkt till organisationer som man 

förväntar sig besvaras (a.a.). I de fall en organisation använder sociala medier i sin 

kriskommunikation hävdar Coombs (2014) att det är en relation mellan organisationen och 

intressenterna. Om organisationens budskap ska accepteras av intressenterna hävdar Coombs 

(2014) att intressenternas åsikter och frågor i sin tur måste bemötas av organisationen.    

 

Strategi är ytterligare ett begrepp inom kriskommunikationen som Coombs (2014) tillskriver stor 

vikt. Det kanske allra viktigaste när vi talar om strategi är att det finns ett förutbestämt mål med 

kommunikationsinsatsen. Det slutgiltiga målet med all typ av kriskommunikation är att minimera 

skadan för både organisationen och dess intressenter (a.a.). Coombs (2014) hävdar dock att för 

stort fokus ofta läggs på att skydda den egna organisationens rykte och att övriga intressenter 

glöms bort. Det är naturligt att en organisation sätter sig själva och sitt rykte främst, men 

allmänhetens säkerhet bör komma i första hand (a.a.). Det vanligaste målet för en organisation 

efter att en kris har inträffat är att minimera den negativa uppmärksamheten i media (a.a.). 

Eftersom medierna når så många människor och ofta fungerar som opinionsbildare blir det en 

naturlig reaktion att göra allt man kan för att minska spridningen av en nyhet som speglar 

organisationen negativt. Coombs (2014) beskriver två olika typer av perspektiv inom 
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strategibegreppet som ibland kan vara motsägande. Det första är kommunikationsperspektivet 

som främst riktar in sig på mediernas bevakning, till exempel hur många procent av artiklarna 

som skrivs med en positiv vinkel. Det andra är det affärsmässiga perspektivet som i stället 

handlar om den ekonomiska aspekten (a.a.). Exempel på detta kan vara faktorer som hur många 

procent försäljningen sjunkit efter att krisen blivit allmänt känd. Det båda dessa perspektiv har 

gemensamt är att de kan användas för att utvärdera en kommunikationsinsats när krisen väl är 

över (a.a.).  Inom strategibegreppet skiljer Coombs (2014) på två olika typer av målgrupper. 

Dessa är offer och ickeoffer där den förstnämnda kategorin är personer som påverkats negativt 

av krisen. Negativ påverkan anses i det här fallet vara psykologiska, fysiska eller ekonomiska 

skador. En organisation bör snabbt identifiera vilka som tillhör vilken målgrupp och därefter 

anpassa kommunikationen (a.a.). De som går under kategorin offer har av naturliga skäl en mer 

personlig koppling och bör därför adresseras på ett mer personligt plan, till exempel via 

direktkommunikation. Organisationen bör samtidigt kommunicera ett mer allmänt budskap via 

medierna eller sina egna kanaler, den typen av meddelanden anpassas mer efter gruppen 

ickeoffer (a.a.). 

Samtidigt är det enligt Coombs (2014) viktigt att inte glömma gruppen som inte alls påverkas av 

krisen men ändå följer den på avstånd. En organisations fortsatt goda rykte hos organisationens 

intressenter kan kontamineras genom en väl utförd kriskommunikation.  

 

Innehållet i det som kommuniceras är det som kanske har den största rollen av alla begrepp 

inom kriskommunikation. Andra strategier och planer blir inte mycket värda om innehållet är 

undermåligt (a.a.). En organisations agerande när en kris ska bekämpas går att bryta ner i tre olika 

kategorier. 1, Instruerande information. 2, Anpassad information. 3, Reputation management. 

Coombs (2014) håller de två första stegen som fundamenten all kriskommunikation vilar på. 

Instruerande information handlar om hur en organisation först och främst bör fokusera på att 

informera intressenterna om grundläggande åtgärder (a.a.). I det här skedet prioriteras den 

personliga säkerheten, till exempel evakueringsvägar eller om det finns andra åtgärder 

allmänheten bör vidta för att sätta sig i säkerhet. Det här gäller främst organisationer som har 

någon typ av samhällsansvar, men begreppet går också att applicera på organisationer som på 

något sätt kan påverka människors säkerhet (a.a.). Anpassad information behandlar de 

psykologiska effekterna av en kris. Bland intressenter som påverkas av krisen är stress en vanlig 

effekt som en organisation i det här skedet kan hjälpa till med att lindra (a.a.). För att minimera 

skadan från krisen är det viktigt att organisationen ger svar på frågor som, vad har hänt, när, vart, 

varför och hur. Coombs (2014) argumenterar för att intressenterna kan lugnas genom att snabbt 
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ges svar på vad som inträffat, dessutom vill de flesta veta vad som görs för att förhindra fler 

incidenter i framtiden. Den stora utmaningen med den här typen av kommunikation är att läget 

inte alltid är helt klart för den drabbade organisationen (a.a.). Det är med andra ord ibland så att 

man helt enkelt inte kan svara på dessa frågor innan en viss tid har gått från och med att krisen 

blivit ett faktum. Om man ändå försöker ge dessa svar innan läget är helt klart riskerar 

organisationen att framstå som inkompetent i efterhand (a.a.). I det här läget av en kris är det 

också viktigt att uttrycka sympati med de personer som drabbats, det i sin tur är inte samma sak 

som att erkänna ansvar för vad som hänt. Men det kan ändå ge en bild av att man bryr sig och ge 

organisationen ett bättre rykte i längden (a.a.).  

 

Många kriser kan enligt Coombs (2014) lösas utan att använda sig av reputation management. 

Men det kan fortfarande vara mycket bra att känna till och begreppet kommer att diskuteras i 

studiens kommande stycke.  

 

En kris hotar automatiskt en organisations rykte, det faktumet är svårt att komma runt. 

Reputation management handlar om hur skadan på ryktet kan minimeras. Detta kan göras enligt 

olika strategier, det viktigaste är att välja rätt bland dessa för att inte förvärra läget ytterligare 

(a.a.). De olika strategierna innebär både risker och fördelar, en av de mer riskabla är att helt 

enkelt gå i attackläge mot den som anklagar organisationen. Detta kan göras genom till exempel 

hot om rättsliga åtgärder. Den här metoden lämpar sig bäst när en kris främst baseras på rykten 

(a.a.).  En mer neutral strategi är att be om ursäkt och ta på sig ansvaret i ett tidigt skede. 

Ytterligare ett alternativ är att erbjuda kompensation för de intressenter som drabbas. Att 

erbjuda kompensation är enligt Coombs (2014) lämpligt när en kris har synliga offer. Det finns 

helt enkelt många olika sätt att bevara organisationens rykte så intakt som möjligt, det viktigaste 

är att välja rätt strategi för att inte förvärra skadan ytterligare (a.a.). Ett exempel på hur en 

organisation kan förvärra skadan är genom förnekande av att en kris existerar. Agerandet riskerar 

att göra de drabbade ännu mer upprörda och om det senare kommer fram att man ljög kan 

situationen bli mycket svår att hantera (a.a.).  

 

2.2 Retorik 
Studien har nu kommit fram till forskningskapitlets andra del, som är retoriken. Vi har utgått 

från retorikforskaren Birgitte Mral som är en framstående svensk forskare på området. Detta för 

att ett av hennes verk fokuserar på krisretorik vilket är precis det som den här studien handlar 

om (Mral, 2013). Retoriken har mestadels haft sin inverkan på den här studien genom att 
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använda den som metod för att få svar på studiens forskningsfrågor. Därför känns det viktigt att 

vara tydlig med att förklara att en djupgående redogörelse för flera centrala begrepp kommer att 

ges i nästa del av studien, metodkapitlet. Däremot är det samtidigt relevant att presentera 

retoriken även som teori vilket det här avsnittet är ämnat att göra.  

 

Retorik är ett intressant forskningsområde ur ett historiskt perspektiv. Forskningsområdet kan 

delas in i två delar, klassisk och modern. Den klassiska retoriska forskningen fokuserade på talets 

förmåga att övertyga i offentliga sammanhang medan den moderna retoriska forskningen istället 

fokuserar på både det talade och det skrivna ordet (Mral, 2008). Den här studien fokuserar på 

den moderna forskningen inom retoriken eftersom det är det skrivna ordet som studien 

intresserar sig för. Inom den moderna retoriska forskningen brukar man prata om att alla 

budskap, oavsett i vilken form det placeras i, är intressanta ur ett retoriskt perspektiv (Mral, 

2013). Förr i tiden var det talade ordet i fokus men faktum är att kommunikation och 

övertygande budskap förekommer i flera andra former, exempelvis visuellt eller genom det 

skrivna ordet. Mral (2013) skriver att “retorik betraktas i dag som fo ̈rma ̊gan att kommunicera på 

ett konstruktivt och effektivt sa ̈tt utifra ̊n va ̈lgrundade etiska sta ̈llningstaganden” vilket 

vidareutvecklar denna tanke om att retorikforskningen idag har utvecklats till mer än bara det 

talade ordet.  

 

Precis som i den klassiska retorikforskningen intresserar sig även dagens forskare för det 

persuasiva elementen inom området (Mral, 2008). Med det menas hur retoriken används för att 

övertyga och få igenom sitt budskap. Det är även där denna studie till stor del tar sin ansats. 

Inom retoriken utgår man alltid från den så kallade retoriska situationen där kommunikationen 

äger rum och fokus läggs ofta vid de argumenterande elementen (a.a.). Inom den moderna 

retoriken förekommer flera intressanta och till viss del komplicerade begrepp. Dessa är ett 

verktyg för att försöka förstå verkligheten, ofta inom svåra och komplicerade sammanhang 

(Mral, 2013).  

  

“Retorik och kriskommunikation verkar kanske vid fo ̈rsta pa ̊seende inte ha mycket med varandra 

att go ̈ra. Vid en akut kris ta ̈nker man inte i fo ̈rsta hand pa ̊ stora tal och va ̈lvalda ord, 

kommunikationsformer som till vardags ofta förknippas med begreppet retorik.” (Mral, 2013, s 

6).  
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Retorikforskaren Birgitte Mral beskriver med hjälp av dessa ord hur den allmänna uppfattningen 

kring retorik och kriskommunikation, i samband med varandra, verkar (a.a.). Mral (2013) 

konstaterar att det inte är retorik ur den klassiska aspekten med storartade tal och välformulerade 

ord som ligger till grund för en samverkan mellan områdena. Snarare hävdar Mral (2013) att det 

är retoriken, i dess moderna mening, som gör att den berör kriskommunikationen. Den moderna 

retoriken skiljer sig från den klassiska på så sätt att den inte enbart fokuserar på det talade ordet i 

offentliga sammanhang utan även på det skrivna ordet. Faktum är att det är betydligt mer än just 

det talade ordet som kan klassas som ett budskap med syfte att övertyga och påverka (a.a.). Den 

moderna retoriken fokuserar på all slags kommunikation oavsett om det är talade, skrivna eller 

visuella budskap. Fokus ligger på att identifiera de budskap som syftar till att övertyga och 

påverka, oavsett i vilken form det anges. I en krissituation kan man därmed inte endast använda 

sig av retorik i den klassiska meningen. Framgången i kommunikationen avgörs även av 

symbolhandlingar och hur organisationen agerar (a.a.). Dessa symbolhandlingar kan innebära 

ekonomisk eller materiell kompensation för de drabbade och kan ses som symbolisk retorik 

(a.a.). Många gånger kan en organisations ansvariga gå bort sig retoriskt då de underskattar 

mottagarna, problemet eller mottagarnas krav. Detta problem har varit känt ända sedan antiken 

under retorikforskningens födelse (a.a.). För att undvika dessa misstag hävdar Mral (2013) att 

man aldrig får överskatta vilket förtroende och tillit intressenterna har för organisationen.  

 

Alla krissituationer innebär en osäkerhet för alla inblandade, både organisationen som bär 

ansvaret och de berörda intressenterna. Ett av målen med krisretoriken är därför att 

kommunicera på ett sätt som visar hänsyn för intressenternas känslor (a.a.). Ett exempel på detta 

kan vara att snabbt komma med korrekt information vid en kris som påverkar många människor 

negativt. Mral (2013) lyfter fram att det viktigaste är att det långsiktiga målet är att skapa trygghet 

hos intressenterna. Samtidigt bör man vara medveten om vilka svårigheter som finns inom fältet. 

Det har visat sig vara svårt att skapa en färdig mall för vilken sorts retorik som fungerar bäst i en 

krissituation. Anledningen till detta är att alla kriser innehåller olika element som skiftar från fall 

till fall (a.a.). Därmed inte sagt att det inte finns något att lära av historien. För även om alla 

kriser är nya är de enligt Mral (2013) nya på samma sätt. Det vill säga att det finns tendenser som 

går igen och att det därmed går att ta lärdom från tidigare retorik och krishantering. Eftersom det 

är svårt att planera på förhand kan en organisation istället gå tillbaka och se till andras och egna 

erfarenheter för att välja ett korrekt retoriskt agerande (a.a.). Det här arbetssättet kallas inom 

retoriken för imitatio och innebär att man kopierar det som fungerat framgångsrikt tidigare (a.a.). 
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När man diskuterar retorik är det svårt att inte nämna de tre grundstenarna, ethos, pathos och 

logos. Ethos står i krissammanhang för sändarens trovärdighet, logos är de argument som talar 

till mottagarens förnuft och pathos adresserar mottagarens känslor (a.a.). Detta är en mycket 

kortfattad sammanfattning av begreppen och de kommer få en grundligare genomgång i 

metodkapitlet. Begreppen är så viktiga att retoriken inom kriser är dömd att misslyckas om 

företrädare för organisationen inte har koll på dem (a.a.).  

 

Mral (2013) hävdar att all retorikvetenskap innebär studier av retorisk kommunikation med ett 

praktiskt syfte, att främja effektiv, etisk och konstruktiv kommunikation ur ett 

samhällsperspektiv. Retoriken har kommit att spela en stor roll inom kriskommunikation, 

kortfattat är de största bidragen, struktur, språklig förmedling och en djupare förståelse för 

kommunikationens villkor (a.a.). 

 

2.3 Sociala medier inom kriskommunikation 

”Social media is a collection of online technologies that allows users to share insights, experience 

and opinions with one another.” (Coombs, 2014, s 18). 

 

Social media initiates innovation with communication technology platforms that enable 

knowledge sharing, digital storytelling, collaboration and relationship building among a 

community with common interests and needs (Freberg & Palenchar, 2013, s 85). 

 

För att förstå hur sociala medier och kriskommunikation hänger ihop måste vi inleda med att 

redogöra för hur forskningen definierar sociala medier. 

 

Både Freberg et al (2013) och Coombs (2014) sammanfattar ovan sin definition av sociala 

medier på ett sätt som gör det begripligt ur en kriskommunikationskontext. Coombs (2014) 

argumenterar för att sociala medier är den nya sortens teknologi som tillåter oss att dela åsikter 

och erfarenheter med varandra medan Freberg och Palenchar (2013) vidare argumenterar för att 

sociala medier är ett sätt för människor med liknande intressen och behov att dela kunskap, 

samarbeta och bygga relationer med varandra.   

 

Sociala medier är i allt större utsträckning det som styr vår vardag idag. I takt med att teknologin 

utvecklas och att allt fler får en smartphone, surfplatta eller dator i sin ägo träder så också sociala 

medier in i våra liv. Vi följer, gillar, delar, diskuterar och publicerar i en utsträckning vi aldrig sett 



	 23	

tidigare och som tidigare aldrig varit möjligt. Sociala medier har blivit en del av oss människor 

och en allt större del av våra liv finns på våra profiler på dessa olika plattformar. Vi ser idag ett 

informationsflöde vi aldrig sett tidigare och dessutom ser vi informationen spridas i ett tempo vi 

aldrig någonsin upplevt tidigare. 

 

Forskningen påvisar också andra saker som är unikt med sociala medier och att det förändrat vår 

värld. Freberg och Palenchar (2013) hävdar att vi människor med hjälp av sociala medier både 

kan producera och konsumera information och material. Användare kan alltså producera sitt eget 

material vilket gör att vi ”vanliga” människor fungerar som våra egna nyhetskanaler och 

informationskällor (Mazzei, Kim & Dell’Oro, 2012; Freberg & Palenchar, 2013). Vi sprider 

information till vår närhet med ett enkelt knapptryck och sedan finns det egentligen inga gränser 

för hur långt informationen når och hur stor spridning informationen får, oavsett om den är 

korrekt eller inte. 

 

I takt med att vi människor börjat intressera och engagera oss alltmer i sociala medier har även 

organisationer och företag sett sin chans att använda sig av dessa olika typer av teknologiska 

plattformar (Coombs & Holladay, 2016). Det har oftast dock skett i ett vinstsyfte i form av 

reklam och annonser. Eftersom en stor del av kriskommunikation strävar efter att organisationen 

ska uppehålla ett gott rykte har organisationer dock också ägnat sig åt sociala medier i stunder av 

kris. 

 

Sociala medier har fått en oerhört stor inverkan på människors vardag. Idag är det mer vanligt än 

ovanligt att både vuxna och ungdomar springer runt på staden med en smartphone i handen eller 

ligger hemma med en surfplatta i knät. Detta har förändrat spelplanen för kommunikation och 

traditionella medier (Coombs & Holladay, 2016). Idag fungerar individer både som mottagare 

och sändare av information och på ett helt annat sätt än tidigare (Mazzei et al, 2012). En Tweet 

från en privatperson om något som inträffat kan få stor spridning utan att det för sakens del 

behöver vara korrekt information. Detta har inneburit att det numer finns en ny faktor att 

anpassa sig till för organisationer i sin kriskommunikation. Idag måste organisationerna vara 

förberedda och kunna åtgärda negativ ryktesspridning om organisationen när exempelvis en kris 

inträffar, vilket är mycket svårare nu alla människor fungerar som publicister på grund av dessa 

medier (Freberg & Palenchar, 2013; Coombs, 2014; Coombs & Holladay, 2016). 
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I takt med sociala mediers utveckling och genomslagskraft har andra aktörer än enbart 

privatpersoner engagerat sig och sett att det finns en oerhörd kraft att utnyttja. För 

kriskommunikationen är det inte annorlunda, snarare tvärtom. Som tidigare nämnts finns det 

några kriterier för att kriskommunikation ska vara framgångsrik och faktum är att sociala medier 

är ett ypperligt sätt för att uppnå dessa. Via en social media kan en organisation som befinner sig 

i en kris nå sina intressenter på ett snabbt och lättillgängligt sätt vilket i sin tur ger snabb 

spridning av viktig information (Roshan, Warren & Carr, 2016). 

 

Coombs och Holladay (2016) argumenterar för hur sociala mediers intåg i samhället påverkar 

den strategiska kommunikationen överlag och så även kriskommunikationen. Forskarna påvisar 

detta genom att genom krisens olika faser, den så kallade trestegsmodellen och hur sociala 

medier får en påverkan på åtgärder och aktioner i varje fas (Coombs & Holladay, 2016). När 

kristeam och organisationers talespersoner i stunder av kris kunde förbereda information som 

skulle publiceras på hemsidor och budskap som skulle förmedlas i traditionella medier i den takt 

man önskade har sociala medier helt rubbat den ordningen (Coombs & Holladay, 2016). Nu kan 

all planering sättas ur spel och organisationen måste istället visa upp en helt annan flexibilitet för 

vad som sägs och skrivs om organisationen och krisen. Sociala medier har inneburit att 

information från organisationen inte enbart ska publiceras på hemsidor och i traditionella medier 

utan även i sociala kanaler där många av organisationens intressenter finns (Coombs & Holladay, 

2016). 

 

I precrisis-fasen fokuserar kommunikationen på att minska eller eliminera skadan vid en kris och 

alla förberedelser sker i samband med detta (Coombs & Holladay, 2016). Sociala medier innebär 

nu att dessa åtgärder måste justeras eftersom man nu inte längre kan förutspå hur information 

sprids i samma utsträckning som tidigare. Coombs & Holladay (2016) hävdar att dessa 

justeringar bland annat innebär att organisationen måste skanna av fler informationskällor och 

kanaler än tidigare för att på så sätt kunna svara på negativa ryktesspridningar om organisationen. 

Annars riskerar ryktesspridning och skriverier att skada organisationen på det sätt man vill 

undvika genom sina åtgärder (Coombs & Holladay, 2016). 

 

Vad som också är viktigt att komma ihåg när vi redogör för forskning inom kriskommunikation 

är vilken vikt forskare hävdar att organisationens anställda har. 

Anställda spelar en oerhört viktig roll när det kommer till kriser. Anställda ingår i organisationens 

intressenter och i en kris kan dessa både ses som en börda och en tillgång (Mazzei et al, 2012; 
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Coombs & Holladay, 2016). Forskning på intern kriskommunikation visar att anställda ofta är 

tillräckligt informerade vid krissituationer vilket kan leda till att det blir en börda för 

organisationen (Mazzei et al, 2012). Om däremot de anställda tilldelas tillräcklig information kan 

dessa istället bli en tillgång för organisationen genom att just dem i sin tur sprider informationen 

vidare till sina anhöriga och vänner på sociala medier (Frandsen & Johansen, 2011; Mazzei et al, 

2012; Coombs & Holladay, 2016). Forskningen visar på att organisationen bör uppmuntra 

anställda att agera på just detta sätt och de anställda bör ingå i kriskommunikationsplanen och 

fungera som en strategisk spelbricka att använda sig av i stunder av kris (Frandsen & Johansen, 

2011; Mazzei et al, 2012; Coombs & Holladay, 2016). För att statuera ett konkret exempel så kan 

en organisations intressenter, genom att följa/gilla organisationens Facebook-sida, promota 

organisationen till intressentens bekantskapskrets vilket gör att det får spridning (Veil et al, 

2011). 

 

En annan positiv aspekt av sociala mediers inträde i kriskommunikationen är att dessa nya 

kanaler erbjuder en ny möjlighet för organisationer att interagera med sina intressenter (Mazzei 

et al, 2012; Freberg & Palenchar, 2013; Coombs, 2014; Coombs & Holladay, 2016; Lin, Spence, 

Sellnow & Lachlan, 2016). Organisationer kan i stunder av kris dels informera sina intressenter 

via sociala medier men också diskutera, motivera och svara på frågor på ett sätt som tidigare inte 

var möjligt. Istället för monolog har möjligheten för dialog nu ökat markant. Viktigt är dock att 

tänka på att det finns en strategisk kommunikationsplan även för sociala medier precis som det 

bör för kommunikation via traditionella medier och kanaler (Veil et al, 2011). 

 

Om man ska tro ovanstående redovisning av forskning kan man tro att forskarna är överens om 

att sociala medier innebär en oerhörd tillgång för organisationer som befinner sig i en kris. Det 

kan vara lätt att tro att det enbart finns positiva sidor med sociala medier när de används inom 

kriskommunikation. 

 

Därför känns det viktigt att belysa att så inte är fallet. Inom kriskommunikationsforskningen har 

det även väckts kritiska röster gentemot sociala medier och användningen av dessa i stunder av 

kris. För trots att sociala medier inneburit att organisationer kan tvåvägskommunicera med sina 

intressenter, påvisar forskning också att medierna inte används åt dialog utan fungerar precis 

som kommunikationen på mer traditionella kommunikationskanaler som hemsidor. Betydande 

forskning inom sociala medier i kriskommunikation visar istället att många organisationer 

använder dessa informationskanaler åt monologa meddelanden (Ki & Nekmat, 2014; Lin et al, 
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2016; Roshan et al, 2016). Vidare hävdar Ki & Nekmat (2014), Lin et al (2016) och Roshan et al 

(2016) med sina respektive forskningsrapporter att många organisationer ännu inte har den 

kunskap som krävs för att kunna använda sociala medier i kriskommunikation. Organisationerna 

har ingen kontroll på vad som skrivs och vilka rykten som sprids på dessa olika kanaler att 

medierna istället kan få en motvänd effekt och skada organisationens rykte (Ki & Nekmat, 2014; 

Lin et al, 2016; Roshan et al, 2016). Den här forskningen påvisar hur viktigt det är för 

organisationer att ha kontroll på sina sociala mediekanaler och använda dessa för att komma 

närmare sina intressenter genom dialog och informationsspridning, istället för att använda dem 

som monologa informationskanaler och inte ha kontroll på vad som skrivs och vilka rykten som 

sprids. Coombs & Holladay (2016) menar att kriskommunikationen måste, i takt med 

intressenters allt större vilja använda sociala medier, anpassa sig till denna nya miljö och lära sig 

att hantera den på samma sätt som man lärt sig hantera andra typer av informationskanaler. 

Förutom detta hävdar flera forskare att sociala medier inte är ett tillräckligt utforskat område 

inom kriskommunikationsfältet och att det därför inte går att med säkerhet påstå varken det ena 

eller det andra (Ki & Nekmat, 2014; Lin et al, 2016; Roshan et al, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 27	

3. Metod  
För att kunna besvara studiens problemställning och frågeställningar kommer det här kapitlet att 

presentera och motivera studiens metodval. Kapitlet kommer även att redogöra för hur 

undersökningen har genomförts, hur urvalsprocessen av material har sett ut samt vilka 

metodologiska problem som funnits.  

 

Ahrne och Svensson (2015) argumenterar för att relationen mellan det insamlade materialet och 

studiens frågeställningar är avgörande för vilken metod som lämpar sig bäst. Den här studien 

intresserar sig för hur Transportstyrelsen använde sig av retorik för att återuppbygga förtroendet 

för myndigheten igen efter it-skandalen och det insamlade materialet är i textform. Studiens 

frågeställningar är svåra att mäta och kvantifiera vilket gör att det kvantitativa spåret faller bort 

(Östbye et al, 2004). Snarare är frågeställningarna inriktade på hur retoriken kommit till uttryck 

och hur agerandet skiljer sig beroende på vilken kanal som använts. Det medför att en kvalitativ 

metod och närmare bestämt en retorisk textanalys är den mest lämpade metoden för studien.  

 

I den här studien har fokus legat på retoriska verktyg för att kunna undersöka hur retoriken 

kommit till uttryck i Transportstyrelsens kriskommunikation. Flera av retorikens verktyg är 

välkända medan andra kan vara desto svårare att förstå. Därför kommer studien att redogöra för 

de begrepp som legat till grund för den retoriska analysen nedan.  

 

Ethos, pathos och logos är de mest välkända begreppen inom den retoriska verktygslådan (Mral, 

2013; Vigsö, 2010). Både Mral (2013) och Vigsö (2010) argumenterar för hur dessa tre 

appellformer hänger ihop och att det inte enbart går att övertyga mottagaren genom endast en av 

dessa tre former. Vigsö (2010) hävdar vidare att ethos, logos och pathos tillsammans är nyckeln 

för att som avsändare uppnå avsikten med sin kommunikation, nämligen att övertyga. Ethos 

kännetecknas genom avsändarens trovärdighet. Mral (2013) hävdar att avsändarens ethos inte 

kan påverkas utav avsändaren själv, utan snarare är något som ligger hos mottagarens att avgöra. 

Detta innebär också att ethos kan påverkas både positivt och negativt av avsändarens tidigare 

handlingar och bakgrund (Mral, 2013). Mral (2013) lyfter fram en god karaktär, kloka handlingar, 

välvilja och empati för situationen och de drabbade i en kris som fundamentala saker för att som 

avsändare uppnå trovärdighet hos mottagarna. Pathos innebär det i en argumentation som 

tilltalar mottagarens känslor (Mral, 2013; Vigsö, 2010). Olika känslor som en avsändare kan 

utsända i en argumentation och som kan tilltala mottagaren kan vara både positiva känslor i form 

av glädje, medkänsla och hoppfullhet och negativa känslor i form av ilska, upprördhet och hat 
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(Vigsö, 2010). Sist men inte minst har vi logos som i enkelhet innebär att avsändaren talar till 

mottagarens förnuft och rationella tänkande (Mral, 2013; Vigsö, 2010). Logos kännetecknas 

genom att argument som avsändaren lyfter fram är sakliga, faktabaserade och objektiva (Vigsö, 

2010).  

 

Ethos, pathos och logos är som sagt viktiga ingredienser i en retorisk analys men dem är långt 

ifrån ensamma. Kairos fokuserar på att ögonblicket eller tillfället som en organisation 

kommunicerar måste vara rätt (Mral, 2013). Mral (2013) hävdar att kommunikationen förutom 

att ligga rätt i tiden måste vara energifyllt och och målmedvetet. Doxa är också ett intressant 

begrepp inom retoriken. Här återfinns de gemensamma värderingar, vår gemensamma världsbild 

och uppfattningar om saker och ting (Mral, 2013). Begreppet är därför starkt förknippat med 

kulturen och historiken (Mral, 2013). Om någonting är självklart och inte ifrågasätts eftersom det 

är en allmän sanning utifrån den kunskap eller den världsbild vi har, kan det identifieras som 

doxa. 

 

När man diskuterar retorik som metod är ett vanligt förekommande begrepp den retoriska 

situationen. Den retoriska situationen beskrivs med väldigt väl avvägda ord av retorikforskaren 

Birgitte Mral: 

     

“Varje krissituation a ̈r ocksa ̊ en retorisk situation i den meningen att situationen kräver ett 

kommunikativt agerande fo ̈r att informera, o ̈vertyga, eventuellt tro ̈sta och ena de inblandade och 

drabbade.” (Mral, 2013, s. 11). 

 

Förutom den uppenbara kopplingen mellan retorik och kriskommunikation kan man dra 

slutsatsen att en retorisk situation uppstår när det finns ett problem eller utmaning som måste 

lösas med en kommunikativ insats med målet att övertyga (Mral, 2013). Mral (2013) hävdar 

vidare att det är vanligt förekommande att kriser som drabbar en organisation ofta utvecklas till 

förtroendekriser. För att återvinna förtroende ställs det krav på att man genom sin 

kommunikation lyckas övertyga organisationens intressenter. Två andra begrepp som studien 

kommer att ta sin utgång i är viktiga när man talar om retorik i kriser. Apologia och kategoria är 

sina respektive motsatser (Mral, 2013). Kategoria representerar de anklagelser som riktas mot 

exempelvis en organisation i en krissituation medan apologia i sin tur innebär det försvar som 

organisationen ägnar sig åt. Mral (2013) beskriver apologia som ett verbalt sätt att bemöta 

anklagelser och försvara sig mot det som sägs på ett övertygande sätt. I försvaret ingår det att 
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vara ärlig, dela med sig av så mycket information som möjligt och att be om ursäkt ifall man 

begått uppenbara misstag eller fel (Mral, 2013). Inom krisretorik läggs det även mycket fokus på 

att skapa en gemenskap mellan organisationen i kris och intressenterna. Att skapa en slags vi-

och-dem känsla. Detta väljer Mral (2013) att kalla för samlande retorik eller för ceremoniell 

retorik och det syftar till att återskapa gemenskap, skapa trygghet och bekräfta gemensamma 

värden i en krissituation. 

 

Efter att ha gått igenom flera av begreppen är det dags att gå in mer konkret på vilket metodiskt 

tillvägagångssätt studien tillämpat. Hur en retorisk textanalys går till är inte helt självklart och 

ingen metod kan täcka alla aspekter av en retorisk fråga (Karlberg & Mral, 1998). På grund av 

detta är det viktigt att definiera sina begrepp och förklara på vilket sätt ett resonemang är 

relevant (Karlberg & Mral, 1998). Karlberg & Mral (1998) har utformat en modell för retorisk 

textanalys som studien har följt. Vissa avsteg från modellen kan förekomma, något författarna 

noga påpekat uppmuntras eftersom modellen ska betraktas som en inspirationskälla snarare än 

ett facit.  

 

Karlberg och Mrals (1998) modell består av sex steg, kontext, disposition, övertygande argument, 

argumentationsanalys, stil och formulering av analysresultat. Sista delen av metodkapitlet 

kommer att ge en summerande förklaring av modellen. 

 

Steg 1, kontext: Texten bör tolkas som en del av en större helhet för att få en djupare förståelse. 

Här kommer också begreppet kairos till användning, ligger den argumenterande texten rätt i 

tiden eller riskerar den att få motsatt effekt än den önskade? Inom steg 1 bestäms även textens 

genre och den retoriska situationen. Dessutom förs ett resonemang om vilken textens publik är 

samt vilka retoriska problem som finns (Karlberg & Mral, 1998).  

 

Steg 2, disposition: I det här steget undersöks hur texten är disponerad. Inom den klassiska 

retoriken finns begreppen exordium, narratio, propositio, argumentatio och conclusio. 

Sammantaget utgör dessa dispositionen i ett tal. Ofta kan det vara av stor vikt att undersöka hur 

texten inleds, anledningen till detta är att det första intrycket är oerhört viktigt (Karlberg & Mral, 

1998).  

 



	 30	

Steg 3, övertygande argument: I steg tre undersöks vilka argumenterande argument som 

förekommer i texten. Främst bör denna fas i undersökningen fokusera på de tre grundläggande 

begreppen ethos, pathos och logos (Karlberg & Mral, 1998). 

 

Steg 4, argumentationsanalys: Modellens fjärde steg syftar till att besvara vilka textens 

huvudargument är och om det finns flera kärnargument eller ett som är återkommande. Här 

undersöks också om texten har en tydlig tes, det vill säga om det finns en huvudtanke eller 

uppmaning. I samband med detta blir det naturligt att undersöka om texten även innehåller en 

antites. I det här fallet skulle det kunna vara motargument mot de som anklagar organisationen. 

Steg tre och fyra flyter även in i varandra till viss del då man även i steg fyra bland annat letar 

efter ethos, pathos och logos-argument (Karlberg & Mral, 1998). 

 

Steg 5, stil: Stil handlar i det här sammanhanget om textens språkliga utformning eller elocutio 

som det kallas inom retoriken. Steg fem går ut på att undersöka textens stilnivå och vilka 

stilfigurer som använts. Stilbrott kan vara av stor vikt om sådana finns eftersom de kan vara både 

effektfulla och kontraproduktiva. Ett stilbrott kan till exempel innebära ett svärord som blandas 

med mer korrekt svenska. Inom begreppet stilfigurer ryms en stor mängd övriga begrepp, till 

exempel metafor, paradox och ironi (Karlberg & Mral, 1998).  

 

Steg 6, formulering av analysresultat: Det sista steget är mer fritt för eget upplägg (Karlberg & 

Mral, 1998). Här är det viktigt att själva använda retorikens rekommendationer för att presentera 

en läsvärd sammanfattning av analysresultaten. En annan viktig aspekt är att vara noga med att 

resultatet är vår tolkning och inte nödvändigtvis ett facit för andra (Karlberg & Mral, 1998).  

 

3.1 Population och urval  
En kvalitativ metod skiljer sig från en kvantitativ metod på många olika sätt. Den allmänna 

kunskapen om skillnaden mellan metoderna är att den ena leder till mer generella slutsatser om 

en större helhet medan den kvalitativa ger en djupare insikt på ett begränsat område. Vad som 

också är en påtaglig skillnad mellan metoderna och som studien nu kommer att redogöra för är 

urvalsprocessen. 

 

Studien är baserat på ett urval efter kritiska fall (Ekström & Larsson, 2010). Kritiska fall innebär 

att studien baseras på ett särskilt problem eller ett särskilt fall vilket i den här studien alltså är it-

skandalen på Transportstyrelsen (Ekström & Larsson, 2010). I just det här fallet fokuserar 
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studien på textmaterial som valts ut efter några strategiska kriterier för att säkerställa att det 

insamlade materialet kan användas i vår studie och för att studiens validitet inte ska bli lidande. 

Det första kriteriet innebär att materialet ska vara producerat av Transportstyrelsen, antingen att 

myndigheten själv har skrivit materialet eller att generaldirektören Jonas Bjelfvenstam citerats i 

exempelvis nyhetsmedier. Det andra kriteriet innebär att materialet ska vara publicerat på 

Transportstyrelsens hemsida, sociala mediekanaler eller i nyhetsmedier och finnas tillgängligt 

under den period materialinsamlingen skedde. Det tredje kriteriet innebär att materialet berör 

den specifika krisen som studien intresserat sig för.  

 

Totalt finns det 18 stycken mindre texter i form av frågor och svar som samtliga matchade 

studiens kriterier för materialinsamling på Transportstyrelsens hemsida. I nyhetsmedier fanns det 

mycket material som passade kriterierna vilket krävde ytterligare avgränsning med hänseende av 

begränsad tidsresurs. På myndighetens Facebook-sida och Twitterkonto var materialet tvärtemot 

i nyhetsmedier istället likgiltigt med noll vilket efter noggrann övervägning visat sig vara ett 

intressant faktum i sig. Det senaste kommer studien att redogöra för i resultatkapitlet.  

 

Att det empiriska materialet som berör krisen och uppfyller de tre kriterierna är större än den 

tidsresurs som studien begränsats av har tvingat fram ett förtydligande av målet med den här 

studien. Studiens mål är att kunna ge en nyanserad bild av it-skandalen undvika att urvalet blir 

ensidigt (Ekström & Larsson, 2010). Samtidigt måste det empiriska materialet vara tillräckligt bra 

för att en retorisk analys ska kunna genomföras. Detta har påverkat urvalet i den mån av att 

studien kommer att undersöka samtliga 18 texter på myndighetens hemsida. Regeringen höll 

dessutom en presskonferens där generaldirektör Jonas Bjelfvenstam höll ett anförande. Detta 

anförande kommer också att ingå i studiens material. Vi har också valt ut fyra stycken 

nyhetsartiklar som samtliga berör it-skandalen på olika sätt och där Bjelfvenstam dessutom 

uttalar sig. Sist men inte minst har studien även undersökt myndighetens sociala mediekanaler i 

form av Facebook och Twitter. Materialet på hemsidan och på presskonferensen är material som 

Transportstyrelsen och-/eller Jonas Bjelfvenstam producerat vilket innebär att en viss kontroll 

finns över detta material. Nyhetsartiklarna är producerade av nyhetsmedier vilket gör att makten 

över innehållet inte faller på nyss nämnda aktörer utan snarare på journalisten bakom verken.  

 

Studien har valt detta material eftersom det faller in under de kriterier som diskuteras ovan. 

Transportstyrelsens egenproducerade material är begränsat och därför har vi valt att använda allt 

material som finns att tillgå. Nyhetsartiklarna har studien valt eftersom att myndighetens egna 
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material inte var tillräckligt. Ett kriterium var att Jonas Bjelfvenstam skulle vara citerad och här 

fanns det mer material att tillgå än de fyra artiklar som valdes ut. Däremot uttryckte sig 

Bjelfvenstam på ett liknande sätt i samtliga artiklar som funnits att tillgå och därför gjorde 

studien fyra nedslag i det materialet. Robert Yin (1981) är en forskare som ägnat mycket fokus åt 

att studera forskningsdesign och fallstudier. Yin (1981) hävdar att det viktigaste i en fallstudie är 

variationen av material och att man som forskare är medveten om det. Därav att studien 

kommer att ägna sig åt denna typ av nedslag i det empiriska materialet.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Presskonferensen som analyserats var inte i textform vilket gjorde att vi fick transkribera Jonas 

Bjelfvenstams anförande så att allt material var tillgängligt för att göra en retorisk textanalys. 

Karlberg och Mrals (1998) modell för retorisk analys har legat till grund för den här studien. 

Studien har följt modellens utformning där det insamlade materialet gått igenom de olika stegen i 

turordning. Eftersom vi genomförde analysen tillsammans lät vi en text genomgå de olika stegen 

åt gången. Studien inledde med att placera materialet utifrån en kontext för att på sätt kunna 

uttala sig om vilket sammanhang texterna befann sig inom. I nästa steg analyserades texternas 

disposition för att se hur texterna var utformade med inledning och avslutning som tongivande 

punkter. Därefter analyserades texternas faktiska innehåll där fokus låg på att identifiera 

argument som syftade till att övertyga läsaren. I det fjärde steget låg fokus på att göra en 

övergripande argumentationsanalys på innehållet i materialet. När detta var gjort gick materialet 

igenom det sista analyssteget som fokuserade på språkets estetiska utsmyckning i texterna där vi 

främst letade efter olika stilfigurer. Med anledning av att resultatet bestod av tolkningar utfördes 

analyserna gemensamt. Om två personer gör samma tolkning minskar risken för att den egna 

förförståelsen påverkar analysen (Ekström & Larsson, 2010). Samtidigt var vi medvetna om 

risken att vi kunde ha liknande förförståelse inom ämnet.  

  

3.3 Metodologiska problem  
Inom kvalitativ forskning är forskarens egen förförståelse och uppfattning något som riskerar att 

färga tolkningen av materialet (Höijer, 1990). Samtidigt är det omöjligt att förstå någonting utan 

att redan ha en viss förförståelse eftersom exempelvis texter i sådana fall skulle bli obegripliga 

(Ekström & Larsson, 2010). Denna kunskap medför dock att man kan ställa sig frågan om 

forskningen verkligen blir vetenskaplig om vi som forskare inte utnyttjar vår förförståelse. 

Ekström och Larsson (2010) hävdar att tolkning riskerar att bli subjektiv om inte forskaren har 

ett objektivt och distanserat förhållningssätt till det man undersöker. Vidare hävdar Ekström och 



	 33	

Larsson (2010) att det är den enskilde forskarens tolkning som faktiskt är det intressanta så länge 

individen kan förhålla sig på detta sätt och inte låter sina erfarenheter och uppfattningar om 

saker och ting bestämma. Den här studien har följt de kriterier som Ekström och Larsson (2010) 

lyfter fram som riktlinjer för vetenskaplighet inom kvalitativ forskning i den mån det är möjligt. 

Det sex olika kriterierna är koherens, omfattning, intersubjektivitet, öppenhet, djup och 

kontextualitet. Koherens innebär att varje tolkning som denna studie ägnat sig åt är enhetlig 

(Ekström och Larsson, 2010). Omfattning innebär att tolkningen i denna studie inte är gjord 

utifrån ett ensidigt urval (Ekström och Larsson, 2010). Intersubjektivitet är i detta fall svårt att 

uppnå eftersom det då krävs att flera oberoende forskare gör samma tolkning på samma studie 

(Ekström och Larsson, 2010). Öppenhet är viktigt eftersom denna studie har som mål att vara 

öppen för alternativa tolkningar och kunna åsidosätta författarnas egna förförståelse (Ekström 

och Larsson, 2010). Förhoppningen är också att studiens tolkningar är djupare än det uppenbara 

och att de lyckas identifiera djupare betydelser (Ekström och Larsson, 2010). Sist men inte minst 

är det viktigt för studien att vi förstår att materialet som ligger till grund för tolkning är valt 

utifrån ett större sammanhang och därmed tolkar det enskilda utifrån detta sammanhang 

(Ekström och Larsson, 2010).  

 

3.4 Validitet och reliabilitet  
Ekström och Larsson (2010) argumenterar för att validitet och reliabilitet är fundamentala 

byggstenar för ett vetenskapligt arbete. Eftersom det i en vetenskaplig studie är centralt med 

slutsatser och påståenden utifrån resultatet av forskningen ställs det krav på att argument och 

påståenden är just giltiga och tillförlitliga (Ekström & Larsson, 2010). Validitet säkerställs genom 

att argument och slutsatser har med studien att göra (Ekström & Larsson, 2010). Data som 

insamlats och analyser måste förhålla sig till studiens problemområde för att kunna uppnå en hög 

validitet (Östbye et al, 2004). Enkelt förklarat innebär det att studien undersöker det studien är 

tänkt att undersöka (Östbye et al, 2004). Den här studien har genom ett noggrant urval, kallat 

kritiska fall, samt tre kriterier säkerställt att materialet som studien baserats på är giltigt. Under 

presskonferensen höll Jonas Bjelfvenstam ett långt anförande innan han i slutet fick tre frågor 

från pressen. Tillsammans med texterna på Transportstyrelsens hemsida hävdar studien att 

materialet är egenproducerat. Det betyder att myndigheten har producerat materialet och därmed 

har en stor påverkan på materialets innehåll. De fyra nyhetsartiklarna är däremot inte 

producerade av Transportstyrelsen utan där har den skrivande journalisten makten över 

innehållet. Det kan i sin tur påverka Transportstyrelsens medvetna retorik och möjlighet till att 

påverka budskapet. Det kan därför påverka studiens resultat. 
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Reliabilitet säkerställs genom att slutsatser och argument underbyggs med hjälp av empirisk data 

(Ekström & Larsson, 2010). Denna studie har med hjälp av Ekström och Larssons (2010) 

redogörelse för hur man säkerställer en studies reliabilitet ägnat sig åt insamling av material som 

enbart har med studiens syfte att göra. Materialet har valts ut med hjälp av tre viktiga kriterier för 

att säkerställa innehållets relevans för studien. Något som kan påverka studiens reliabilitet är att 

det insamlade materialet, alltså texterna som ligger till grund för textanalysen, inte är tillräckligt. 

Detta kommer dock inte att påverka studien eftersom materialet som funnits tillgängligt varit 

större än vad studien kunnat behandla. Samtidigt har studien kunnat konstatera att material som 

funnits tillgängligt i form av fler nyhetsartiklar varit snarlikt det material som studien har lagt ut. 

Vi ser att generaldirektör Jonas Bjelfvenstam uttalar sig på ett enhetligt sätt oavsett vilken artikel 

som studien har gått igenom. Därför hävdar vi att mängden nyhetsartiklar inte var det centrala 

när material skulle väljas ut. Materialet har därmed genomgått en urvalsprocess. För att 

säkerställa att studien uppnår hög reliabilitet kommer ett transparent arbete att genomföras där 

varje steg i processen kan följas (Höijer, 1990). Studiens syfte och frågeställningar är väl 

operationaliserade vilket har gjort att studien kunnat uppnå en hög reliabilitet. 

 

3.5 Operationalisering 
Studien har valt att följa Karlberg och Mrals (1998) modell för retorisk analys med målet att 

kunna urskilja resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar. Modellen som Karlberg & Mral 

(1998) använder sig av är adekvat och djupgående vilket har gjort att studien tvingats avgränsa 

sig i mån av tidsresurs vilket är presenterat under avsnittet avgränsningar. Modellen har 

sedermera applicerats på det insamlade materialet som ligger till grund för studien, för att på så 

sätt kunna få fram resultat att analysera. Modellen rymmer viktiga begrepp och är omfattande 

vilket har gjort den väl anpassad för att kunna analysera materialet utifrån ett retoriskt perspektiv. 

Därmed har Karlberg och Mrals (1998) modell fungerat som en manual att följa för att studien 

ska kunna göra en korrekt retorisk analys.  

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 
Den här studien intresserar sig för samhället och en organisation vilket leder till att den 

oundvikligen har kommit i kontakt med människor på olika sätt (Ahrne & Svensson, 2015). I just 

det här fallet är en etisk diskussion viktig eftersom studien, främst i bakgrund och 

problembeskrivning, kommer att redogöra för olika personers inblandning och handlingar. 

Kontakten med människor i den här studien är indirekt, vilket innebär att materialet som 
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undersökts innehåller personnamn och deras handlingar (Ahrne & Svensson, 2015). Det etiska 

övervägandet i denna studie är därmed huruvida publicering av namn ska figurera i 

undersökningen eller undvikas. I det material som Transportstyrelsen publicerat på sin hemsida 

redogör myndigheten för krisen och vad som hänt. Vidare beskriver myndigheten hur deras 

forna generaldirektör åsidosatt lagen på eget bevåg och därmed satt myndigheten i den kris man 

nu befinner sig i. 

 

Vår gemensamma åsikt gör gällande att studiens validitet och reliabilitet inte påverkas om 

namnet inte publiceras. Samtidigt är personen i fråga offentlig och namnet är redan publicerat i 

såväl nyhetsmedier som på Transportstyrelsens hemsida. Studien har noggrant övervägt de 

eventuella problem som en namnpublicering kan medföra, både för personen själv och dennes 

anhöriga (Ahrne & Svensson, 2015). Vidare innebär det att en publicering av namnet i studien 

inte påverkar studien i någon anmärkningsvärd grad. Detta på grund av att personen i fråga inte 

är relevant för studien förutom att eventuellt nämnas i studiens bakgrund och 

problembeskrivning. Med detta övervägande i åtanke och med vetskapen att en publicering av 

namn kan innebära oanade konsekvenser har studien beslutat sig för att inte publicera personens 

namn.  
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4. Resultat och analys 
I det här kapitlet kommer studien att fokusera på undersökningens resultat och analys. Relevanta 

resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar kommer att presenteras och samtidigt 

analyseras och diskuteras i ljuset av tidigare forskning och teorier.  

 

Studien har analyserat sex stycken texter som består av en presskonferens, en publicering på 

Transportstyrelsens hemsida samt fyra stycken nyhetsartiklar. 

 

4.1 Retorik 
Under retorikavsnittet i det här kapitlet kommer studien att presentera resultat utifrån vald 

metod och studiens frågeställningar.  Dessutom kommer resultaten att analyseras utifrån tidigare 

forskning och teori. Detta avsnitt är uppdelat efter Karlberg och Mrals (1998) sexstegsmodell. 

Det sista steget består av formulering av analysresultat. Karlberg och Mral (1998) påpekar att den 

delen är fri för eget upplägg. Studien har valt att presentera analysresultatet i form av de övriga 

fem stegen inom modellen där det sista steget ryms inom de tidigare fem stegen.  

 

4.1.1 Kontext 
Karlberg och Mrals (1998) första steg i sexstegsmodellen för en retorisk situation tar sin 

utgångspunkt i kontexten. Forskarna hävdar att man i en retorisk analys inte enbart fokuserar på 

innebörden av textmaterialet man undersöker utan även måste ta hänsyn till det sammanhang där 

texten förekommer (Karlberg & Mral, 1998). Vidare hävdar Karlberg och Mral (1998) att ett 

retoriskt yttrande förekommer mot en bakgrund av någonting, ett större sammanhang som i sig 

kräver sin analys för att man sedan ska kunna göra en adekvat analys av retoriken i själva 

innehållet. För att förtydliga Karlberg och Mrals (1998) tankar kring sambandet mellan texter och 

den kontext de befinner sig inom kan vi ta hjälp utav den välkända frasen inom hermeneutiken. 

Vi förstå helheten genom delarna och delarna genom helheten. För att placera in det material 

som legat till grund för detta kapitel i en kontext har studien använt sig av sex stycken centrala 

begrepp i form av kairos, textens genre, den retoriska genren, den retoriska situationen, det 

retoriska problemet samt publiken. Karlberg och Mral (1998) beskriver dessa delar som centrala 

för att kunna placera en text i en kontext.  

 

Kairos är ett uråldrigt begrepp inom retoriken. Karlberg och Mral (1998) beskriver begreppet 

som ett sätt att bedöma hur väl avsändaren eller för den delen talaren i en retorisk situation 

bedömt densamma och hittat rätt timing. Studien har identifierat tydliga exempel på där 
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Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam hittat rätt ögonblick att kommunicera 

utifrån den situation han befunnit sig i.  

 

Tack så mycket och god eftermiddag. Jag tänkte beskriva något om bakgrunden till 

outsouring av it-drift på Transportstyrelsen. Säga någonting om min bild av 

händelseutvecklingen och avsluta med var vi står idag. (Regeringen, 2017) 

 

Citatet ovan är ett konkret exempel på att Bjelfvenstam avvägt sitt framträdande på ett sätt som 

gör att både dispositionen av anförandet och ordvalet är väl anpassat efter situationen (Karlberg 

& Mral, 1998). Det är en komplicerad situation som myndigheten befinner sig i och därför kan 

det vara viktigt att lugnt och sansat redogöra för situationen. Bjelfvenstam säger här i inledningen 

hur han hade tänkt disponera sitt anförande vilket ger åhörarna en insikt i vad han ska säga, men 

också att han går igenom allt som hänt i turordning. Ytterligare ett bra exempel på hur 

Transportstyrelsen träffat rätt kairos är taget från myndighetens hemsida. 

 

Vi har stor förståelse för den oro och de reaktioner som riktas mot oss och vill därför 

tydliggöra att vi inte har några indikationer som pekar på att uppgifter har spridits på ett 

otillbörligt sätt. (Transportstyrelsen, 2017) 

Med anledning av situationen myndigheten befinner sig i väljer man att tydliggöra sin förståelse 

för de reaktioner som riktats mot dem och anpassar sin retorik därefter. I en krissituation hävdar 

Coombs (2014) och Mral (2013) hur viktigt det är att visa sitt medlidande och förståelse för de 

som drabbats av det som föranledde krisen. Här visar Transportstyrelsen ett exempel på att man 

lider med de som drabbats och att man har förståelse för reaktioner.  

Karlberg och Mral (1998) beskriver textens genre som ett sätt att få en generell bild av karaktären 

i en text. När studien analyserat textmaterialet finns vissa olikheter. Materialet består av dels en 

presskonferens, dels en informationspublicering via Transportstyrelsens hemsida samt fyra 

stycken nyhetsartiklar. Texterna är däremot beroende av varandra på så sätt att de alla, visserligen 

med olika infallsvinklar, berör it-skandalen.  

Den retoriska genren beskrivs av Karlberg och Mral (1998) som ett verktyg för att se vilken 

retorisk kontext en text befinner sig inom. Den här studien har identifierat samma typ av retorisk 

situation i samtliga texter som ligger till grund för studien. Genus judiciale är den retoriska genre 

där vi placerar in samtliga texter på grund av att anklagelser riktas mot både myndigheten och 
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generaldirektör Bjelfvenstam som tvingas stå till svars. Här tydliggörs ytterligare två viktiga 

begrepp i sammanhanget, kategoria som symboliserar anklagelserna och apologia som 

symboliserar försvaret mot anklagelserna. I text nummer tre (se bilaga 1) får Bjelfvenstam frågan 

hur han ser på att Transportstyrelsen inte har följt riktlinjerna.  

 

Som jag sagt i tidigare sammanhang så ser jag allvarligt på att man överträder gällande lag 

och även våra interna riktlinjer. De finns där av en anledning, det vill säga att de ska 

följas. (Dagens Nyheter, 2017) 

Här tvingas Bjelfvenstam att försvara sig mot journalistens anklagelser rörande att myndigheten 

inte följt de riktlinjer som funnits. Detta är ett tydligt exempel på hur den retoriska genren kan 

tolkas som genus judiciale. Ett liknande resultat hämtar vi från text nummer fyra (se bilaga 1).  

 

Ja, det är i högsta grad rimligt. Det är en avdelning med flera hundra medarbetare. Det är 

ganska mycket man behöver hantera som inte har ett dugg att göra med 

säkerhetsskyddade frågor. (Dagens Nyheter, 2017) 

 

Bjelfvenstam bemöter frågan om det är rimligt att tro att en it-direktör vid en myndighet som 

skyddar hemlig information inte tagit del av sådana uppgifter. Återigen kan detta tolkas som att 

den retoriska situationen är genus judiciale eftersom Bjelfvenstam försvarar myndigheten mot de 

anklagelser journalisten ställer mot dem. Journalisten ställer Bjelfvenstam mot väggen och 

”dumförklarar” honom inför det faktum som framkommer i artikeln. Bjelfvenstam bemöter 

journalistens påståenden med ett försvar i och med att han hävdar att det är rimligt att tro att it-

direktören inte tagit del av några känsliga uppgifter.  

 

Nästa centrala begrepp att använda för att bestämma vilken kontext texterna befinner sig inom 

är den retoriska situationen. Den retoriska situationen är ett verktyg inom retorisk textanalys för 

att identifiera en särskild situation som uppstått om som kräver en kommunikativ lösning, ofta i 

form av övertygande kommunikation/retorik (Karlberg & Mral, 1998; Mral, 2013). Det första 

konkreta resultatet på en retorisk situation är hämtat från text fyra (se bilaga 1). Den retoriska 

situationen uppstår när Bjelfvenstam blir ifrågasatt för sitt handlande i och med de nya 

uppgifterna om att han, som en av hans första åtgärder som ny generaldirektör tillsatte en 

utländsk medborgare som inte var säkerhetsprövad till tillförordnad it-direktör. Bjelfvenstam 

säger:  
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Han tillsattes i en situation i slutet av februari när den förre it-direktören lämnade 

myndigheten. Jag hade ett behov av att få in en tillförordnad direktör ganska snabbt 

eftersom avdelningen behövde en ledning och att jag inte skulle hinna rekrytera en 

ordinarie it-direktör. (Dagens Nyheter, 2017) 

 

När Bjelfvenstam konfronteras med dessa uppgifter av journalisten uppstår en retorisk situation 

eftersom han behöver övertyga publiken om att han har kontroll på situationen och att allt gått 

rätt till. Bjelfvenstams svar på frågan kan därmed tolkas som övertygande kommunikation. 

Samtidigt som man diskuterar retorisk situation pratar man inom retoriken även om det retoriska 

problemet (Karlberg & Mral, 1998; Mral, 2013). Det retoriska problemet liknar den retoriska 

situationen på så sätt att en situation uppstår och den måste lösas med hjälp av retorik (Karlberg 

& Mral, 1998; Mral, 2013). Karlberg och Mral (1998) beskriver ett retoriskt problem som ett 

hinder för i det här fallet Bjelfvenstam och Transportstyrelsen. Studien har identifierat flera 

sådana hinder i analysen av materialet och ett konkret retoriskt problem kan vi hämta från 

Aftonbladets artikel (se bilaga 1) där Bjelfvenstam säger: 

 

Jag vill inte kommentera det, säger han till Aftonbladet. (Aftonbladet, 2017) 

Citatet ovan är ett svar på om polisens misstanke och belastningsregister omfattas av it-läckan. 

Att välja den formuleringen tolkar vi som en defensiv taktik och en del av det retoriska 

problemet. I det här fallet är en stor del av det retoriska problemet att Bjelfvenstam är medveten 

om publikens (allmänhetens) fientliga inställning till hur myndigheten hanterat it-skandalen. Att 

Bjelfvenstam säger att han inte vill kommentera uppgifterna kan också påverka publikens 

fientliga inställning till myndigheten ytterligare eftersom uppgiften är av en så pass allvarlig 

karaktär. Ett annat exempel på ett retoriskt problem hämtar vi från text nummer sex (se bilaga 

1). Bjelfvenstam säger:  

Min uppfattning är att vi ska se till att vi har svensk säkerhetsprövad personal i Sverige 

som hanterar våra system, säger han i Sveriges Radio P1-morgon. (Dagens Nyheter, 

2017) 

 

Det retoriska problemet i den här artikeln är att påståendena om utländska drifttekniker kräver 

att ett verbalt motmedel vilket Bjelfvenstam också levererar. Bjelfvenstam dementerar att de 

utländska driftteknikerna inte har behörighet att komma åt uppgifter samtidigt som han tydliggör 

sin ståndpunkt i frågan. Vad av svaret som också kan tolkas är att formuleringen “min 
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uppfattning” är diffus och kan lämna dubbla budskap till publiken om vad han egentligen menar. 

Det kan vara en bra strategi att tydliggöra sin uppfattning men samtidigt kunde svaret ha inletts 

med “vi ska se till…” för att undvika att skapa en diffus formulering.  

 

Sista begreppet när man ska analysera och identifiera vilken kontext som en text befinner sig 

inom är publiken (Karlberg & Mral, 1998). Vidare hävdar Karlberg och Mral (1998) att publiken 

påverkar i det här fallet Bjelfvenstam och Transportstyrelsen för vad man ska kommunicera. För 

Bjelfvenstam och Transportstyrelsen är det därför av stor vikt att försöka bedöma vilken den 

eventuella publiken är när man uttalar sig på hemsidan, presskonferens eller i nyhetsmedier 

(Karlberg & Mral, 1998). På myndighetens hemsida sade Bjelfvenstam följande: 

 

Myndigheten hanterar samhällsviktig information som berör medborgare, företag och 

andra myndigheter och det är min bestämda uppfattning att vi i alla lägen ska följa de 

lagar och regler som gäller för myndighetens verksamhet. Något annat är inte 

acceptabelt. (Transportstyrelsen, 2017) 

 

Bjelfvenstam visar med det här uttalandet att han är väl införstådd med vilken den potentiella 

publiken är, det vill säga medborgare, företag och myndigheter. Myndigheten hanterar 

samhällsviktig information och han betonar att man ska följa de lagar och regler som gäller. Det 

går att tolka som ett sätt att visa att han är medveten om publiken och han väljer därför sina ord 

med denna medvetenhet i bakhuvudet. Ett liknande exempel där Bjelfvenstam är medveten om 

den potentiella publiken kan hämtas från text nummer tre (se bilaga 1). Bjelfvenstam svarar: 

 

Jag kan inte berätta mer än det du har fått. Det är sekretessbelagt. (Dagens Nyheter, 

2017) 

 

Här svarar Bjelfvenstam på frågan vad ett särskilt avsteg handlar om. Hans svar kan tolkas som 

att han är medveten om vilka som kan nås av denna artikel eftersom han inte delar ut 

information som inte bör delas ut. Han anpassar sitt uttalande efter situationen då allmänheten 

inte ska få ta del av sekretessbelagd information och väljer därför att inte säga mer än han redan 

sagt. 
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4.1.2 Disposition 
Inom den klassiska retoriken används fem delar för att bygga upp ett argumenterande tal. Dessa 

innefattar exordium, narratio, propositio, argumentatio och conclusio (Karlberg & Mral, 1998). 

Studien har valt att fokusera på exordium, narratio och conclusio eftersom propositio och 

argumentatio till stor del faller under övertygande argument som är nästa steg i analysmodellen. 

Exordium är talets eller textens inledning och det finns många sätt att genomföra denna på, 

målet är dock alltid att göra publiken uppmärksam, välvillig och läraktig (Karlberg & Mral, 1998). 

I citatet nedan ser vi hur generaldirektör Jonas Bjelfvenstam inledde sitt anförande under 

presskonferensen i Rosenbad (se bilaga 1). 

 

Tack så mycket och god eftermiddag. Jag tänkte beskriva något om bakgrunden till 

outsourcing av it-drift på Transportstyrelsen. Säga någonting om min bild av 

händelseutvecklingen och avsluta med var vi står idag. (Regeringen, 2017) 

 

Vid första anblick ser hans inledande meningar relativt ogenomtänkta ut, men han använder sig 

av flera retoriska knep i citatet. Först inleder han med att önska god eftermiddag, en del i att få 

publiken välvillig. Därefter går han vidare med att ge en kortfattad beskrivning om vad 

anförandet kommer att handla om. Strategin kallas partitio och handlar om att göra publiken 

förberedd (Karlberg & Mral, 1998).  

 

I tidningsartiklarna som finns med i studiens material är det svårt att uttala sig om textens 

disposition. Anledningen till detta är helt enkelt att Transportstyrelsen inte har någon makt över 

dispositionen, den bestäms av journalisten som skrivit texten och ställt frågorna. Däremot går 

det att göra en analys av Transportstyrelsens egenproducerade material som finns på hemsidan 

(se bilaga 1, text 2).  Myndigheten inleder med följande citat.  

 

Vi har stor förståelse för den oro och de reaktioner som riktas mot oss och vill därför 

tydliggöra att vi inte har några indikationer som pekar på att uppgifter har spridits på ett 

otillbörligt sätt. (Transportstyrelsen, 2017) 

Det finns flera olika sätt att få sin publik välvilligt inställd och beredd att lyssna. En av dessa 

strategier är att visa upp sitt engagemang (Karlberg & Mral, 1998). Studien tolkar citatet ovan 

som att Transportstyrelsen väljer att försöka övertyga läsarna om deras stora engagemang för att 

bygga upp det förlorade förtroendet. 
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Nästa del i uppbyggnaden av texten är narratio, det handlar med andra ord om hur bakgrunden 

presenteras (Karlberg & Mral, 1998). Till viss del täcks bakgrunden till fallet in redan i textens 

inledning när Transportstyrelsen kort redogör för vad som hänt. Men med tanke på hur 

komplicerat fallet är går det att argumentera för att narratio i det här fallet är utspritt över hela 

texten. 

 

Det sista begreppet studien kommer ta upp under avsnittet disposition är conclusio, det vill säga 

avslutningen av texten (Karlberg & Mral, 1998). I fallet med texten på Transportstyrelsens 

hemsida finns ingen avslutning i den klassiska meningen att man avrundar med att upprepa de 

viktigaste argumenten. Det finns inte heller någon sammanfattning eller vädjan om att publiken 

ska stödja huvudtesen. Texten avslutas tvärt med en sista frågor och svar-sektion. I fallet med 

Jonas Bjelfvenstams framförande under presskonferensen i Rosenbad (se bilaga 1, text 1) ser 

studien ett mer klassiskt användande av begreppet conclusio.  

 

Slutligen, det är min bestämda uppfattning att gällande författningar och regelverk ska 

följas. Att en statlig förvaltningsmyndighet ska präglas av transparens, rättssäkerhet och 

öppenhet också mot de egna anställda. (Regeringen, 2017) 

 

Karlberg & Mral (1998) argumenterar för att en effektiv avslutning bör innehålla en 

sammanfattning och en upprepning av de viktigaste argumenten. Bjelfvenstams uttalande tolkar 

studien som ett exempel på just detta då han avrundar med att säga det han sagt tidigare. Här 

agerar Transportstyrelsen alltså mer i linje med rekommendationerna kring retoriken än i texten 

på hemsidan.  

 

4.1.3 Övertygande argument 
Det tredje steget i Karlberg och Mrals (1998) sexstegsmodell för retorisk analys nämns som 

övertygande argument. När studien nu placerat textmaterialet i en kontext och studerat texternas 

olika disposition är det hög tid att analysera materialets faktiska innehåll (Karlberg & Mral, 1998). 

Studien har i enlighet med Karlberg & Mrals (1998) modell fokuserat på de tre mest centrala 

begreppen för övertygande argument, ethos, pathos och logos.  

Inom ethos kan studien placera in dem övertygande argument som sätter talaren/skribenten i 

fokus, alltså både Transportstyrelsen och generaldirektör Bjelfvenstam (Karlberg & Mral, 1998; 

Mral, 2013). Med fokus på Bjelfvenstam har studien därför intresserat sig hur trovärdig han 
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framstår och vilken typ av karaktär han framträder som. Studien kan här presentera flera 

intressanta citat från materialet som konkretiserar just detta. Det första exemplet hämtas från 

presskonferensen (se bilaga 1) där Bjelfvenstam säger:  

 

Tack så mycket och god eftermiddag. Jag tänkte beskriva något om bakgrunden till 

outsouring av it-drift på Transportstyrelsen. Säga någonting om min bild av 

händelseutvecklingen och avsluta med var vi står idag. (Regeringen, 2017)  

 

Inledningen på anförandet kan tolkas som ett starkt tecken på ethos där Bjelfvenstam, i egenskap 

av generaldirektör, framställer sin egen identitet. Han berättar att han ska säga någonting av sin 

bild av händelseutvecklingen och han fokuserar generellt mycket på sig själv i det här citatet. Han 

säger därtill något om sitt förhållande till situationen och it-skandalen vilket också tyder på ett 

starkt ethos eftersom han framstår som en pålitlig, trovärdig och kunnig ledare för 

organisationen. Nästa tecken på hur Bjelfvenstam framstår med ett starkt ethos kan hämtas från 

myndighetens hemsida där Bjelfvenstam kommenterar hur han ser på den tidigare 

generaldirektörens strafföreläggande:  

 

Jag tar det här på största allvar och åtgärder har vidtagits. Det är självklart att vi som 

myndighet ska följa de lagar, regler och de säkerhetsskyddskrav som gäller inom vårt 

verksamhetsområde. Vi gör allt för att undvika en sådan här situation framöver, säger 

Jonas Bjelfvenstam. (Transportstyrelsen, 2017)  

 

Här lyfts den nye generaldirektören Jonas Bjelfvenstam fram för att ge sin syn på den förra 

direktörens strafföreläggande. Fördelen Bjelfvenstam har är att hans ethos inte är skadat 

eftersom han inte har något ansvar för it-skandalen. Han lyfter också fram att han ser mycket 

allvarligt på läget och betonar att man ska göra allt för att undvika fler liknande situationer. 

Uttalandet kan tolkas som ett sätt att höja sitt eget förtroende hos publiken och kan därför ses 

som ett ethosargument.  

 

Transportstyrelsen har, likt Bjelfvenstam, också använt denna typ av argumentation i sin 

kommunikation. På hemsidan där man publicerat information om it-skandalen (se bilaga 1) kan 

studien presentera ett intressant resultat:  
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All utrustning, program och data finns i Sverige och har hela tiden funnits i Sverige. 

(Transportstyrelsen, 2017) 

 

Det kan tolkas som ett ethosargument eftersom myndigheten väljer att lyfta fram Sverige som en 

sorts garanti för kvalité och säkerhet. En svensk myndighet som argumenterar för att utrustning, 

system och data finns i Sverige och hela tiden har funnits i Sverige kan tolkas som ett sätt att öka 

sitt förtroende hos publiken som till största del berörs av informationen. Vår tolkning gör 

gällande att man som svensk medborgare anser att Sverige är rättssäkert och att lagar och regler 

följs. Citatet kan vara ett tecken på att Transportstyrelsen vill använda Sveriges trovärdighet som 

sin egen.  

 

Pathos är den andra av de tre mest centrala argumenten studien identifierat. Pathosargument 

syftar till att tilltala publikens känslor och som avsändare också förmedla sina egna känslor 

(Karlberg & Mral, 1998). I materialet som ligger till grund för studien är pathosargument något 

av en bristvara vilket kan tolkas att man som myndighet eller generaldirektör för en myndighet 

ska framstå som professionell och korrekt. Det finns dock ett fåtal resultat att redovisa för att 

pathosargument trots allt existerar i Transportstyrelsens och Bjelfvenstams argumentation. Det 

första resultatet hämtas från text sex (se bilaga 1) där Bjelfvenstam kommenterar myndighetens 

“uppförsbacke”.  

 

Det är något som jag och mina medarbetare måste arbeta med och kommer att behöva 

arbeta med under överskådlig tid. (Dagens Nyheter, 2017) 

 

Vi tolkar citatet som ett tecken på medvetenhet om situationen hos Bjelfvenstam. Argumentet 

går att placera in som ett pathosargument eftersom man kan tolka svaret som ett refererande till 

en tuff tid och situation för myndigheten vilket kan få en påverkan hos publiken. Bjelfvenstam 

förmedlar en känsla av att det är “tufft och kämpigt” vilket kan väcka ett medlidande. Ett annat 

av få resultat som påvisar en känslobetonad argumentation är hämtat från text fyra (se bilaga 1). 

Bjelfvenstam svarar på frågan om han kan garantera att en it-direktör inte tagit del av känslig 

information. Bjelfvenstam svarar: 
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Nej, det kan jag faktiskt inte göra. Jag har inte suttit med honom varje minut sedan han 

tillträdde i februari. (Dagens Nyheter, 2017)  

 

Svaret kan tolkas som ett pathosargument eftersom Bjelfvenstam frångår det så tidigare 

framgångsrika professionella bemötandet. Bjelfvenstams svar kan väcka en känsla hos publiken 

att han är pressad eller att han har tröttnat på den typen av frågor genom att själv framstå som 

irriterad. Det kan vara ett sätt att väcka publikens känslor genom att han själv visar sina egna 

känslor vilket alltså kan tolkas som ett pathosargument. Även Transportstyrelsen som myndighet 

har via sin kommunikation förmedlat en känslobaserad argumentation. Resultatet är hämtat från 

myndighetens hemsida där man svarar på frågan om man som medborgare behöver känna oro 

över Sveriges säkerhet. 

 

Vi tycker inte du ska behöva vara det. Vi har vidtagit åtgärder och arbetar fortsatt med att 

säkerställa att all personal hos underleverantören är registerkontrollerad av Säpo och 

godkänd enligt svenska krav. (Transportstyrelsen, 2017) 

 

Svaret kan tolkas som ett sätt att förmedla en känsla av lugn hos publiken vilket kan kopplas till 

ett pathosargument. Samtidigt ser vi även här en brist i kommunikationen eftersom den första 

meningen är antingen, precis som i ett tidigare resultat, slarvigt formulerat eller en bekräftelse på 

att man inte har full kontroll på situationen. Därför kan just den meningen förmedla en känsla av 

ovisshet.  

 

Logos är den sista grundstenen i studiens fokus på övertygande argument. Logos innebär 

kortfattat de argument som tilltalar publikens förnuft (Karlberg & Mral, 1998; Mral, 2013). 

Argument som förenar publikens världsbild och som av publiken uppfattas som självklara och 

ren fakta kan placeras in som logosargument (Karlberg & Mral, 1998; Mral, 2013). Den här 

studien har identifierat flera tydliga resultat på där både Transportstyrelsen och generaldirektör 

Bjelfvenstam använt denna typ av argument i sin kriskommunikation. Det första resultatet 

hämtas från text nummer tre (se bilaga 1) där Bjelfvenstam uttalar sig om hur han ser på att 

Transportstyrelsen inte följt de säkerhetsriktlinjer som finns. 
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 Som jag sagt i tidigare sammanhang så ser jag allvarligt på att man överträder gällande lag 

och även våra interna riktlinjer. De finns där av en anledning, det vill säga att de ska 

följas. (Dagens Nyheter, 2017) 

Svaret kan tolkas som ett logosargument eftersom det Bjelfvenstam säger tilltalar publikens 

förnuft. Det är självklart att en statlig myndighet ska följa de lagar och riktlinjer för 

verksamheten som finns är något som kan hos publiken kan tolkas som en självklarhet. Ett 

liknande resultat på ett logosargument hämtas från myndighetens hemsida där man kommenterar 

uppgifterna om militära fordon i myndighetens register. 

Nej vi har inga militära fordon i våra register. Vi har bara civilregistrerade fordon i våra 

register. (Transportstyrelsen, 2017) 

 

Argumentet är kort och faktabaserat vilket alltså kan tolkas som ett logosargument. Myndigheten 

är tydlig med att man inte har uppgifter om några militära fordon i sina register vilket är en ren 

faktabeskrivning. Uttalandet lämnar publiken med en tydlig uppfattning om vilka fordon som 

finns i myndighetens register och inte. Med andra ord tilltalar detta argumentet publikens 

förnuft. 

 

4.1.4 Argumentationsanalys 
Transportstyrelsen och generaldirektör Jonas Bjelfvenstam har i sin argumentation lagt stort 

fokus på att försöka återvinna förtroendet för myndigheten igen. Huvudtesen för denna 

argumentationsanalys efter att ha analyserat materialet bygger på att både myndigheten och 

Bjelfvenstam använt sig av retoriska verktyg i kriskommunikationen (Karlberg & Mral, 1998). 

Den här studien kan presentera ett resultat som visar att bägge parter lagt stort fokus främst på 

ethos- och logosargument i sin kriskommunikation. Det kan tolkas som ett sätt att som 

myndighet och myndighetsrepresentant framstå som professionell, korrekt och trovärdig. 

Dessutom innehåller analysen ett fåtal pathosargument där det mestadels handlar om 

kommunikation som syftar till ett medlidande och en förståelse för situationen. 

Transportstyrelsen och Jonas Bjelfvenstam fokuserar mycket på att återge vad som har hänt och 

beskriva den nuvarande situationen på myndigheten. En stor del av presskonferensen (se bilaga 

1) ägnas åt att återge för konkreta händelser och datum i ett sätt att vara öppen och ärlig med 

bakgrunden till krisen. Även på hemsidan (se bilaga 1) ägnar man sig åt denna typ av 
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bakgrundsbeskrivning av fallet. I det övriga textmaterialet som insamlats till studien (se bilaga 1) 

har fokus i större grad legat på att redogöra och försvara organisationens handlingar och rykte.  

 

4.1.5 Stil 
Det femte steget i Karlberg & Mrals (1998) modell för retorisk analys innebär att fördjupa sig i 

texternas språkliga utformning. Ett retoriskt begrepp med samma innebörd är elocutio (Karlberg 

& Mral, 1998). Stilnivån i texterna är som tidigare nämnts väldigt korrekt och tydlig, förutom 

enstaka inslag där man kan tolka vissa diffusa formuleringar som lämnar publiken med en 

ovisshet för argumentens egentliga innebörd. Framför allt på hemsidan där man på två ställen 

använt ett annorlunda språkbruk gentemot tidigare. Citatet nedan är ett svar på frågan om man 

behöver vara orolig för Sveriges säkerhet och det är enbart den första delen av citatet studien 

fokuserat på.  

 

Vi tycker inte du ska behöva vara det… (Transportstyrelsen, 2017)  

 

Som publik kan man tolka den här formuleringen på flera olika sätt. Det går att tolka som att 

myndigheten inte kan svara på vad man som medborgare bör vara orolig för. Det går också att 

tolka som att man myndigheten inte tycker att du ska behöva vara orolig trots situationen men 

det går också att tolka som en formulering som innebär att Transportstyrelsen inte har kontroll 

på situationen med vilka uppgifter som obehöriga fått tillgång till. Det andra konkreta resultatet 

på ett diffust språkbruk hämtas också från hemsidan (se bilaga 1). Här svarar myndigheten på 

frågan om man med skyddad identitet bör vara orolig. 

 

Vi har inga indikationer som pekar på att uppgifter spridits på ett otillbörligt sätt så vi ser 

ingen direkt anledning till oro. (Transportstyrelsen, 2017) 

 

Ordet “direkt” kan här tolkas på flera olika sätt och lämnar också publiken i ovisshet. Vad menar 

myndigheten med att man inte ser någon “direkt” anledning till oro? Det kan tolkas som ett 

onödigt extra ord som inte hade behövt vara med i texten men det kan återigen tolkas som att 

myndigheten faktiskt inte vet om man bör vara orolig eller inte. Det med anledning av att man 

inte har någon kontroll på vilka obehöriga som fått tillgång till uppgifter om personer med 

skyddad identitet. Dessa två resultat kan alltså tolkas som att Transportstyrelsen inte har någon 
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vetskap om den informationen man behandlar vilket är problematiskt för myndigheten ur ett 

förtroendeperspektiv. Men den tolkningen i bakhuvudet kan citaten vara ett resultat på att man 

försökt uppmana till lugn och fortsatt förtroende för myndighetens verksamhet. 

 

Av de tre typerna av stil man kan placera texter i hamnar studiens textmaterial i den som kallas 

för mellanstil (Karlberg & Mral, 1998). Karlberg och Mral (1998) hävdar att mellanstil är den 

mest frekvent förekommande stilen och texter som placeras där kan vara nyhetsartiklar vilket en 

majoritet av studiens material. Stilnivån på språket inom mellanstil är vardaglig och enkel men 

samtidigt korrekt och vårdad vilket stämmer bra in på de resultat som studien kan presentera 

ovan. Vidare hävdar Karlberg och Mral (1998) hur stilfigurer också kan vara av betydelse i en 

retorisk analys och beskrivs av forskarna som ett estetiskt språk med ett retoriskt syfte. Under 

undersökningen av materialet har studien lyckats identifiera enbart ett fåtal resultat på sådana 

stilfigurer.  

 

Vid två tillfällen identifierar vi formuleringar som avviker från det tidigare så konventionella 

språket.  

 

Vilka åtgärder har då Transportstyrelsen gjort för att råda bot på de brister som 

inträffade som en följd av outsourcingen? (Regeringen, 2017) 

 

Det första resultatet på en stilfigur syns i citatet ovan. Här säger generaldirektör Bjelfvenstam 

råda bot, vilket är den andra typen av stilfigur, ornament. Istället för att säga åtgärda de brister 

som inträffade säger alltså Bjelfvenstam råda bot på de brister som inträffade. Studiens tolkning 

gör gällande att Bjelfvenstam uttrycker sig på detta sätt för att ge sitt anförande en viss variation 

istället för att enbart tala konventionellt.  

 

Jag har nu fått ansvar för att försöka reda upp och få ordning på torpet på myndigheten 

Transportstyrelsen. (Regeringen, 2017) 

 

Det andra stället i sitt anförande där Bjelfvenstam använder sig av en stilfigur är i citatet ovan. 

Här identifierar vi den andra typen av stilfigur, nämligen en trop. Bjelfvenstam säger få ordning 

på torpet på myndigheten vilket är ett adekvat resultat på en stilfigur. Det kan tolkas som ett sätt 

att få publiken att associera till ordet torp. Ett torp associerar vi med ett fridfullt, lantligt och 

härligt ställe där allt är lugnt och harmoniskt. Vi tolkar Bjelfvenstams användande av denna trop 
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som ett sätt att få publiken att göra just liknande associationer. Det kan också vara så att 

uttrycket inte hade någon egentlig mening utan bara var ord som flög ur hans mun utan någon 

bakomliggande tanke. Detta verkar dock mindre troligt då Bjelfvenstam genom hela sitt 

anförande läste ur ett förberett manus och framstår som en noggrann representant för 

myndigheten.  

 

4.2 Kriskommunikation 
Studien har nu kommit fram till nästa steg i resultatet. Efter att ha analyserat Transportstyrelsens 

retoriska agerande kommer den nästföljande delen fokusera på hur organisationen agerat sett ur 

ett mer konkret kriskommunikationsperspektiv. Även inom detta område finns flera teoretiska 

utgångspunkter som kommer att användas för att belysa Transportstyrelsens agerande.  

 

För att kriskommunikationen ska fungera på ett tillfredställande sätt för organisationen finns 

vissa parametrar som bör uppfyllas. Informationen som delges bör vara korrekt, snabb, öppen 

och ärlig (Reynolds & Seeger, 2005; Veil, Beuhner & Palenchar, 2011; Coombs, 2014). Under 

pressträffen som arrangerades av regeringen gjorde generaldirektör Jonas Bjelfvenstam 

uttalanden som gick i linje med teorin ovan, men han frångick även punkten om öppenhet. 

Delvis på grund av säkerhetsskäl, men studien har haft i åtanke att hänvisandet till säkerhetsskäl 

kan ha använts som en bekvämlighetsåtgärd för att slippa svara på vissa av de tyngre frågorna. 

Bjelfvenstam fick på presskonferensen i Rosenbad frågan om myndigheten vet vem som kan ha 

tagit del av informationen i läckan. (se bilaga 1, text 1) Hans svar syns i citatet nedan.  

 

Ja jag förstår frågan så till vida att du önskar att jag skulle redovisa för på vilket sätt vi 

kan se att saker och ting spridits eller inte, men det vill jag av säkerhetsskäl avstå ifrån att 

göra. (Regeringen, 2017) 

 

Här frångår generaldirektören tydligt principen om öppenhet (Coombs, 2014). Det är dock svårt 

för studien att avgöra om han begår ett misstag, hänvisningen till säkerhetsskäl kan mycket väl 

vara korrekt. Men svaret går också att tolka som ett tecken på att man faktiskt inte har koll på 

hur och vilken information som spridits. I nästa citat från samma presskonferens tar 

Bjelfvenstam själv upp vikten av öppenhet i kommunikationen.  
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Slutligen, det är min bestämda uppfattning att gällande författningar och regelverk ska 

följas. Att en statlig förvaltningsmyndighet ska präglas av transparens, rättssäkerhet och 

öppenhet också mot de egna anställda. (Regeringen, 2017) 

 

Här ser vi ett uttalande som på ett tydligare sätt faktiskt följer de principer som finns inom 

kriskommunikationsteorin. Han väljer att betona öppenheten som är en av de viktigaste 

faktorerna för lyckad kriskommunikation (Coombs, 2014). Ytterligare en punkt som följs är den 

om att kommunikationen bör ske snabbt. Presskonferensen annonserades snabbt efter att it-

läckan blivit omskriven i medierna. Något som visserligen inte var enbart Transportstyrelsens 

beslut, säkerhetspolisen, regeringen och försvarsmakten var även delaktiga i pressträffen men 

agerandet skedde oavsett snabbt och i linje med forskningsteorierna (Coombs, 20014).  

 

Det finns även exempel på när Bjelfvenstam använt sig av flera av principerna i samma 

uttalande.  

 

Låt mig dock inledningsvis bara klargöra, vad är det för information och register som 

finns på Transportstyrelsen. Jo, enligt gällande författningar och den instruktion som 

finns för myndigheten så har vi att hantera järnvägsinfrastruktur, järnvägsfordon, 

luftfartyg, sjöfartyg och vägtrafikregistret. Annorlunda beskrivet, förare och fordon i 

varje trafikslag, regelgivning och tillstånd i anslutning av det. (Regeringen, 2017) 

 

Uppgifter i medier gjorde inledningsvis gällande att Transportstyrelsen register innehöll 

information om militära fordon samt var Sverige är som mest sårbara vid en attack. I citatet ovan 

förklarar Bjelfvenstam med hjälp av principerna om öppenhet och ärlighet att så inte är fallet 

(Coombs, 2014). Enligt Coombs (2014) är krishantering läran om att undvika eller åtminstone 

oskadliggöra effekterna av en kris i den mån det är möjligt. Citatet ovan går att tolka som ett sätt 

att effektivt undanröja spekulationerna om att Transportstyrelsen skulle ha militära uppgifter i 

sina register. Här agerar alltså Bjelfvenstam i enlighet med Coombs definition av effektiv 

krishantering (Coombs, 2014). Att förhindra ryktesspridning är också enligt Coombs (2014) en 

av de viktigaste faktorerna för lyckad krishantering, något Transportstyrelsen lyckas bra med i 

det här uttalandet då det undanröjer spekulationerna om att militär information funnits i det 

läckta materialet.  
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Inom kriskommunikation är det viktigt att informera sina intressenter, förklara och motivera 

åtgärder som genomförs, samt att hantera mediernas rapportering och att underlätta 

informationsflödet (Reynolds & Seeger, 2005; Coombs, 2014). Hela frågor och svarstexten på 

Transportstyrelsen faller egentligen in under beskrivningen ovan, då den publicerades som ett 

svar på mediernas allt mer intensiva rapportering om it-läckan. Men det finns vissa citat i 

materialet som exemplifierar detta på ett extra tydligt sätt (se bilaga 1, text 2). På frågan om vad 

Transportstyrelsen ska göra för att återvinna allmänhetens förtroende svarar man följande.  

 

Vi har bedrivit och bedriver ett omfattande arbete (tillsammans med leverantören) för att 

komma tillrätta med de brister som påtalats. För att få tilltro krävs det att vi agerar och 

skyndsamt åtgärdar de brister som vi har kvar. Detta arbete är vår mest prioriterade 

arbetsuppgift. (Transportstyrelsen, 2017) 

 

Svaret går att tolka som ett försök att just svara på mediernas kritik. Samtidigt som man försöker 

återuppbygga allmänhetens förtroende genom att försäkra att ett omfattande arbete bedrivs för 

att åtgärda bristerna. Alla organisationer kommunicerar med sina intressenter genom sina ord 

och handlingar (Coombs, 2014). Det är viktigt att ha i åtanke att Transportstyrelsen är en 

organisation som är kraftigt influerad av politiken, samtidigt är allmänheten kanske den viktigaste 

intressenten. Det undersökta materialet visar också att många av svaren som ges riktas mot 

allmänheten.  

 

Inom kriskommunikationsforskningen hänvisar Coombs (2014) till trestegsmodellen, precrisis, 

crisis event och post crisis. Materialet studien har undersökt faller under crisis event då krisen 

fortfarande var aktuell och till viss del fortfarande kan sägas vara det. Bland det viktigaste en 

organisation kan göra när krisen inträffar är att faktiskt inse att man befinner sig i ett krisläge 

(Coombs, 2014). Det finns flera exempel på att Transportstyrelsen uppfattar situationens allvar, 

både i sin egenproducerade text och i uttalanden i media. Här syns som i föregående citat ett 

uttalande från hemsidan.  

 

Vi har stor förståelse för den oro och de reaktioner som riktas mot oss och vill därför 

tydliggöra att vi inte har några indikationer som pekar på att uppgifter har spridits på ett 

otillbörligt sätt. (Transportstyrelsen, 2017) 
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Citatet ovan kan tolkas som att Transportstyrelsen tidigt visar att man inser läget och tar krisen 

på allvar, samtidigt försöker man lugna intressenterna med den andra delen av uttalandet. Nästa 

citat som återigen visar att man förstår den viktiga fasen crisis event kommer från Jonas 

Bjelfvenstams uttalande i Dagens Nyheter (se bilaga 1, text 6) när han får frågan om 

allmänhetens förtroende för myndigheten.  

Det är något som jag och mina medarbetare måste arbeta med och kommer att behöva 

arbeta med under överskådlig tid. (Dagens Nyheter, 2017) 

 

Att öppet erkänna att förtroendet är skadat går helt i linje med Coombs (2014) principer om att 

kriskommunikation ska vara öppen och ärlig. Det här är ett återkommande tema studien kan se i 

Transportstyrelsens kommunikation. Med det sagt finns det även flera exempel på när man valt 

det mer slutna alternativet, ofta med hänvisning till säkerhetsrisker. Den hänvisningen gör de 

svaren svåra att analysera inom studiens resurser. Det går helt enkelt inte på ett rimligt sätt ta 

reda på om påståendet är sant eller falskt, ett exempel ses nedan från samma artikel.  

 

 Jag kan inte berätta mer än det du har fått. Det är sekretessbelagt. (Dagens Nyheter, 

2017) 

 

Trots att svaret går emot Coombs (2014) princip om öppenhet i kommunikationen går det även 

att tolka som en effektiv strategi för att helt enkelt slippa uttala sig i frågor som hade riskerat att 

förvärra krisen ytterligare.  

 

Coombs (2014) beskriver att det i många fall är fördelaktigt för en organisation att ha en tydlig 

uttalad talesperson. I Transportstyrelsens fall är generaldirektör Jonas Bjelfvenstam den 

personen. Han är den enda som uttalar sig offentligt och tar därmed på sig rollen som 

talesperson. Studien tolkar Transportstyrelsens agerande som konsekvent i de kanaler som 

undersökts, svaren liknar varandra oavsett om man undersöker presskonferensen, artiklarna eller 

det egenproducerade materialet. Konsekvens är enligt Coombs (2014) en av de viktigaste 

faktorerna för att lyckas med sin kommunikation. Något Transportstyrelsen medvetet eller 

omedvetet verkar ha tagit fasta på.  

 

Inom kriskommunikation skiljer Coombs (2014) på vilken målgrupp intressenterna tillhör genom 

att dela upp dessa i offer och ickeoffer. De som går under kategorin offer har av naturliga skäl en 

mer personlig koppling till krisen än den andra gruppen. Det rekommenderas att anpassa sin 
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kommunikation efter vilken av grupperna man adresserar (Coombs, 2014). I Transportstyrelsens 

register finns personer med skyddad identitet, dessa faller under kategorin offer då de har all 

anledning att känna stor oro över läckan. I stort sett alla svenskar finns på ett eller annat sätt med 

i något av Transportstyrelsens register, till exempel om man har ett svenskt utfärdat körkort. Den 

kategorin personer faller under kategorin ickeoffer då det inte finns någon anledning till oro över 

ens personliga säkerhet. I citatet nedan ser vi hur Transportstyrelsen svarar på om man som 

medborgare bör vara orolig över Sveriges säkerhet (se bilaga 1, text 2). 

 

Vi tycker inte du ska behöva vara det. Vi har vidtagit åtgärder och arbetar fortsatt med att 

säkerställa att all personal hos underleverantören är registerkontrollerad av Säpo och 

godkänd enligt svenska krav. Vi har ett pågående arbete med vår driftsleverantör i syfte 

till att styra om verksamheten där endast svensk säkerhetsgodkänd personal ansvarar för 

hela driften. Det kommer vara åtgärdat under hösten. (Transportstyrelsen, 2017) 

 

Studien tolkar svaret som att Transportstyrelsen inte gör någon skillnad på de olika kategorierna 

av personer som berörs av läckan. Ett mer lugnande svar hade kunnat ges till personerna som 

faller under kategorin offer. Samtidigt är det enligt Coombs (2014) viktigt att inte glömma den 

största gruppen som bara följer krisen på avstånd. Det här svaret kan tolkas vara riktat mot den 

gruppen och organisationens långsiktiga rykte är värt att skydda även bland de som inte är 

personligt drabbade av krisen.  

 

4.3 Sociala medier 
Den här studien har främst fokuserat på forskningsområdena kriskommunikation och retorik. I 

takt med att resultatet har kunnat urskiljas ur det material som undersökts har ett tredje 

forskningsområde identifierats som relevant för studien att föra en diskussion kring. Resultat har 

uppdagats som berör ett annat samhällsrelevant och aktuellt forskningsområde, sociala medier. 

Flera etablerade kriskommunikationsforskare har lagt allt större vikt under de senaste åren på att 

utforska sociala medier och dess inflytande på just kriskommunikation. Forskarna är överens om 

att sociala medier skapat en ny värld av möjligheter för kriskommunikation som är viktig att ta 

hänsyn till och använda till sin fördel (Coombs, 2014; Freberg & Palenchar, 2013; Lin et al, 2016; 

Mazzei et al, 2012). Vad denna studie kan presentera är däremot raka motsatsen till vad 

forskningen hävdar, ett icke-resultat. Transportstyrelsen finns etablerade på flera sociala 

mediekanaler, studien har valt att fokusera på myndighetens Facebook-sida och Twitterkonto. 

Vad undersökningen av dessa kanaler visar är att det under tidpunkten för it-skandalens tidsepok 
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inte kommunicerats någonting som rör den aktuella krisen organisationen befinner sig i. 

Kanalerna har istället använts till annan viktig informationsspridning som regler för flygfarkoster 

och vinterdäck på vägfordon. En förklaring till detta icke-resultat kan vara att myndigheten aktivt 

valt att inte informera om it-skandalen via sina sociala medier utan enbart via hemsida, en 

presskonferens och nyhetsmedier. Anledningen till den förklaringen är för att myndigheten i 

övrigt varit aktiva på sina kanaler under tiden som it-skandalen eskalerat. Samtidigt väcker detta 

intressanta fynd tankar hos studien om att det finns flera andra intressanta tolkningar att göra 

och att det inte finns endast en enkel förklaring bakom agerandet. Bland forskarna som forskat 

på sociala medier inom kriskommunikation råder det delade meningar. Många är överens om att 

möjligheterna för kriskommunikation på sociala medier är oändliga, samtidigt som det finns dem 

som hävdar att det även finns brister och negativa aspekter som gör att de bör undvikas 

(Coombs, 2014; Freberg & Palenchar, 2013; Lin et al, 2016; Mazzei et al, 2012).  

 

Studien har som utgångspunkt valt att inleda med det forskningen säger om de positiva aspekter 

som sociala medier har på kriskommunikation och ställa Transportstyrelsens agerande på sociala 

medier i ljuset av dessa aspekter. Forskningen hävdar att organisationer idag måste vara 

förberedda på att hantera negativ ryktesspridning, som fått allt större genomslagskraft på grund 

av sociala medier, när en kris inträffar (Freberg & Palenchar, 2013; Coombs, 2014; Coombs & 

Holladay, 2016). Transportstyrelsen har i detta fall misslyckats med att använda sociala medier 

som ett motmedel mot eventuell, negativ ryktesspridning om organisationen vilket alltså går 

tvärtemot vad forskningen säger. Roshan, Warren och Carr (2016) hävdar att sociala medier 

inneburit att en organisation som befinner sig i kris kan informera och nå sina intressenter på ett 

snabbt och smidigt sätt vilket i sin tur kan ge effektiv spridning av viktig information. Även här 

kan studien i form av detta icke-resultat presentera en brist i Transportstyrelsens agerande 

eftersom de aldrig använt sina sociala mediekanaler i detta syfte. Forskning visar också på 

ytterligare en positiv aspekt av att använda sociala medier i sin kriskommunikation. Flera forskare 

är överens om att möjligheten för interaktion mellan en organisation och dess intressenter ökat 

markant i och med dessa nya kanaler (Mazzei et al, 2012; Freberg & Palenchar, 2013; Coombs, 

2014; Coombs & Holladay, 2016; Lin, Spence, Sellnow & Lachlan, 2016). Forskarna 

argumenterar för att interaktionen inte bara kan bestå av att informera utan även att diskutera, 

motivera och svara på frågor på ett sätt som inte var möjligt tidigare ((Mazzei et al, 2012; Freberg 

& Palenchar, 2013; Coombs, 2014; Coombs & Holladay, 2016; Lin, Spence, Sellnow & Lachlan, 

2016). 
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Coombs och Holladay (2016) argumenterar dessutom för att en stor del av en organisations 

intressenter kan finnas på sociala medier och att det därför kan vara en viktig kanal för 

organisationen att använda för att kriskommunicera. Transportstyrelsens agerande talar även på 

denna punkt emot vad forskarna menar. En central del i forskarnas slutsats på varför sociala 

medier är en bra möjlighet för organisationer att använda sig av i krissituationer är 

Transportstyrelsen i det här fallet har haft möjligheten att bemöta kritik, undvika ryktesspridning 

och negativ publicitet genom att utnyttja sina sociala mediekanaler (Freberg & Palenchar, 2013; 

Coombs, 2014; Coombs & Holladay, 2016; Roshan, Warren & Carr, 2016). Transportstyrelsen 

har inte agerat utifrån den vetskapen utan valt ett mer traditionellt spår i form av hemsida, 

nyhetsmedier och en presskonferens. Anledningen till varför vi tror att myndigheten valt att göra 

just så kommer vi in på härnäst när vi ska studera vad forskarna sagt om nackdelarna med sociala 

medier i kriskommunikation.  

 

Faktum är att forskarna, trots sin övertygelse om att sociala medier är en tillgång vid 

krissituationer, även identifierat vissa negativa aspekter som organisationer bör ta hänsyn till. 

Som vi diskuterade ovan så har sociala medier inneburit att möjligheten ökat för 

tvåvägskommunikation, dialog mellan en organisation i kris och dess intressenter. Samtidigt 

hävdar flera forskare att organisationer fortfarande använder dessa moderna medier på samma 

sätt som man använder traditionella medier, nämligen genom monolog (Ki & Nekmat, 2014; Lin 

et al, 2016; Roshan et al, 2016). Ki och Nekmat (2014), Lin et al (2016) och Roshan et al (2016) 

hävdar samtliga därför att det inte är till någon fördel att använda sociala medier om man 

använder dem på samma sätt som man använder andra kanaler. Hade Transportstyrelsen använt 

sociala medier på samma sätt som man använt exempelvis hemsidan, det vill säga genom 

informationsspridning utan möjlighet till dialog, finns det ingen mening med ett sådant agerande. 

Forskarna hävdar också att det förekommer en kompetensbrist inom de flesta organisationer i 

hur man använder sociala medier och att användandet av dessa istället kan få negativ effekt 

istället för positiv effekt (Ki & Nekmat, 2014; Lin et al, 2016; Roshan et al, 2016). 

Transportstyrelsens agerande på sociala medier kan i ljuset av vad dessa forskare hävdar därför 

ha varit genomtänkt och förnuftigt om man nu anser att kompetensen saknas. Samtidigt kan 

studien konstatera att myndigheten gått miste om en bra möjlighet att fortskynda sitt arbete med 

att återuppbygga sitt förtroende hos allmänheten och intressenter genom att använda sina sociala 

medier. Kompetens till att använda kanalerna till att sprida annan relevant information har 

uppenbarligen funnits eftersom studiens resultat visar att man gjort så. Detta gör att 

kompetensen för att använda sociala medier alltså har funnits och att agerandet att inte 
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informera om skandalen helt enkelt har varit medvetet vilket kan tolkas som åtminstone 

underligt.  

 

När vi ställer Transportstyrelsens agerande på sociala medier i ljuset av vad forskningen visar 

identifierar vi att agerandet både kan ha varit till myndighetens nackdel och fördel. Studien vill 

samtidigt vara noggrann med att påpeka att andra orsaker till agerandet kan vara anledningen till 

detta icke-resultat. En alternativ förklaring till att Transportstyrelsen inte har använt sociala 

medier skulle kunna vara att man har olika tankesätt med sina kommunikationskanaler. Det kan 

vara så att man på sociala medier vill ägna sig åt annan typ av viktig kommunikation som man 

bevisligen har gjort. It-skandalen är en fråga som handlar om myndighetens interna 

säkerhetsrutiner och det kan vara så att man valt att redogöra och informera kring detta via 

hemsidan och en presskonferens samtidigt som nyhetsmedier granskar frågan. Det kan alltså 

vara en medveten strategi att inte låta it-skandalen kontaminera flödet av annan viktig 

information på myndighetens sociala medier. Transportstyrelsen skiljer sig också mot andra stora 

organisationer som använder sociala medier men tanke på att det är en myndighet som inte har 

några kunder, marknadsandelar eller vinstsyfte med sin verksamhet. Transportstyrelsen svarar ju 

direkt under riksdag och regering vilket förklarar att presskonferensen hölls på regeringskansliet 

Rosenbad där statsministern, säkerhetspolisen och överste befälhavare inom försvaret 

medverkande tillsammans med Bjelfvenstam. Det studien vill lyfta fram i detta resonemang 

innebär i så fall att sociala medier som riktar sig till allmänheten inte har samma tyngd som kanal 

och inte i första hand är den primära kommunikationskanalen som myndigheten bör vända sig 

till. Detta med tanke på att myndigheten i första hand svarar gentemot riksdag och regering. Det 

primära fokus som ansvariga på myndigheten identifierade kan ha varit att redogöra för det som 

inträffat för sina respektive överordnade snarare än att gå ut på sociala medier och föra en dialog 

med allmänhet kring fallet. Ytterligare ett intressant diskussionsämne i denna fråga om 

myndighetens agerande på sociala medier handlar om resurstillgång. Det går att argumentera 

både för och emot huruvida extra, skattefinansierade resurser tillsatts för att kommunicera via 

sociala medier kring en fråga av det här slaget. Ett fundamentalt, internt säkerhetsproblem har 

uppdagats och eftersom myndighetens huvudsakliga mål bör vara att redogöra för riksdag och 

regering hur detta inträffat samt vilka konsekvenser det inneburit. Det kan i sin tur då betyda att 

sociala medier inte är ett primärt fokus vilket då innebär att extratillsatta resurser inte är 

ekonomiskt försvarbart. Om myndigheten valt att lägga kraft på sociala medier hade det kunnat 

ge återverkningar på annan kommunikationsverksamhet vilket hade kunnat vara problematiskt.  
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För att summera så kan studien konstatera att myndigheten inte har använt sin Facebook-sida 

eller sitt Twitterkonto för att informera om it-skandalen. Detta trots att stor del av den forskning 

som gjorts på området visar att möjligheterna med ett sådant agerande kan öka möjligheten för 

organisationen att sprida information och underlätta för krisarbetet. Samtidigt kan studien 

konstatera att forskningen också visar på att det vid kompetensbrist kan vara bättre att undvika 

användning. Om kompetensbrist varit den bakomliggande orsaken till myndighetens agerande är 

svårt att undersöka och gör att vi därför låter det vara osagt. Det kan också bero på att 

myndigheten har olika sätt att se på sin kommunikation beroende på vilka kanaler man använder. 

Sociala medier kan ha som primärt fokus att kommunicera samhällsviktig information om 

exempelvis lagen om vinterdäck snarare än myndighetens interna säkerhetsfrågor. Studien kan 

också diskutera kring det faktum att Transportstyrelsen är en myndighet som i första hand svarar 

gentemot riksdag och regering och därför inte har använt sina sociala medier till att diskutera en 

intern säkerhetsfråga på sociala medier.  
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5. Slutsats, diskussion och framtida forskning 

I det här kapitlet kommer studien att diskutera och dra slutsatser kring det presenterade 

resultatet utifrån studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning. I detta kapitel kommer 

även studiens frågeställningar att presenteras och besvaras.  

 

5.1 Slutsats och diskussion 
Syftet med den här studien var att undersöka hur Transportstyrelsen har arbetat med retorik för 

att återuppbygga allmänhetens och intressenternas skadade förtroende för myndigheten. Detta 

genom att studera Transportstyrelsens kriskommunikation med hjälp av en retorisk analys för att 

på så sätt utkristallisera på vilket sätt retorik har använts i myndighetens arbete med att bygga 

upp förtroendet bland organisationens intressenter. I det material som ligger till grund för 

studien har vi lyckats identifiera mycket av det som Karlberg och Mral (1998) argumenterar för i 

sin modell för retorisk analys. Studien kan presentera resultat som visar på att Transportstyrelsen 

och generaldirektör Jonas Bjelfvenstam använt retorik i sitt försvar, framförande och förklarande 

av it-skandalen. Transportstyrelsen och Jonas Bjelfvenstams agerande i det empiriska materialet 

visar på att störst fokus har lagts på ethos- och logosargument eftersom man ägnar sig åt mycket 

faktabeskrivning och logiska argument samtidigt som man framstår som trovärdiga och korrekta 

i sin argumentation. Slutsatsen studien kan dra utav det resultatet är att myndigheten och 

Bjelfvenstam vill framstå som professionella och noggranna samtidigt som man medger att 

felaktigheter har begåtts. Man framstår som öppna och ärliga med hänseende av att man redogör 

för bakgrunden till krisen och beskriver så mycket som möjligt om de åtgärder som krävs utan 

att inskränka sekretessen som råder. Trots att mestadels ethos- och logosargument har 

identifierats finner undersökningen även inslag av pathosargument som tar sin form i argument 

som syftar till medlidande och förståelse för situationen hos allmänhet och intressenter.  

 

Sex stycken begrepp som Mral och Karlberg (1998) argumenterar för som centrala i en retorisk 

analys är kairos, textens genre, den retoriska genren, den retoriska situationen, det retoriska 

problemet samt publiken. I det presenterade resultatet visar generaldirektör Bjelfvenstam på hur 

han lyckats träffa rätt tillfälle vid rätt ögonblick, inom retoriken kallat kairos. Det textmaterial 

studien analyserat visar på att det finns vissa olikheter mellan de enskilda texterna eftersom det är 

olika texttyper. Fyra stycken är journalistiska texter, en är en publikation på myndighetens 

hemsida samt en presskonferens. Däremot är likheten mellan texterna att samtliga berör it-

skandalen. Materialets retoriska genre har identifierats som genus judiciale vilket innebär att 

texterna tolkas som ett försvar mot anklagelser som riktas mot myndigheten. Studiens resultat 
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visar också att den retoriska situationen i materialet uppstått när myndigheten eller Bjelfvenstam 

får bemöta nya uppgifter eller tvingas försvara myndighetens agerande. Studien har också 

presenterat resultat på flera retoriska problem som förekommit och som kräver antingen 

myndigheten eller Bjelfvenstams lösning. Det kan vara i form av att dementera nya anklagelser 

som riktas mot dem. Det sista begreppet som studiens resultat diskuterar är publiken. Samtliga 

texter som studien analyserat visar på att den förmodade publiken är allmänheten och 

myndighetens intressenter utifrån tolkningen av Transportstyrelsen och Bjelfvenstams agerande.  

 

Operationaliseringen av den här studien har genomgående utgått från studiens tre 

frågeställningar. Den första frågeställningen syftade till att undersöka hur retorik har kommit till 

uttryck i Transportstyrelsens externa kriskommunikation. Uppsatsens resultat visar att retorik har 

kommit till uttryck i Transportstyrelsens kriskommunikation för att upprätta det skadade 

förtroendet för myndigheten. Studien har identifierat mängdvis med övertygande argument i 

Transportstyrelsens kriskommunikation och myndigheten har visat prov på öppenhet och 

ärlighet med situationen. Den andra frågeställningen som studien tog sin utgångspunkt i var hur 

Transportstyrelsens agerade på sociala medier och hur agerandet skiljer sig beroende på vilken 

kanal som myndigheten har använt. Studien har kunnat konstatera att Transportstyrelsen inte 

använt sociala medier i någon utsträckning gällande it-skandalen utan snarare till andra former av 

informationsförmedling som inte berör det aktuella ämnet. I övrigt kan studien också konstatera 

att myndigheten följt en röd tråd i sitt agerande och sin kommunikation oavsett vilken kanal som 

använts. Bjelfvenstams framförande på presskonferensen har stora likheter med hur 

myndigheten besvarade frågor rörande it-skandalen på sin hemsida. I nyhetsmedier svarar också 

Bjelfvenstam på ett liknande sätt som tidigare vilket tyder på att Transportstyrelsen och 

generaldirektören agerat enhetligt oavsett vilken kanal som använts. Studiens tredje frågeställning 

hänvisar till hur väl Transportstyrelsens agerande överensstämt med Coombs (2014) teorier om 

kriskommunikation. Studiens resultat visar på att Transportstyrelsen och Bjelfvenstam mångt 

och mycket har agerat i enlighet med Coombs (2014) teorier. Studiens resultat hävdar att 

myndigheten och Bjelfvenstam varit öppna med bakgrunden till skandalen och medgett de 

felaktigheter som uppdagats. Detta trots att mycket av innehållet i skandalen är svårt att redogöra 

för på grund av sekretess och säkerhetsskäl. En av Coombs (2014) viktigaste teorier är att en 

organisation måste inse att man befinner sig i en krissituation och agera därefter. Även här visar 

Transportstyrelsens agerande på att man, i enlighet med teorin, förstått situationens allvar och 

agerat därefter.  

 



	 60	

Studien kan också presentera ett resultat som visar att en organisation som befinner sig i en 

omfattande kris inte använt sina sociala mediekanaler i sin kriskommunikation vilket är ett 

intressant resultat ur många hänseenden. Forskningen är mestadels positivt inställda till att 

organisationer använder sociala medier för att kommunicera kring en krissituation men samtidigt 

identifieras också vissa nackdelar med ett sådant användande. Studien har kunnat presentera 

detta icke-resultat i ljuset av vad forskningen visar samtidigt som det kan finnas andra 

förklaringar bakom agerandet. Det kan vara så att myndigheten har olika inriktningar beroende 

på vilken kanal man använder. En intern säkerhetsfråga som it-skandalen får klassas som kanske 

inte anses vara en fråga att diskutera på sociala medier för att kontaminera annan viktig 

samhällsinformation. Det kan också bero på att Transportstyrelsen först och främst svarar 

gentemot riksdag och regering och inte är en organisation som bygger sin verksamhet utifrån 

marknadsandelar och därför inte har några kunder på samma sätt som en vinstdrivande 

organisation. Detta kan ha gjort att sociala medier inte anses vara den primära kanalen att 

använda för att kommunicera kring it-skandalen. Att skattefinansierade extraresurser tillsatts för 

att skapa en dialog med medborgare på sociala medier hade i sin tur kunnat ge återverkningar på 

annan viktig kommunikationsverksamhet. Eftersom det kan vara så att sociala medier inte varit 

huvudsakligt fokus att diskutera denna fråga på, hade sådana resurser kunnat skapa ytterligare 

problem.  

 

5.2 Framtida forskning 
Den här studiens förslag inför framtida forskning är dels att fortsätta forska på sociala medier 

inom kriskommunikation för att skapa en bredare kunskapsbas med vad dessa nya medier 

innebär för kriskommunikationen. Dels är förslaget för framtida forskning även att forska på 

varför stora organisationer, statliga eller inte, väljer att inte använda sociala medier i sin 

kriskommunikation. Den här studien har visat ett för oss oväntat resultat och våra funderingar 

gör därför gällande hur det ser ut mer generellt. Det kan vara så att Transportstyrelsens agerande 

är ett särskilt fall och att andra stora organisationer i stunder av kris faktiskt använder sina sociala 

medier för att kommunicera med intressenter. Ett sådant faktum är svårt för studien att dra 

någon slutsats kring eftersom det är något som inte undersökts. Det kan också vara så att sociala 

medier trots allt ännu inte slagit igenom inom strategiskt kommunikation och 

kriskommunikation i synnerhet vilket gör att den här studien har identifierat ett intressant 

tomrum för forskningen att fylla. Eftersom forskningen påvisar stora fördelar för organisationer 

att använda sociala medier är Transportstyrelsens agerande något som vidare forskning bör 

fokusera på ur ett övergripande perspektiv med organisationer överlag som huvudsakligt mål.  
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6. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv  

Krisen på Transportstyrelsen har berört många. It-skandalen har påverkat samhället i stort, 

svenska medborgare, organisationens intressenter och fått negativa konsekvenser upp på högsta 

politiska nivå. Med andra ord är it-skandalen en organisationskris av stora mått och den här 

uppsatsens resultat hoppas kunna infria flera viktiga svar på hur kunskap om retorik, 

kriskommunikation och sociala medier kan underlätta för organisationer likt Transportstyrelsen i 

framtiden. Studiens resultat, analys och slutsats har visat på vikten av hur man bör uttrycka sig 

och hantera en kris. Transportstyrelsen och generaldirektör Jonas Bjelfvenstam har visat prov på 

god kunskap om retorik och kriskommunikation och har i flera hänseenden hanterat 

krissituationen i enlighet med vad forskningen påpekar är viktigt.  

 

Utifrån ett branschperspektiv kan den här studien ge flera viktiga svar på sociala mediers allt 

större betydelse och hur organisationer genom att använda dessa kan underlätta sitt krisarbete. 

Forskningen visar att det finns flera fördelar för en organisation som befinner sig i en kris att 

kommunicera via sociala medier (Mazzei et al, 2012; Freberg & Palenchar, 2013; Coombs, 2014; 

Coombs & Holladay, 2016; Lin, Spence, Sellnow & Lachlan, 2016). Den här studien har inte 

kunnat svara på om Transportstyrelsen som organisation är unik med att inte använda sina 

sociala medier med syftet att informera om en kris. Transportstyrelsens agerande på sociala 

medier visar dock på att man inte uppfattat den genomslagskraft och möjlighet som kanalerna 

har. Coombs (2014) argumenterar för hur viktigt det är för organisationer att lära sig av tidigare 

kriser oavsett om det drabbat den egna organisationen eller andra. I enlighet med Coombs (2014) 

tankar kan det därför vara viktigt för andra organisationer att ta lärdom av it-skandalen på 

Transportstyrelsen och hur myndigheten valde att agera.  
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Bilagor 

Här har studien samlat det material som ligger till grund för studien men som inte inräknas i 

själva uppsatsen. Den första bilagan presenterar den retoriska analysen som gjordes av studiens 

material. Den andra bilagan presenterar det insamlade materialet i form av fyra artiklar, en 

transkriberad presskonferens och Transportstyrelsens egna publikation på myndighetens 

hemsida. 

Bilaga 1 

Resultat av den retoriska analysen 
 
Frågor, citat och begrepp är fetmarkerade för att enklare kunna utläsa de viktigaste delarna av 
textanalysen. 
 
Begrepp som varje textanalys utgått ifrån: 
Ethos   
Logos  
Pathos 
Retorisk situation  
Kairos  
Apologia  
Kategoria  
Retorisk genre  
Publiken  
Kontext  
Retoriskt problem  
Huvudtes  
Stilnivå  
Stilfigur  
Disposition (exordium, narratio, propositio, argumentatio, conclusio) 
 
Text 1. Presskonferens 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/statsminister-stefan-lofven-bjuder-in-
till-presstraff/ 
 
Kontext:  
Presskonferensen på Rosenbad med Transportstyrelsens Jonas Bjelfvenstam, Säpos Anders 
Thornberg, överbefälhavare vid försvarsmakten Micael Bydén och statsminister Stefan Löfven 
hölls i samband med att it-skandalen nått offentligheten. Nyhetsmedier rapporterade, journalister 
granskade och både Transportstyrelsen i sig men även de andra myndigheterna var satta under 
hård press. Presskonferensens kontext måste därför ställas i ljuset av just denna hårda bevakning 
som it-skandalen har fått medialt. Med tanke på studiens urval av material fokuserar den här 
analysen på Jonas Bjelfvenstams anförande enbart. Bjelfvenstams anförande här tolkar vi som 
planerat och väl avvägt vilket tyder på att han hittat en bra timing, kairos. 
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- Tack så mycket och god eftermiddag. Jag tänkte beskriva något om bakgrunden till 
outsouring av it-drift på Transportstyrelsen. Säga någonting om min bild av 
händelseutvecklingen och avsluta med var vi står idag. 
 
Han har en bra struktur på sitt anförande och väljer ord som passar situationen. Textgenren i 
den här fallet är en presskonferens där Bjelfvenstam först ger sin bild av situationen för att sedan 
svara på frågor. Textens retoriska genre hävdar vi är genus judiciale då Bjelfvenstams långa 
anförande i inledningen av presskonferensen fokuserar på att förklara (apologia) och ge en bild 
av situationen. Den andra delen av presskonferensen svarar Bjelfvenstam på frågor från pressen 
och då ägnar sig han åt att försvara (apologia) sig mot anklagelser (kategoria) som riktas mot 
myndigheten. Den retoriska situationen hävdar vi därför uppstår i samband med att krisen är 
ett faktum och att media börjat rapportera om skandalen. Situationen tolkar vi som regelstyrd då 
varje enskild talare får sin tid för att tala för sin myndighet och ge en bild av situationen för att 
sedan lämna ordet till presskåren att ställa frågor. Bjelfvenstam verkar väl medveten om den 
möjliga publiken i sammanhanget och han håller sig, likt tidigare, väldigt formell och saklig i sitt 
framförande vilket publiken kan kräva av en myndighetsrepresentant. Det retoriska problem 
som Bjelfvenstam har är att vara så ärlig som möjligt för att bygga ett förtroende för 
myndigheten, utan att gå in på sekretessbelagda uppgifter som inte får komma ut i offentligheten. 
Det retoriska problemet tolkar vi som ett stort problem då Bjelfvenstam i vissa fall tvingas att 
hänvisa till just sekretess och och säkerhetsskäl. Ett exempel på detta är när han får frågan om 
slutsatsen blir att myndigheten inte vet vem som tagit del av information och hur lätt det är att 
se. Bjelfvenstam svarar: 
 
- Ja jag förstår frågan så tillvida att du önskar att jag skulle redovisa för på vilket sätt vi 
kan se att saker och ting spridits eller inte, men det vill jag av säkerhetsskäl avstå ifrån 
att göra.  
 
Detta är ett tydligt exempel på när Bjelfvenstam inte riktigt kan ge ett tydligt svar men anledning 
av säkerhetsskäl och sekretess. Samtidigt kan det påverka publikens förtroende för Bjelfvenstam 
negativt då han egentligen inte kan svara på frågan.  
 
Disposition: 
Jonas Bjelfvenstam organiserar sitt framförande på ett grundligt och tydligt sätt. Han inleder med 
att beskriva bakgrunden till outsouring av it-drift på Transportstyrelsen för att sedan följa upp 
med att ge hans egen bild av händelseutvecklingen och till sist avsluta med att beskriva var 
myndigheten befinner sig i dag. Inledningen, det vill säga Bjelfvenstams första tre meningar: 
 
- Tack så mycket och god eftermiddag. Jag tänkte beskriva något om bakgrunden till 
outsouring av it-drift på Transportstyrelsen. Säga någonting om min bild av 
händelseutvecklingen och avsluta med var vi står idag. 
 
tolkar vi som ett tydligt exempel på exordium. Detta på grund av att inledningen är tänkt att 
göra publiken uppmärksam och samtidigt informera om vad han ska säga.  
Vid första anblick ser hans inledande meningar relativt ogenomtänkta ut, men han använder sig 
av flera retoriska knep i citatet. Först inleder han med att önska god eftermiddag, en del i att få 
publiken välvillig. Därefter går han vidare med att ge en kortfattad beskrivning om vad 
anförandet kommer att handla om. Strategin kallas partitio och handlar om att göra publiken 
förberedd (Karlberg & Mral, 1998). 
 
Framförandets narratio blir nästa del av framförandet, nämligen beskrivningen av bakgrunden. 
Här beskriver Bjelfvenstam vad som har hänt för att sätta in publiken i ämnet och göra dem 
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förstådda av bakgrunden. Framförandets propositio och argumentatio är något vi kommer att 
analysera i nästa del, övertygande argument. Framförandets sista del, när Bjelfvenstam avrundar, 
tolkar vi som conclusio. Han säger bland annat:  
 
- Slutligen, det är min bestämda uppfattning att gällande författningar och regelverk ska 
följas. Att en statlig förvaltningsmyndighet ska präglas av transparens, rättssäkerhet och 
öppenhet också mot de egna anställda. 
 
Bjelfvenstam summerar hur han ser på situationen, vad myndigheten bör ägna sig åt och vad 
som väntar i framtiden. Detta är ett tydligt sätt att sammanfatta sitt framförande på och han gör 
det på ett tydligt sätt.   
 
Övertygande argument: 
Ethos fokuserar på talarens karaktär och trovärdighet. I Bjelfvenstams fall på presskonferensen 
kan vi se flera tydliga exempel på att han framställer sin identitet i sitt framförande.  
 
Det första Jonas Bjelfvenstam säger i sin framförande på presskonferensen är följande:  
 
- Tack så mycket och god eftermiddag. Jag tänkte beskriva något om bakgrunden till 
outsouring av it-drift på Transportstyrelsen. Säga någonting om min bild av 
händelseutvecklingen och avsluta med var vi står idag.  
 
Citatet ovan tolkar vi som ett starkt exempel på där Bjelfvenstam, i egenskap av generaldirektör, 
framställer sin egen identitet. Han säger att han ska säga någonting av sin bild av 
händelseutvecklingen och han fokuserar generellt mycket på sig själv i det här citatet. Han säger 
därtill något om sitt förhållande till situationen och it-skandalen vilket är ett tydligt bevis på ett 
starkt ethos.  
 
Efter att Bjelfvenstam redogjort för bakgrunden till outsourcing av it-driften på myndigheten 
säger han följande:  
 
- Jag har nu fått ansvar för att försöka reda upp och få ordning på torpet på myndigheten 
Transportstyrelsen. Och jag har förståelse för den oro som finns och många är arga på 
myndigheten 
 
Det han säger här är också ett tydligt exempel på hans ethos som generaldirektör för 
Transportstyrelsen. Han säger att han nu har fått ansvar för att reda upp och att han har 
förståelse för den oro som finns. Med detta beskriver han återigen sitt personliga förhållande till 
krisen som alltså är ett starkt bevis på hans ethos.  
 
Men vad som har hänt är givetvis oacceptabelt och jag ser oerhört allvarligt på det 
inträffade. 
 
Ännu ett exempel på ett starkt ethos kan vi hämta från citatet ovan. Här bevisar han återigen 
hans personliga förhållande till krisen samtidigt som han inger ett förtroende som ledare för 
myndigheten genom att säga att han ser allvarligt på det inträffade.  
 
- Tillsammans med medarbetarna på myndigheten, med driftleverantörerna och de 
närmast berörda myndigheterna, inte minst säpo och försvarsmakten, kommer jag även 
fortsättningsvis att sätta all kraft på att genomföra dem resterande åtgärderna. 
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Ytterligare exempel på där Bjelfvenstam framstår som med ett starkt ethos kan vi utläsa från 
citatet ovan. Här säger han att han tillsammans med de övriga myndigheterna kommer sätta all 
kraft på att genomföra resterande åtgärder. Han talar inte om att Transportstyrelsen som 
myndighet ska göra allt utan istället om sig själv som person, i egenskap av rollen som 
generaldirektör. Det visar på ett personligt engagemang och även tolkar vi det som ett försök att 
väcka ett förtroende för honom som ledare för myndigheten.  
 
- ...jag har genomfört en organisationsförändring där informationssäkerhetsfrågor 
hanteras i den centrala organisationen och där säkerhetskydd, krisledning och 
totalförsvarsfrågor knutes direkt till generaldirektörens ledningskansli. 
 
I citatet ovan framstår Bjelfvenstam återigen med ett personlig förhållande till situationen och att 
han tar sitt ansvar. Han säger att han har genomfört ändringar i organisationen istället för att 
säga att myndigheten genomfört ändringar i organisationen. Detta visar återigen ett starkt ethos 
eftersom han även här väcker ett förtroende hos publiken eftersom han tar sitt ansvar och 
genomför åtgärder.  
 
I sin slutplädering identifierar vi två konkreta exempel på där Bjelfvenstam återigen framstår med 
ett starkt ethos. Det första citatet lyder följande: 
 
- Slutligen, det är min bestämda uppfattning att gällande författningar och regelverk ska 
följas. 
 
Här säger han att det är hans bestämda uppfattning att författningar och regler ska följas istället 
för att säga att det är myndighetens bestämda uppfattning. Återigen som visar han på ett 
personligt förhållande till situationen samtidigt som han väcker ett förtroende hos publiken 
genom att vara så tydligt med sin egen roll och ståndpunkt.  
 
Det andra citatet lyder enligt följande:  
 
- Det kommer att ta tid att bygga ett nytt förtroende för Transportstyrelsen, men jag 
kommer att arbeta hårt för att se till att vi tar kontroll och säkerställer att det inträffade 
aldrig upprepas.   
 
Bjelfvenstam trycker återigen på det faktum att han har ett personligt förhållande till situationen 
och han framställer ännu en gång sig själv i egenskap av generaldirektör. Att han kommer arbeta 
hårt för att ta kontroll är förtroendeingivande och alltså ett tydligt exempel på ett starkt ethos.  
 
Om vi går vidare till nästa övertygande argument så kommer vi nu att se om vi hittar några 
pathosargument, det vill säga argument som tilltalar publikens känslor. Generellt i den här 
textanalysen på presskonferensen lyckas vi identifiera få pathosargument vilket i sig är ett 
intressant resultat.  
 
Det tydligaste exemplet på pathos identifierar vi i slutfasen av Bjelfvenstams anförande: 
 
- Och jag har förståelse för den oro som finns och många är arga på myndigheten. Några 
indikationer på att uppgifter ska ha spridits felaktigt finns inte. Men vad som har hänt är 
givetvis oacceptabelt och jag ser oerhört allvarligt på det inträffade. 
 
Bjelfvenstam säger att han har förståelse för den oro som finns och att många är arga på 
myndigheten. Det tolkar vi som ett sätt att visa medlidande för alla som berörts av det inträffade. 
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Han säger att det är oacceptabelt och att han ser allvarligt på det inträffade vilket också visar att 
han är införstådd med situationen vilket också går att tolka som ett sätt att visa medlidande för 
allmänheten. Samtidigt innebär det sistnämnda att han också visar sina egna känslor vilket är 
ovanligt för Bjelfvenstam i sammanhanget.  
 
Ett annat av få pathosargument identifierar vi i följande citat: 
 
- Till detta kommer hos oss ett fortsatt arbete på myndigheten med att stärka 
säkerhetskulturen, utbildning och kompetensutveckling, det kommer att prioriteras 
detta arbete i vår verksamhetsplanering… 
 
Här ser vi dock ett annat typ av känsloväckande i Bjelfvenstams argumentation. Istället för att 
visa medlidande väcker han här en känsla av hopp och tro på framtiden genom att säga att man 
kommer att arbeta med att stärka säkerhetskulturen, utbildning och kompetensutveckling. Han 
trycker på att arbetet går vidare och att det kommer att prioriteras vilket vi tolkar som ett sätt att 
få publiken att känna ett hopp om framtiden och att det inträffade inte ska kunna hända igen.  
 
Avslutningsvis i denna analys av övertygande argumentation kommer vi att kolla på de självklara 
argumenten som tilltalar publikens förnuft, nämligen logosargument.  
 
Första delen av sitt anförande ägnar Bjelfvenstam åt att beskriva bakgrunden till it-skandalen i en 
kronologisk ordning. Hela bakgrundsbeskrivningen går att placera in som ett logosargument då 
han uteslutande ägnar sig åt ren faktabeskrivning. Vi kommer inte att lyfta in hela den delen av 
anförandet här men för att stärka detta kan vi lyfta fram ett par citat som visar på denna 
faktabeskrivning.  
 
- Och i april 2015 tecknar Transportstyrelsen ett avtal med IBM i Sverige om driften av 
myndighetens it-system. 
 
Här beskriver Bjelfvenstam vilken tidpunkt Transportstyrelsen tecknade det avtal som låg till 
grund för it-skandalen. En ren faktabeskrivning och därmed ett logosargument som vi tolkar det.  
 
- Låt mig dock inledningsvis bara klargöra, vad är det för information och register som 
finns på Transportstyrelsen. Jo, enligt gällande författningar och den instruktion som 
finns för myndigheten så har vi att hantera järnvägsinfrastruktur, järnvägsfordon, 
luftfartyg, sjöfartyg och vägtrafiksregistret. Annorlunda beskrivet, förare och fordon i 
varje trafikslag, regelgivning och tillstånd i anslutning av det. 
 
Även här ägnar sig Bjelfvenstam åt att redogöra för bakgrunden på ett sätt som tilltalar publikens 
förnuft genom att redogöra för fakta. Ett typexempel på ett utav många logosargument som 
finns att utläsa ur den bakgrundsbeskrivningen av anförandet. Sammanställning av det totala 
antalet argument i analysen är sammanställt nedanför.  
 
Sammanställningen av antal argument är enbart ett sätt att visa på generella drag i varje text. 
Varje argument är inte exemplifierat i själva analysen utan enbart räknade för att kunna ge en 
övergripande bild av argumentationen. 
 
Antal argument 
Ethos: 20 
Pathos: 2 
Logos: 30 
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Argumentationsanalys: 
Huvudtesen i argumentationsanalysen av denna presskonferens bygger på att Bjelfvenstam 
använder sig utav mycket ethos- och logosargument. Han ägnar en stor del av anförandet åt att 
beskriva vad som har hänt och en betydande del till att redogöra för vad som krävs av 
myndigheten framöver. Bjelfvenstam visar återigen prov på ett formellt och sakligt framförande 
och han tilltalar publikens förnuft samt framstår som en ledare med ett personligt förhållande till 
situationen och inger ett förtroende. I Bjelfvenstams anförande, till skillnad från nästkommande 
analyser, lyckas vi även identifiera ett fåtal pathosargument vilket tyder på att han tar tillfället i 
akt och visa medlidande och samtidigt väcka ett visst framtidshopp hos publiken.  
 
Stil: 
Som vi tidigare nämnt är språkbruket som Bjelfvenstam använder sig av väldigt korrekt och 
sakligt, vilket man kan kräva av en myndighetsrepresentant. Språket är också relativt enkelt 
anpassat trots att det situationen ibland kräver mer avancerad språkteknik. Det går att säga att 
stilen är homogen så tillvida att Bjelfvenstam följer samma mönster genom hela sitt anförande. 
Textens stilnivå skulle vi placera in som mellanstil eftersom språket är vårdat, situationsanpassat 
men också enkelt att förstå.  
 
Intressant att tillägga när vi diskuterar textens stil är också att Bjelfvenstam i denna 
presskonferens använder sig av stilfigurer. Vid två tillfällen identifierar vi formuleringar som 
avviker från det tidigare så konventionella språket.  
 
- Vilka åtgärder har då Transportstyrelsen gjort för att råda bot på dem brister som 
inträffade som en följd av outsouringen? 
 
Det första exemplet på en sådan stilfigur är hämtat från citatet ovan. Här säger Bjelfvenstam råda 
bot, vilket är den andra typen av stilfigur, ornament. Istället för att säga åtgärda dem brister som 
inträffade säger alltså Bjelfvenstam råda bot på dem brister som inträffade. Vår tolkning gör 
gällande att Bjelfvenstam uttrycker sig på detta sätt för att ge sitt anförande en viss variation 
istället för att enbart tala konventionellt.  
 
- Jag har nu fått ansvar för att försöka reda upp och få ordning på torpet på myndigheten 
Transportstyrelsen. 
 
Det andra stället i sitt anförande där Bjelfvenstam använder sig av en stilfigur är i citatet ovan. 
Här identifierar vi den andra typen av stilfigur, nämligen en trop. Bjelfvenstam säger få ordning 
på torpet på myndigheten vilket är ett typexempel på ett sätt att få publiken att associera till 
ordet. Ett torp associerar vi med ett fridfullt, lantligt och härligt ställe där allt är lugnt och 
harmoniskt. Vi tolkar Bjelfvenstams användande av denna trop som ett sätt att få publiken att 
göra just liknande associationer. Det kan också vara så att uttrycket inte hade någon egentlig 
mening utan bara var ord som flög ur hans mun utan någon bakomliggande tanke. Detta verkar 
dock mindre troligt då Bjelfvenstam genom hela sitt anförande läste ur ett förberett manus.  
 
Text 2. Frågor & svar på Transportstyrelsens hemsida 
https://transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/fragor-och-svar/ 
 
Kontext: Texten på Transportstyrelsens hemsida är tänkt att ge en förklaring till vad som har 
hänt under it-skandalen och vad som görs för att skydda de register som riskerar att spridas. 
Upplägget är i form av frågor och svar, viktigt att komma ihåg är att Transportstyrelsen själva 
står för både frågorna och svaren. I en större kontext står texten ut lite jämfört med stora delar 
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av det övriga materialet, här har Transportstyrelsen själva kunnat styra vilka frågor som ska tas 
upp snarare än att bli granskade av en reporter. Textens kairos är intressant i det här fallet då 
den här typen av försvarande text förmodligen inte hade publicerats om inte myndigheten varit 
satt under mycket hård press. På det sättet ligger texten rätt i tiden då den publiceras som ett svar 
gentemot kritiken man fått utstå. I citatet nedan visar Transportstyrelsen att man förstår allvaret i 
situationen och att man respekterar publikens reaktioner.  
 
- Myndigheten hanterar samhällsviktig information som berör medborgare, företag och 
andra myndigheter och det är min bestämda uppfattning att vi i alla lägen ska följa de 
lagar och regler som gäller för myndighetens verksamhet. Något annat är inte 
acceptabelt. 

 
 Textens genre tolkar vi som ett klart fall av genus judiciale då hela artikeln går ut på att 
förklara sig och försvara organisationens rykte (apologia) mot anklagelser (kategoria). Den 
retoriska situationen präglas starkt av det pressade läget. Situationen lämnar inte plats för något 
annat än ett formellt språkbruk, delvis eftersom publiken förmodligen förväntar sig det från en 
myndighet.  
 
Jag tar det här på största allvar och åtgärder har vidtagits. Det är självklart att vi som 
myndighet ska följa de lagar, regler och de säkerhetsskyddskrav som gäller inom vårt 
verksamhetsområde. Vi gör allt för att undvika en sådan här situation framöver, säger 
Jonas Bjelfvenstam. 

Citatet ovan är ett svar på frågan hur den nye generaldirektören Jonas Bjelfvenstam ser på att 
hans företrädare Maria Ågren belagts med ett strafföreläggande på grund av vårdslöshet med 
hemlig uppgift. Dessutom går det att tolka som ett exempel på hur den retoriska situationen 
tvingar fram ett formellt och handlingskraftigt språkbruk.  

Textens publik är i teorin det svenska folket, men den faktiska publiken blir de som har 
tillräckligt stort intresse för att gå in på Transportstyrelsens hemsida för att ta reda på mer om 
situationen. Det första frågan läsaren möts av är “Vad har hänt?”, följt av en kortare 
sammanfattning av skandalen med diverse viktiga datum och händelser. Tanken med detta tolkar 
vi som att man snabbt vill ge sin egen bild av läget, i stället för att publiken ska färgas för 
mycket av bevakningen i medierna.  

Precis som i det övriga materialet är en stor del av det retoriska problemet att publiken är 
fientligt eller i bästa fall kritiskt inställd till organisationen. Därmed agerar Transportstyrelsen på 
ett relativt defensivt sätt och flera delar av texten på hemsidan handlar om hur man ska 
återuppbygga det förlorade förtroendet. Ett exempel på detta är citatet nedan.  

Fråga: Vad kommer Transportstyrelsen göra för att återvinna allmänhetens tilltro till 
myndigheten? 

Svar: Vi har bedrivit och bedriver ett omfattande arbete (tillsammans med leverantören) 
för att komma tillrätta med de brister som påtalats. För att få tilltro krävs det att vi agerar 
och skyndsamt åtgärdar de brister som vi har kvar. Detta arbete är vår mest prioriterade 
arbetsuppgift. 

Här är det viktigt att påpeka att Transportstyrelsen själva står för både frågan och svaret. Man 
erkänner med andra ord redan i frågeställningen att en förtroendekris existerar. Erkännandet i sig 
tolkar vi som ett retorisk strategiskt grepp (apologia) för att minska läsarens kritiska inställning 
och visa upp en slags självinsikt. En annan viktig del i citatet är avslutningen där man framhäver 
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att återuppbyggandet av förtroendet är den viktigaste arbetsuppgiften av alla. Detta kan återigen 
tolkas som ett sätt att visa upp självinsikt och att problemet tas på allvar.  

 
Disposition: Textens exordium består av ett inledande stycke där Transportstyrelsen tar upp 
vad som hänt och visar förståelse för den oro som finns kring uppgifterna om it-läckan.  
 
 Vi har stor förståelse för den oro och de reaktioner som riktas mot oss och vill därför 
tydliggöra att vi inte har några indikationer som pekar på att uppgifter har spridits på ett 
otillbörligt sätt. 

Det finns flera olika sätt att få sin publik välvilligt inställd och beredd att lyssna. En av dessa 
strategier är att visa upp sitt engagemang. Vi tolkar citatet nedan som att Transportstyrelsen 
väljer att försöka övertyga läsarna om deras stora engagemang för att bygga upp det förlorade 
förtroendet. 

Vi kommer nu att prioritera att så fort som möjligt fortsätta åtgärda de brister som 
Säkerhetspolisen (Säpo) har identifierat för att därigenom återuppbygga förtroendet hos 
vår uppdragsgivare och allmänheten. 

Utöver att visa sitt engagemang innehåller inledningen information som hjälper publiken att 
förstå innebörden av den kommande texten.  

Nästa del i uppbyggnaden av texten är narratio, det handlar med andra ord om hur bakgrunden 
presenteras. Till viss del täcks bakgrunden till fallet in redan i textens inledning när 
Transportstyrelsen kort redogör för vad som hänt. Men med tanke på hur komplicerat fallet är 
går det att argumentera för att narratio i det här fallet är utspritt över hela texten. 

Det sista begreppet vi kommer ta upp under dispositionen är conclusio, det vill säga 
avslutningen av texten. I det här fallet finns ingen avslutning i den klassiska meningen att man 
avrundar med att upprepa de viktigaste argumenten. Det finns inte heller någon sammanfattning 
eller vädjan om att publiken ska stödja huvudtesen. Texten avslutas tvärt med en sista frågor och 
svar-sektion.  

 
Övertygande argument:  
För att ge en bra överblick kommer den här sektionen att delas upp efter ethos, pathos och 
logos-argument.  
 
Ethos:  
Fråga: Behöver jag som medborgare vara orolig över Sveriges säkerhet? 

Svar: Vi tycker inte du ska behöva vara det. Vi har vidtagit åtgärder och arbetar fortsatt 
med att säkerställa att all personal hos underleverantören är registerkontrollerad av Säpo 
och godkänd enligt svenska krav. Vi har ett pågående arbete med vår driftsleverantör i 
syfte till att styra om verksamheten där endast svensk säkerhetsgodkänd personal 
ansvarar för hela driften. Det kommer vara åtgärdat under hösten. 

Det här svaret tolkar vi som ett ethosargument där Transportstyrelsen använder sig av både sin 
egen och Säpos trovärdighet. Dessutom använder man frasen svenska krav som kan tolkas att 
Sverige står för hög kvalitet och höga krav. Här gäller det dock att ha i åtanke att analysen starkt 
präglas av vår egen förförståelse och uppfattning. Den första delen sticker ut från resten, 
meningen “Vi tycker inte att du ska behöva vara det” inger inte förtroende. Det går att göra den 
motsatta tolkningen, det vill säga att det faktiskt finns skäl att vara orolig. 
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Fråga: Hur ser er nuvarande generaldirektör Jonas Bjelfvenstam på strafföreläggandet? 

Svar: Jag tar det här på största allvar och åtgärder har vidtagits. Det är självklart att vi 
som myndighet ska följa de lagar, regler och de säkerhetsskyddskrav som gäller inom 
vårt verksamhetsområde. Vi gör allt för att undvika en sådan här situation framöver, 
säger Jonas Bjelfvenstam. 

Här lyfts den nye generaldirektören Jonas Bjelfvenstam fram för att ge sin syn på den förra 
direktörens strafföreläggande. Fördelen Bjelfvenstam har är att hans ethos inte är skadat 
eftersom han inte har något ansvar för it-skandalen. Han lyfter också fram att han ser mycket 
allvarligt på läget och betonar att man ska göra allt för att undvika fler liknande situationer. Vi 
tolkar hans uttalande som ett sätt att höja sitt eget förtroende hos publiken.  

 
Vi har även en ny generaldirektör som ser väldigt allvarligt på det inträffade. Han säger: 

- Myndigheten hanterar samhällsviktig information som berör medborgare, företag och 
andra myndigheter och det är min bestämda uppfattning att vi i alla lägen ska följa de 
lagar och regler som gäller för myndighetens verksamhet. Något annat är inte 
acceptabelt. 

Ett sätt att höja förtroendet för sin person är att vara auktoritär, något Jonas Bjelfvenstam visar 
prov på i citatet ovan. Framförallt i avslutningen där han slår fast att det är den enda acceptabla 
vägen.   

 
Fråga: Var finns era databaser idag? 
Svar: All utrustning, program och data finns i Sverige och har hela tiden funnits i Sverige.  
 
Svaret har spår av både logos och ethos men vår tolkning är i det här fallet att Sverige återigen 
lyfts fram som någon sorts garanti för kvalitet och säkerhet. Därmed tolkar vi det som ett 
övervägande ethos-argument.  
 
Fråga: Kan mina uppgifter ha spridits felaktigt?  

Svar: Vi har inga indikationer på att några uppgifter har spridits felaktigt. Det finns inget 
som talar för det. Transportstyrelsen har ytterligare intensifierat sitt arbete med 
säkerhetsfrågor och det gäller också hur registerinformationen hanteras. 
Säkerhetsfrågorna har högsta prioritet för myndigheten och vi har vidtagit åtgärder för 
att förhindra att det kan ske. 

Det här svaret tolkar vi som ett anspelande på sin egen trovärdighet. Dessutom nämner man att 
arbetet med säkerhetsfrågor har intensifierats ytterligare, detta kan tolkas som ett sätt att 
ytterligare öka förtroendet från allmänheten.  

 
Pathos:  
 
Vi har även en ny generaldirektör som ser väldigt allvarligt på det inträffade. Han säger: 

- Myndigheten hanterar samhällsviktig information som berör medborgare, företag och 
andra myndigheter och det är min bestämda uppfattning att vi i alla lägen ska följa de 
lagar och regler som gäller för myndighetens verksamhet. Något annat är inte 
acceptabelt. 
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Citatet ovan finns med även under ethos-argumenten. Ofta kan det vara svårt att kategorisera ett 
argument till en specifik kategori, i det här fallet uppfattar vi att det finns spår av både ethos och 
pathos-argument. Samtidigt som Bjelfvenstam använder sitt ethos som generaldirektör så gör 
han även ett försök att väcka känslor. Vi tolkar det som att han vill förmedla känslan av att 
Transportstyrelsen är handlingskraftiga och att det absolut inte finns några andra alternativ än att 
följa de lagar och regler som finns.  

 
Logos:  

Fråga: Vilka uppgifter har vi i våra register? 

Svar: De flesta medborgare i Sverige finns i något eller några av våra register. Dagligen 
används uppgifterna av både medborgare och företag i olika sammanhang. Det kan 
exempelvis handla om en bilförsäljning, ett förnyat körkort eller att ett rederis nyköpta 
fraktfartyg ska tas upp i den svenska fartygsflottan. 

 
Fråga: Har ni uppgifter om militära fordon i era register?  

Svar: Nej vi har inga militära fordon i våra register. Vi har bara civilregistrerade fordon i 
våra register.  

 
Fråga: Finns det information gällande skyddad identitet i era system?  

Svar: Ja, det förekommer personuppgifter som skyddas av olika sekretessregler. Vi 
kommer inte gå in på närmare på detaljer kring detta på grund av säkerhetsskäl. 

Fråga: Driftas era system fortfarande av utländsk personal? 
Svar: Nej. Sedan oktober 2017 hanteras all vår it-drift av säkerhetsgodkänd personal inom 
Sverige.  
 
Vi tolkar alla de ovanstående citaten som logos-argument där Transportstyrelsen håller en saklig 
ton och levererar fakta på ett kortfattat och rakt sätt. I de här citaten blir läsaren upplyst om läget 
och språket hålls formellt.  

 
Sammanställningen av antal argument är enbart ett sätt att visa på generella drag i varje text. 
Varje argument är inte exemplifierat i själva analysen utan enbart räknade för att kunna ge en 
övergripande bild av argumentationen. 
 
Antal argument 
Ethos: 16 
Pathos: 2 
Logos: 21 
 
Argumentationsanalys:  
Huvudtesen i argumentationen upprepas ett antal gånger och går ut på att det inte finns några 
indikationer på att Transportstyrelsens register spridits. Man nämner också upprepade gånger att 
det inte finns någon anledning till oro. I citaten nedan syns två upprepningar av huvudtesen.  
 
Fråga: Kan mina uppgifter ha spridits felaktigt?  
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Svar: Vi har inga indikationer på att några uppgifter har spridits felaktigt. Det finns inget 
som talar för det. Transportstyrelsen har ytterligare intensifierat sitt arbete med 
säkerhetsfrågor och det gäller också hur registerinformationen hanteras. 
Säkerhetsfrågorna har högsta prioritet för myndigheten och vi har vidtagit åtgärder för 
att förhindra att det kan ske. 

Fråga: Har uppgifter spridits?  
Svar: Vi har inga indikationer som pekar på att uppgifter har spridits på ett otillbörligt 
sätt. 
 
Det främsta argumentet för att allmänheten inte har anledning att känna oro är att 
säkerhetsfrågorna har högsta prioritet. Även detta upprepas flera gånger i texten.  
 
Den övervägande delen av texten, likt det övriga materialet, består av logos och ethos-argument. 
Vår tolkning av detta är att en myndighet kan ha mindre möjligheter än andra organisationer när 
det kommer till både språk och argumentation. De flestas förförståelse om hur en myndighet bör 
uttrycka sig handlar om formellt språk, logik och trovärdighet snarare än känslosamma argument.  
 

Stil: 
I det här fallet kännetecknas stilnivån av ett korrekt språk som samtidigt är relativt enkelt. 
Därmed blir det ett typexempel på mellanstil. Stilen hålls homogen genom texten, några 
stilbrott förekommer inte.  
 
Fråga: När inleddes de här åtgärderna?  

Svar: Säkerhetspolisen (Säpo) kontaktade oss sommaren 2015 och direkt efter det 
genomfördes omedelbara akuta åtgärder i syfte att förbättra säkerhetsnivån. Därefter har 
vi arbetat utifrån en åtgärdsplan med ytterligare åtgärder som måste genomföras. Denna 
åtgärdsplan har också delgetts Säpo. Vi kan av säkerhetsskäl inte i detalj redogöra för 
detaljerna i planen. Arbetet är tekniskt komplicerat och omfattande men ska vara 
åtgärdat senast under hösten 2017 

Citatet ovan ger ett exempel på den genomgående stilnivån. Språket är korrekt och 
argumentationen består till stor del av logos-argument där Transportstyrelsen helt enkelt 
förklarar vad som skett.  

 

Text 3. Artikel i Dagens nyheter: https://www.dn.se/arkiv/nyheter/dn-s-uppgifter-fick-
honom-att-lamna-sin-post/ 

 
Kontext:  
Artikeln i Dagens Nyheter är en journalistiskt granskande text. Artikeln har en tydlig relation till 
andra artiklar som DN publicerat i samband med it-skandalen. Texten särskiljer sig dock då den 
publicerar nya uppgifter om en liknande problematik, men som skedde ett år innan själva 
startskottet för it-skandalen. Textens retoriska genre är genus judiciale eftersom anklagelser 
(kategoria) riktas mot Bjelfvenstam som står till svars (apologia) för det som framkommer. 
 
– Som jag sagt i tidigare sammanhang så ser jag allvarligt på att man överträder gällande 
lag och även våra interna riktlinjer. De finns där av en anledning, det vill säga att de ska 
följas. 
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Citatet ovan är ett tydligt exempel på hur Bjelfvenstam tvingas försvara sig och myndigheten mot 
journalistens anklagelser mot honom och organisationen.  
 
Vad det gäller den retoriska situationen så förekommer texten i en massiv artikelserie om 
Transportstyrelsen i samband med att it-skandalen blev känd. Den aktuella situationen som 
uppstått är pressande för Bjelfvenstam eftersom de nya uppgifterna visar på att samma 
problematik. Därför anpassar sig Bjelfvenstam till situationen och svarar i enlighet med de 
normer och värderingar som situationen kräver (kairos). Han inser allvaret och håller sig 
formell.  
 
Publiken i det här fallet är också centralt för analysen av kontexten. Bjelfvenstam säger bland 
annat:  
 
- Som jag sagt i tidigare sammanhang så ser jag allvarligt på att man överträder gällande 
lag och även våra interna riktlinjer. De finns där av en anledning, det vill säga att de ska 
följas.  
 
Här framstår det som att han förstått att den möjliga publiken är allmänheten, det svenska folket, 
vilken är dem som han måste övertyga om situationen.  
 
Det retoriska problemet tolkar vi som att Bjelfvenstam är fullt medveten om hur de nya 
uppgifterna påvisar ett fel och riskerar att göra skadan ännu större. Detta försöker han bemöta 
genom att påtala att förtroende är viktigt:  
 
- Som jag sagt i tidigare sammanhang så ser jag allvarligt på att man överträder gällande 
lag och även våra interna riktlinjer. De finns där av en anledning, det vill säga att de ska 
följas.  
 
Bjelfvenstam får i och med det här uttalandet det att låta självklart och att allting ska gå rätt till.  
 
Som representant för Transportstyrelsen framstår Bjelfvenstam som personligt engagerad i form 
av uttalanden likt följande:  
 
-  Just nu är förtroendet viktigt för mig 
 
- Som jag sagt i tidigare sammanhang så ser jag allvarligt på att man överträder gällande 
lag och även våra interna riktlinjer.  
 
Dessa citat visar på att han tar situationen allvarligt och har ett personligt förhållande till 
situationen vilket väcker ett förtroende hos publiken.  
 
Bjelfvenstam är också kunnig på området, detta visar han genom att endast berätta det han kan 
berätta: 
 
- Jag kan inte berätta mer än det du har fått. Det är sekretessbelagt.  
 
Vad gäller Bjelfvenstams trovärdighet är den oskadd i sammanhanget då han är nytillsatt att reda 
ut problemen och inte direkt involverad. Däremot så företräder han en organisation som fått sitt 
förtroende skadat.  
 
Disposition:  
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Dispositionen är svår att göra en djupare analys på vad gäller denna text. Detta eftersom att 
personen vi fokuserar på, generaldirektör Bjelfvenstam, endast svarar på journalistens frågor och 
inte har strukturerat upp texten själv. 
 
Övertygande argument:  
Det första citatet i texten tolkar vi som dels logosargument och dels ethosargument.  
 
- Jag har haft ett samtal med Jacob. Han har bestämt sig för att lämna sitt uppdrag som 
ställföreträdande generaldirektör och medlem i ledningsgruppen.  
Detta tolkar vi som ett logosargument eftersom Bjelfvenstam redogör för processen som 
fortskridit och enbart presenterar fakta. I nästa del av citatet säger Bjelfvenstam  
 
- Han ser att detta kan påverka hans förtroende och ledningens förtroende. Just nu är 
förtroendet viktigt för mig. 
 
Detta tolkar vi som ethosargument eftersom han pratar om förtroende och nämner ordet tre 
gånger. Han påpekar att förtroende är viktigt och framstår därför som att han ser allvarligt på 
situationen vilket i sin tur väcker en känsla av trovärdighet. 
 
I nästa citat tolkar vi också ut både ethos- och logosargument.  
 
- Som jag sagt i tidigare sammanhang så ser jag allvarligt på att man överträder gällande 
lag och även våra interna riktlinjer. 
 
Detta är den första delen av citatet och här utläser vi både ethosargument i form av att han 
fortfarande framstår som trovärdig eftersom han menar att han ser allvarligt på att man 
överträder lag.  
 
- De finns där av en anledning, det vill säga att de ska följas. 
 
Andra delen av citatet utläser vi som logosargument eftersom det är självklart att en myndighet 
ska följa de lagar och regler som finns vilket Bjelfvenstam trycker på.  
 
I det sista citatet i artikeln kan vi identifiera ett logosargument. 
 
- Jag kan inte berätta mer än det du har fått. Det är sekretessbelagt. Det som framgår av 
det du har fått är att det har gjorts ett avsteg från en riktlinje vi har. Och generellt är 
riktlinjer till för att följas, även informationssäkerhetsriktlinjer. 
 
Bjelfvenstam redogör för vad som han kan berätta och inte berätta i enlighet av sekretess 
samtidigt som han förklarar att riktlinjer är till för att följas vilket vi tolkar som något som tilltalar 
publikens förnuft.  
 
Antal argument 
Ethos: 2 
Pathos: 
Logos: 3 
 
Argumentationsanalys:  
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Huvudtesen i vår argumentationsanalys är att Bjelfvenstam bygger sin argumentation på att det 
är självklart att myndigheten ska följa de lagar, regler och riktlinjer som finns. Detta framgår 
genom att Bjelfvenstam återkommer till detta gång på gång i de tre citat som finns i artikeln.  
 
Stil:  
Jonas Bjelfvenstams språk i artikeln tolkar vi som enkelt, konkret och korrekt. Han framstår som 
tydlig och saklig och stilnivån kan därför kallas för mellanstil vilket är vanligt förekommande i 
denna typer av texter, nämligen nyhetsartiklar.  
 
Text 4.  
https://www.dn.se/nyheter/sverige/nya-generaldirektoren-tillsatte-it-chef-utan-godkand-
sakerhetsprovning/?forceScript=1&variantType=large 
Kontext:  
Artikeln i Dagens Nyheter är en journalistiskt granskande text. Artikeln har en tydlig relation till 
andra artiklar som DN publicerat i samband med it-skandalen. Texten särskiljer sig dock då den 
publicerar nya uppgifter om en liknande problematik, men som skedde ett år innan själva 
startskottet för it-skandalen. Textens retoriska genre är genus judiciale eftersom anklagelser 
(kategoria) riktas mot Bjelfvenstam som står till svars (apologia) för det som framkommer. 
Anklagelser om nya uppgifter riktas mot Bjelfvenstam och han tvingas att försvara sitt agerande.  
– Ja, det är i högsta grad rimligt. Det är en avdelning med flera hundra medarbetare. Det 
är ganska mycket man behöver hantera som inte har ett dugg att göra med 
säkerhetsskyddade frågor. 
 
Återigen tvingas Bjelfvenstam försvara sig mot de anklagelser som journalisten i form av frågor 
ställer honom inför vilket kan tolkas som att den retoriska genren är genus judiciale.  
 
Den retoriska situationen uppstår när Bjelfvenstam blir ifrågasatt för sitt handlande i och med 
de nya uppgifterna om att han, som en av hans första åtgärder som ny generaldirektör tillsatte en 
utländsk medborgare som inte var säkerhetsprövad till tillförordnad it-direktör. När Bjelfvenstam 
konfronteras med dessa uppgifter av journalisten uppstår en retorisk situation eftersom han 
behöver övertyga journalisten och publiken om att han har kontroll på situationen och att allt 
gått rätt till. Han svarar precis som tidigare väldigt formellt och är rak och ärlig i sin redogörelse. 
Han anpassar sig efter den retoriska situationen och han anpassar orden och framförandet 
utefter det (kairos).  
 
Bjelfvenstams uttalanden i den här artikeln framstår, precis som i föregående artikel, som att han 
förstått att den möjliga publiken är allmänheten och hans uttalanden är väl anpassade därefter. 
Jonas Bjelfvenstam säger vidare att han parallellt tillsatte en tillförordnad biträdande it-direktör 
som är svensk medborgare och säkerhetsprövad, så att han kunde hantera frågor som omfattas 
av stark sekretess.  
 
- Han som blev tillförordnad it-direktör hade en större och längre erfarenhet av ledarskap 
och dessutom en god erfarenhet av att jobba inom staten. De har kört som en dynamisk 
duo givet omständigheterna. 
 
Detta redogörande tolkar vi som att Bjelfvenstam förstår hur dessa anklagelser kan skada det 
redan skadade förtroendet och han redogör därför grundligt för hur han hanterat situationen. 
Den grundliga redogörelsen tolkar vi som att han förstår att uppgifterna kan påverka 
allmänhetens förtroende negativt.  
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Det retoriska problem som uppstått tolkar vi som att dessa uppgifter som framkommer i 
artikeln visar på en fortsatt osäkerhet inom myndigheten och det riskerar att skada förtroendet 
ytterligare. Vi tolkar att Bjelfvenstams lösning på det här problemet blir att redogöra öppet och 
ärligt för vad som har hänt och hur han har löst situationen kring den icke-säkerhetsprövade it-
direktören. 
 
- Han som blev tillförordnad it-direktör hade en större och längre erfarenhet av ledarskap 
och dessutom en god erfarenhet av att jobba inom staten. De har kört som en dynamisk 
duo givet omständigheterna. 
 
Citatet hänvisar till att Bjelfvenstam tillsatte ytterligare en person som var svensk medborgare 
och som var säkerhetsgodkänd för att de två skulle fungera som en duo.  
 
Bjelfvenstam framstår även i den här artikeln som kunnig och insatt i sin roll som 
generaldirektör. Genom att säga exempelvis:  
 
- Ja, det är i högsta grad rimligt. Det är en avdelning med flera hundra medarbetare. Det 
är ganska mycket man behöver hantera som inte har ett dugg att göra med 
säkerhetsskyddade frågor. 
 
I citatet ovan visar Bjelfvenstam på att han vet vad han pratar om. Han menar att det är rimligt 
att tro att it-direktören inte hanterat säkerhetsinformation men samtidigt kan han inte garantera 
att it-direktören inte har tagit del av sådan information:  
 
- Nej, det kan jag faktiskt inte göra. Jag har inte suttit med honom varje minut sedan han 
tillträdde i februari. 
 
Detta svar visar på att Bjelfvenstam är rak och ärlig i sin argumentation vilket kan öka 
förtroendet för Bjelfvenstam som ledare för organisationen.  
 
Till skillnad från föregående artikel måste han här inte stå till svars för andra personers agerande 
utan snarare sitt eget agerande. Han är fortfarande personligt engagerad i och med att han 
berättar vad han har gjort, exempelvis genom att säga följande två citat:  
 
- Jag förankrar inte enskilda personallösningar med regeringen eller departementet. 
 
- Jag hade ett behov av att få in en tillförordnad direktör ganska snabbt eftersom 
avdelningen behövde en ledning och att jag inte skulle hinna rekrytera en ordinarie it-
direktör. 
 
Disposition: 
Dispositionen är svår att analysera eftersom texten är en nyhetsartikel och Bjelfvenstam själv inte 
ansvarar för dispositionen utan snarare svarar på journalistens frågor.  
 
Övertygande argument: 
Eftersom vi tolkar textens genre som genus judiciale kan vi även utläsa flera övertygande 
argument i Bjelfvenstams uttalanden.  
 
I textens första citat kan vi uttolka både ethos- och logosargument. 
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- Han tillsattes i en situation i slutet av februari när den förre it-direktören lämnade 
myndigheten. 
 
I första delen av citatet redogör Bjelfvenstam för fakta vilket alltså kan kopplas till logos. I nästa 
del av citatet säger han: 
 
- Jag hade ett behov av att få in en tillförordnad direktör ganska snabbt eftersom 
avdelningen behövde en ledning och att jag inte skulle hinna rekrytera en ordinarie it-
direktör. 
 
Svaret ovan tolkar vi som ett ethosargument eftersom hans roll som ledare framkommer och han 
väcker ett förtroende att han som ledare gjorde vad situationen krävde.  
 
I det andra citatet får Bjelfvenstam frågan om varför den biträdande direktören inte kunde bli it-
direktör istället och han svarar följande;  
 
- Han som blev tillförordnad it-direktör hade en större och längre erfarenhet av ledarskap 
och dessutom en god erfarenhet av att jobba inom staten. De har kört som en dynamisk 
duo givet omständigheterna. 
 
Vi tolkar detta uttalande som ett ethosargument då han lyfter fram att den tillförordnade it-
direktören hade stor och lång erfarenhet av ledarskap och dessutom god erfarenhet av jobb inom 
staten vilket också väcker ett förtroende för Bjelfvenstam som ledare och att han har hanterat 
situationen på bästa möjliga sätt givet omständigheterna.  
 
I textens tredje citat svarar Bjelfvenstam på frågan om det är rimligt att tro att it-direktören kan 
hålla sig undan hemligstämplad information;  
 
Ja, det är i högsta grad rimligt. Det är en avdelning med flera hundra medarbetare. Det 
är ganska mycket man behöver hantera som inte har ett dugg att göra med 
säkerhetsskyddade frågor. 
 
Detta tolkar vi som ett klockrent exempel på logosargument då han talar till publikens förnuft. 
 
I det fjärde citatet i texten svarar Bjelfvenstam på om han kan garantera att den tillförodnade it-
direktören inte tagit del av någon hemlig information;  
 
- Nej, det kan jag faktiskt inte göra. Jag har inte suttit med honom varje minut sedan han 
tillträdde i februari.  
 
Vi tolkar svaret som ett ethosargument och ett pathosargument i samma mening. Ethos på så 
sätt att han som ledare svarar ärligt vilket väcker förtroende hos publiken. Pathos på så sätt att 
Bjelfvenstam för en gångs skull inte svarar professionellt på samma sätt som tidigare utan nästan 
surnar till vilket kan väcka en känsla hos publiken att han är pressad eller att han tröttnat. Det 
kan vara ett sätt att väcka publikens känslor genom att han själv visar sina egna känslor.  
 
I textens femte citat svarar Bjelfvenstam på frågan om han har förankrat situationen med it-
direktören med regeringen och han svarar följande;  
 
- Jag förankrar inte enskilda personallösningar med regeringen eller departementet. Det 
gäller både det och ett antal andra personalärenden som hela tiden fattas på 
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myndigheten. Den tidigare it-direktören, som slutade i februari 2017, var 
säkerhetsprövad. Samma sak gäller den person som tillträder senare i höst när den nu 
tillförordnade chefen slutar. 
 
Vi tolkar svaret som dels ett logosargument eftersom han säger att han inte tar varje 
personalbeslut med regeringen vilket tilltalar publikens förnuft eftersom det är en stor 
organisation. Han säger också att den tidigare it-direktören var säkerhetsprövad och den som 
tillträder senare i höst också kommer att vara det vilket tilltalar publikens förtroende för 
Bjelfvenstam, alltså ett ethosargument.  
 
I det sista citatet svarar Bjelfvenstam på uppgifterna om att den tillförordnade it-direktören var 
med på ett möte där Maria Ågren tog beslut om att kringå säkerhetsreglerna. Direktören deltog i 
egenskap av medlem i it-rådet. Bjelfvenstam svarar;  
 
- Han deltog bara på ett möte. Dessutom är it-rådet en rådgivande församling till 
skillnad från exempelvis en ledningsgrupp  
 
Vi tolkar detta svar som ett logosargument eftersom han uppvisar och informerar publiken om 
vad skillnaden är på ett it-råd och en ledningsgrupp samt att han bara deltog på ett möte.  
 

Antal argument 
Ethos: 4 
Pathos: 1 
Logos: 4 
 
Argumentationsanalys: 
Vår argumentationsanalys på den här texten bygger på att Bjelfvenstam i sin argumentation 
redogör för situationen och tilltalar publikens förnuft och förståelse för situationen. Han 
framstår som en stark ledare som agerat på det sätt som situationen krävde och att han anpassat 
sig därefter. Bjelfvenstam följer en tydlig huvudtes om att han agerat på just det sätt som 
situationen krävde och han framhäver den tesen tydligt. I texten tolkar vi att Bjelfvenstams 
argumentation främst kopplas till ethos- och logosargument. 
 
Stil: 
Stilnivån vi anser oss kunna utläsa av den här texten är så kallad mellanstil, vilket är vanligt 
förekommande i nyhetsartiklar. Förutom att vi tolkade ett, i sammanhanget ovanligt 
känslomässigt uttalande, håller Bjelfvenstam en fortsatt saklig och god ton där han fokuserar på 
att informera och redogöra sakligt för bakgrunden till de uppgifter som framkommer av artikeln. 
Hans framförande i texten symboliseras av alla de ethosargument vi lyckats uttolka.  
 
Text 5.  
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/MVkAJ/jag-tycker-att-det-ar-oerhort-allvarligt 
 
Kontext:  
Texten är i form av en nyhetsartikel i kvällstidningen Aftonbladet och är precis som övriga 
artiklar en del av en större samling i samband med it-skandalen. Den handlar om it-läckan i stort 
men också mer konkret om ifall polisens misstanke och belastningsregister omfattas av läckan. 
Transportstyrelsens talan förs här av nye generaldirektören Jonas Bjelfvenstam som blir relativt 
hårt pressad av Aftonbladets reporter. Han använder sig av en defensiv sluten taktik där han vid 
två tillfällen inleder sitt svar med att han inte vill kommentera frågan. Textens genre hamnar 
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under genus judiciale, det vill säga eftersom Bjelfvenstam ägnar sig åt att försvara sig och 
myndigheten (apologia) mot de anklagelser (kategoria) som riktas mot dem.  
 

-Jag vill inte kommentera det, säger han till Aftonbladet. 

Citatet ovan är ett svar på om polisens misstanke och belastningsregister omfattas av it-läckan. 
Att välja den formuleringen tolkar vi som en defensiv taktik och en del av det retoriska 
problemet. I det här fallet är en stor del av det retoriska problemet att Bjelfvenstam är 
medveten om publikens (allmänhetens) fientliga inställning. Ett mer frispråkigt svar skulle 
kunna bidra till att att problemet växer sig ännu större men samtidigt ger det slutna svaret inte 
svar på några frågor. Intressant är också hur han väljer att formulera sig. Jag vill inte, ger 
intrycket av att han skulle kunna svara men väljer att avstå. Jag kan inte, ger ett intryck av att han 
gärna skulle erbjuda publiken ett svar men är förhindrad av sekretess eller liknande. Retoriken är 
av naturen situationsbunden (kairos) och här tolkar vi det som att Bjelfvenstam inser att 
situationen potentiellt riskerar att förvärras om han säger mer än nödvändigt. Här kan vi också 
identifiera den retoriska situationen då Bjelfvenstam inser att situationen kräver en retorisk 
lösning i form av att övertyga. 

Disposition: Dispositionen är likt i de andra artiklarna svår att analysera då vi intresserar oss för 
Bjelfvenstams svar. Eftersom han är styrd av reporterns frågor ansvarar han inte för textens 
disposition.  
 
Övertygande argument: Texten innehåller fyra citat från generaldirektören där han svarar på 
reporterns frågor och påståenden.  
Det första citatet som ligger i stycket ovan är en del av ingressen och ett svar på om polisens 
misstanke och belastningsregister omfattas av it-läckan. Citatet är svårplacerat men lutar något åt 
ett pathosargument eftersom han blandar in sina egna känslor och säger att han inte vill 
kommentera istället för att han inte kan.  
 
– Men det innebär inte att registren finns hos oss, säger Jonas Bjelfvenstam. Han säger 
att alla slagningar i registren dessutom loggas, både hos Transportstyrelsen och hos 
polisen. 
Citatet ovan är ett svar på reporterns eget konstaterande om att Transportstyrelsen har tillgång 
till polisens register. Svaret tolkar vi som ett logos-argument och att han helt enkelt presenterar 
ett faktum. Citatets andra del lämnas oanalyserat då det inte är ett direktcitat.  
 

Enligt medieuppgifter ska några anställda hos IBM i Tjeckien haft högsta 
behörigheter som systemadministratörer och tillgång till polisens register. Hur 
kommenterar du det? 
 – Jag vill inte kommentera vilka som har haft vilka behörigheter. Det är en fråga hur vi 
arbetar med säkerhetsfrågor. 
 
Återigen väljs formuleringen att han inte vill istället för att han inte kan. Därmed blir tolkningen 
som tidigare att den delen av svaret faller under pathos. Andra delen av citatet tolkar vi som ett 
logos-argument då han upplyser publiken om hur man jobbar med säkerhetsfrågor.  
 

Hur allvarligt är det här? 
– Jag tycker att det är oerhört allvarligt att man överträder svenskt regelverk, svensk 

lag och författning. 
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Det sista citatet ur artikeln kommer efter att reportern konstaterat att Bjelfvenstam inte vill 
kommentera eventuell obehörig tillgång till registret. Intervjun glider sedan över i hur registren 
använts av Transportstyrelsens handläggare och att det där har begåtts fel. Svaret är intressant då 
han erkänner att fel har begåtts, han antar dock inte en ursäktande hållning. Inom retoriken 
kallas det beteendet apologia och hade förmodligen kunnat vara användbart. I stället använder 
han sig av ett logos-argument där han konstaterar att det är allvarligt att myndigheten överträtt 
svensk lagstiftning, något som de flesta nog ser som självklart.  
 
Antal argument 
Ethos: 0 
Pathos: 2 
Logos: 3 
 
Argumentationsanalys: 
Huvudtesen i Bjelfvenstams argumentation i den här relativt korta artikeln är att han är ovillig 
att kommentera tidningens uppgifter. Agerandet är på ett sätt en enkel utväg för honom då han 
inte riskerar att bjuda tidningen på några nya uppgifter som skulle kunna skada 
Transportstyrelsen. Samtidigt missar han möjligheten att vända publiken (allmänheten) från 
fientlig till förlåtande. Vår tolkning är också att han missar att stärka sitt eget och organisationens 
ethos genom att välja att inte uttala sig.  
 
Stil: Förutom att hans ordval är korrekta håller han sig också till en homogen stil genom 
intervjun. Det i sig behöver inte vara fel men som vi tidigare varit inne på missar han flera 
möjligheter genom att välja att konsekvent vägra uttala sig om tidningens uppgifter. Även i den 
här nyhetsartikeln går språkets nivå att kategorisera som mellanstil, vilket är den vanligaste stilen 
i sammanhanget.  
 
Text 6. 
https://www.dn.se/nyheter/sverige/transportstyrelsens-nya-generaldirektor-vi-har-
uppforsbacke/ 
 
Kontext:  
Denna text ingår i Dagens Nyheters artikelserie om it-skandalen på Transportstyrelsen samtidigt 
som just denna artikel fokuserar på att myndigheten fortfarande har utländsk personal i form av 
drifttekniker som inte är säkerhetsprövade. Dessutom tar artikeln upp hur Bjelfvenstam ser på 
förtroendet för myndigheten och hur det fortskridande arbetet ser ut för att bygga upp 
förtroendet. Bjelfvenstam har i den här situationen väl avvägda svar som anpassas efter 
situationen och vår tolkning är att han har förberett framförandet planenligt, alltså kan vi här se 
ett tydligt kairos. Textens genre tolkar vi som genus judicale eftersom Bjelfvenstam delvis 
bemöter kritik och svarar (apologia) på journalistens anklagelser (kategoria). Gällande den 
retoriska situationen tolkar vi det som att den uppstått när Bjelfvenstam i inledningen bemöter 
uppgifterna om att utländska drifttekniker fortfarande arbetar för myndigheten. Texten befinner 
sig i ett sammanhang där myndigheten fortfarande arbetar med att ställa de fel som uppdagats till 
rätta. Bjelfvenstam är, likt tidigare, fortsatt formell i sitt sätt att framstå. Vi tolkar också att 
Bjelfvenstams sätt att framställa sig på i den här texten kan kopplas till hans medvetenhet om 
den eventuella publiken. Han anpassar sina svar efter frågorna och är tydlig på ett sätt som vi 
tolkar som att generaldirektören vet vilken publik som nås av den här artikeln. Det retoriska 
problemet i den här artikeln är att påståendena om utländska drifttekniker kräver att ett verbalt 
motmedel vilket Bjelfvenstam också levererar på följande sätt: 
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Enligt Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör sedan januari, har de inte 
behörighet att komma åt uppgifter. 
– Min uppfattning är att vi ska se till att vi har svensk säkerhetsprövad personal i Sverige 
som hanterar våra system, säger han i Sveriges Radio P1-morgon. 
 
Det här svaret tolkar vi som en verbal lösning på det retoriska problemet eftersom Bjelfvenstam 
dementerar att de utländska driftteknikerna inte har behörighet att komma åt uppgifter samtidigt 
som han tydliggör sin ståndpunkt i frågan. Vad vi också kan utläsa och tolka av svaret är att 
formuleringen “min uppfattning” är diffus och kan lämna dubbla budskap till publiken om vad 
han egentligen menar. Det kan vara en bra strategi att tydliggöra sin uppfattning men samtidigt 
kunde svaret ha inletts med “vi ska se till…”. 
 
 
 

Disposition: 
Dispositionen är inte relevant i den här textanalysen eftersom Bjelfvenstam figurerar i en 
journalistisk artikel och inte själv ansvarar för dispositionen.  
 
Övertygande argument: 
Textens genre är som tidigare nämnt genus judiciale vilket medför att det finns övertygande 
argument att ta hänsyn till och tolka. 
 
I inledningen av texten lyfts det fram en anklagelse (kategoria) om att utländsk driftpersonal 
som inte är säkerhetsprövad fortfarande arbetar för myndigheten och dessa uppgifter tvingas 
Bjelfvenstam att bemöta (apologia).  
 
Enligt Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör sedan januari, har de inte 
behörighet att komma åt uppgifter. 
– Min uppfattning är att vi ska se till att vi har svensk säkerhetsprövad personal i Sverige 
som hanterar våra system, säger han i Sveriges Radio P1-morgon. 
 
Här tolkar vi citatet som ett ethosargument och texten ovan, som också är hans svar på 
uppgifterna som ett logosargument. Hans svar på att de utländska driftteknikerna inte har 
behörighet att komma åt uppgifter tolkar vi som ett logosargument på så sätt att han konstaterar 
fakta. Citatet tolkar vi som ett ethosargument eftersom Bjelfvenstam, i egenskap av 
generaldirektör och ledare, väcker ett förtroende hos publiken och framstår som pålitlig genom 
att säga att man ska se till att myndigheten har svensk säkerhetsprövad personal.  
 
I nästa del av artikeln svarar Bjelfvenstam på frågan hur han uppfattar situationen som 
myndigheten befinner sig i.  
 
Gällande förtroendet för Transportstyrelsen menar han att myndigheten har ”en brant 
uppförsbacke”. 
– Det är något som jag och mina medarbetare måste arbeta med och kommer att behöva 
arbeta med under överskådlig tid. 
 
Först och främst kan vi utläsa ett stilistiskt begrepp i form av “brant uppförsbacke”, vilket vi 
återkommer till senare i analysen. Vi tolkar citatet som ett tecken på medvetenhet om situationen 
hos Bjelfvenstam samtidigt som han lägger sig lite platt. Därför placerar vi in citatet som ett 
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pathosargument eftersom vi tolkar svaret som ett refererande till en jobbig situation som lätt kan 
väcka medlidande och påverka publiken.  
 
I nästa del av artikeln svarar Bjelfvenstam på de åtgärder som uppdagats och som krävs för att 
förbättra förtroendet för myndigheten.  
 
– Det andra handlar om att arbeta framåt, öka säkerhetsmedvetandet, stärka 
säkerhetskulturen i Transportstyrelsen och det kan man göra på en rad olika sätt. 
 
Vi tolkar citatet som både ett ethosargument och ett logosargument. Detta eftersom han dels 
ägnar sig åt faktabeskrivning på vad som faktiskt krävs av myndigheten vilket går att associera 
med logos. Citatet tolkar vi också som ett ethosargument eftersom Bjelfvenstam i egenskap av 
generaldirektör verkar pålitlig och medveten om vad som krävs.  
 
I artikelns sista citat kommenterar Bjelfvenstam de utredningar som ska till för att ta reda på vad 
som har gjorts fel och hur det ska förhindras i framtiden. 
 
– Jag välkomnar alla utredningar som görs oavsett om de görs av oss själva eller av 
utomstående, säger Jonas Bjelfvenstam.  
 
Svaret tolkar vi som ett ethosargument eftersom Bjelfvenstam återigen framstår som trovärdig 
eftersom han är öppen för alla möjliga utredningar för att få bukt på problemen som uppdagats. 
Detta visar att han inte vill dölja något vilket i sin tur, enligt vår tolkning, gör att hans förtroende 
hos publiken ökar.  
 
Antal argument 
Ethos: 3 
Pathos: 1 
Logos: 2 
 
Argumentationsanalys: 
Vår huvudsakliga argumentationsanalys av den här artikeln är att texten innehåller en tydlig tes. 
Bjelfvenstam lämnar i sina svar ett uttryck för att han är medveten om att mycket krävs av 
myndigheten för att återuppbygga ett förtroende igen och detta är också det vi tolkar som 
huvudtesen i texten. Tre av fyra citat från Bjelfvenstam i texten handlar om hur han ser på 
förtroendet, vad som krävs för att återuppbygga det och han välkomnar dessutom fler 
utredningar för att få bukt på problemen. Han stöder den tesen genom att säga exempelvis: 
 
– Det andra handlar om att arbeta framåt, öka säkerhetsmedvetandet, stärka 
säkerhetskulturen i Transportstyrelsen och det kan man göra på en rad olika sätt. 
 
Texten innehåller mestadels ethos- och logosargument som vi alltså tolkar som argument som 
styr Bjelfvenstams huvudtes.  
 
Stil: 
Textens övergripande språkliga karaktär har vi tolkat som i tidigare analyser, med viss skillnad. 
Karaktären på Bjelfvenstams språk är konkret och saklig vilket vi sett tidigare och som vi tolkar 
som ett övergripande resultat. Däremot kunde vi se en formulering som var någorlunda diffus i 
den här texten vilket är ovanligt när vi fokuserat på Bjelfvenstam.  
Textens stilnivå går att benämna som mellanstil eftersom det är en nyhetsartikel och den 
kännetecknas av ett enkelt men korrekt och vårdat språk. Vi har också lyckats identifiera en 
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stilfigur i form av att Bjelfvenstam säger att myndigheten befinner sig i en brant uppförsbacke. 
Detta är en så kallad trop och närmare bestämt en metafor och beskriver situationen 
myndigheten befinner sig i på ett extra starkt och tydligt sätt.  
 
Formulering av analysresultat: 
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Bilaga 2 

1. 
Transkribering av regeringens presskonferens med Jonas Bjelfvenstam. 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/statsminister-stefan-lofven-bjuder-in-
till-presstraff/ 
 
Tack så mycket och god eftermiddag. Jag tänkte beskriva något om bakgrunden till outsouring av 
it-drift på Transportstyrelsen. Säga någonting om min bild av händelseutvecklingen och avsluta 
med var vi står idag. 
 
Låt mig dock inledningsvis bara klargöra, vad är det för information och register som finns på 
Transportstyrelsen. Jo, enligt gällande författningar och den instruktion som finns för 
myndigheten så har vi att hantera järnvägsinfrastruktur, järnvägsfordon, luftfartyg, sjöfartyg och 
vägtrafiksregistret. Annorlunda beskrivet, förare och fordon i varje trafikslag, regelgivning och 
tillstånd i anslutning av det. Och det säger sig självt att huvuddelen av den informationen är och 
ska vara öppen och tillgänglig för medborgarna. Men det säger sig också att här finns 
sekretessbelagd information som handlar om personlig integritet och till exempel 
konkurrensfrågor. Här finns också säkerhetsskyddad information som jag inte kommer gå in på 
närmare. Jag vill dock klargöra att vi inte på Transportstyrelsen har tillgång till det militära 
fordonsregistret eller uppgifter om militär infrastruktur. 
 
År 2013 påbörjades en diskussion på Trafikverket om den fortsatta driften av deras egna it-
verksamhet som Transportstyrelsen hade avtal med och Transportstyrelsen diskuterade vid 
samma tillfälle pris och kvalitet på de tjänster som Trafikverket erbjöd. Möjligheterna att 
outsourca driften i framtiden analyserades och diskuterades och precis som statsministern nyss sa 
i februari 2014 ger Transportstyrelsen besked om att avtalet med Trafikverket inte kommer att 
förlängas efter den 31 december 2015. Och i maj samma år, alltså 2014, så ger så Trafikverket 
besked om att deras it-verksamhet i Örebro avvecklas per den 31 december 2015. I maj 2014 
annonseras upphandlingen av it-driften med sista anbudsdag i mitten av december 2014. Och i 
april 2015 tecknar Transportstyrelsen ett avtal med IBM i Sverige om driften av myndighetens it-
system. Avtalet innebär att driftleverantören ansvarar för att maskinvara, nätverk och program 
fungerar. Avtalet gäller till och med den 31 oktober 2020. Värt att nämna i sammanhanget är att 
Transportstyrelsen också tecknade sekretessavtal och säkerhetsskyddsavtal med IBM och 
driftleverantören har förstås en egen säkerhetsorganisation. I samband med outsouringen till 
IBM Sverige beslutade den dåvarande generaldirektören Maria Ågren under första halvåret 
20115 om avsteg från säkerhetsskyddslagen, personuppgiftslagen och offentlighet- och 
sekretesslagen. Styrelsen informeras vid två tillfällen om avstegen i augusti och oktober 2015 och 
under den senare delen av 2015 genomför Säpo en tillsyn av myndighetens säkerhetsskydd. I 
januari 2016 inleder så en åklagare en förundersökning som bygger på säkerhetspolisens 
tillsynsrapport. Den 19:e januari 2017 entledigas Maria Ågren från tjänsten som generaldirektör 
för Transportstyrelsen. Och säpos tillsyn avslutades den 16:e juni 2017 och den 26:e juni 2017 
får Maria Ågren ett strafföreläggande.  
 
Vilka åtgärder har då Transportstyrelsen gjort för att råda bot på dem brister som inträffade som 
en följd av outsouringen? Ja säkerhetspolisen kontaktade Transportstyrelsens sommaren 2015 
och direkt efter det genomfördes omedelbara akuta åtgärder i syfte att förbättra säkerhetsnivån. 
Sen har myndigheten arbetat utifrån en åtgärdsplan med ytterligare åtgärder som måste 
genomföras. Den åtgärdsplanen har också delgivits Säpo. Och av säkerhetsskäl kan jag inte i 
detalj redogöra för planen. Arbetet är tekniskt komplicerande och omfattande, men det ska vara 
åtgärdat senast under hösten 2017. Några exempel då på dem åtgärder som har vidtagits, utan att 
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bli alltför detaljerad inom ramen för detta program. Först kan jag konstatera att all utrustning, 
program och data, inklusive servrar finns i Sverige och har hela tiden funnits i Sverige. All 
huvudadministration av servrar hanteras från maj 2016 av registerkontrollerad och godkänd 
personal i Sverige. All administration för lagring av data, hanteras från juni 2016 av 
registerkontrollerad och godkänd personal i Sverige. All administration av nätverk hanteras från 
juli 2016 av registerkontrollerad och godkänd personal i Sverige. All administration av 
applikationsdrift kommer att under hösten 2017 att hanteras av registerkontrollerad och godkänd 
personal i Sverige. 
 
Jag har nu fått ansvar för att försöka reda upp och få ordning på torpet på myndigheten 
Transportstyrelsen. Och jag har förståelse för den oro som finns och många är arga på 
myndigheten. Några indikationer på att uppgifter ska ha spridits felaktigt finns inte. Men vad 
som har hänt är givetvis oacceptabelt och jag ser oerhört allvarligt på det inträffade. Tillsammans 
med medarbetarna på myndigheten, med driftleverantörerna och de närmast berörda 
myndigheterna, inte minst säpo och försvarsmakten, kommer jag även fortsättningsvis att sätta 
all kraft på att genomföra dem resterande åtgärderna. En grundlig menbedömning genomförs 
med en konsekvensbeskrivning utifrån de uppgifter som har framkommit i 
säkerhetsskyddsanalysen och i förundersökningen. Till detta kommer hos oss ett fortsatt arbete 
på myndigheten med att stärka säkerhetskulturen, utbildning och kompetensutveckling, det 
kommer att prioriteras detta arbete i vår verksamhetsplanering och jag har genomfört en 
organisationsförändring där informationssäkerhetsfrågor hanteras i den centrala organisationen 
och där säkerhetskydd, krisledning och totalförsvarsfrågor knutes direkt till generaldirektörens 
ledningskansli. En ny it-direktör har rekryterats, ny rutinbeskrivning för informationssäkerhet, it-
säkerhet och säkerhetsskydd vid inköp fastställdes i februari. Nya rutiner för säkerhetsprövningar 
har fastställts under våren och resursförstärkning har avdelats till vårt säkerhetsskyddsarbete.  
 
Slutligen, det är min bestämda uppfattning att gällande författningar och regelverk ska följas. Att 
en statlig förvaltningsmyndighet ska präglas av transparens, rättssäkerhet och öppenhet också 
mot de egna anställda. Befintliga kontrollsystem och rutiner i form av till exempel internrevision 
och visselblåsarsystem ska utnyttjas för att förbättra verksamheten. Medarbetarnas kunskap och 
engagemang måste självklart tillvaratas. Det kommer att ta tid att bygga ett nytt förtroende för 
Transportstyrelsen, men jag kommer att arbeta hårt för att se till att vi tar kontroll och 
säkerställer att det inträffade aldrig upprepas.  
 
Bjelfvenstam svarar på pressens frågor efter presskonferensen 
 
Fråga: Kan man sammanfatta det här ni pratar om, hur den här informationen har spridits, som 
att den har blivit tillgängliggjord på ett olämpligt sätt men att vi egentligen inte vet om den har 
hamnat hos en person som inte borde haft den eller att den spridits vidare från IBM. Det vet vi 
inte? 
 
Svar: Jag kan upprepa det jag sa inledningsvis, vi har inte några indikationer på att information 
eller uppgifter spridits på ett otillbörligt sätt.  
 
Fråga: Vilka slutsatser kan man då dra av det? För det kan vara svårt för oss att veta hur lätt det 
är att se om du förstår hur jag menar? 
 
Svar: Ja jag förstår frågan så tillvida att du önskar att jag skulle redovisa för på vilket sätt vi kan se 
att saker och ting spridits eller inte, men det vill jag av säkerhetsskäl avstå ifrån att göra.  
 
Fråga: Hur säker kan man vara på att det inte har spridits då exempelvis?  
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Svar: Jag kan inte ange några procentandelar men återigen, vi har inga indikationer på att 
uppgifter har spridits på ett otillbörligt sätt. 
 

2. 
Frågor och svar om uppgifter i media om Transportstyrelsens it-upphandling 
https://transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/fragor-och-svar/ 
 
Många reagerar över de uppgifter om myndigheten som finns i media med anledning av den 
information som kommit fram i Säkerhetspolisens förundersökning kring Maria Ågren och 
myndighetens it-upphandling. Vi har stor förståelse för den oro och de reaktioner som riktas 
mot oss och vill därför tydliggöra att vi inte har några indikationer som pekar på att uppgifter har 
spridits på ett otillbörligt sätt. 

Vi kommer nu att prioritera att så fort som möjligt fortsätta åtgärda de brister som 
Säkerhetspolisen (Säpo) har identifierat för att därigenom återuppbygga förtroendet hos vår 
uppdragsgivare och allmänheten. 

 
Fråga: Vad har hänt? 

Svar: I april 2015 tecknar Transportstyrelsen ett avtal med IBM Sverige om driften av 
myndighetens IT-system (outsourcing). Avtalet innebär att IBM Sverige ansvarar för att 
maskinvara, nätverk och program fungerar. Avtalet gäller till och med den 31 oktober 2020 med 
möjlighet till förlängning. IBM Sverige har underleverantörer utomlands. 

I samband med outsourcingen till IBM Sverige beslutade dåvarande generaldirektör Maria Ågren 
under första halvåret 2015 om avsteg från Säkerhetsskyddslagen, Personuppgiftslagen och 
Offentlighets- och sekretesslagen samt myndighetens egen riktlinje för krav på 
informationssäkerhet. 

Under senare delen av 2015 genomför Säpo en tillsyn av myndighetens säkerhetsskydd. Säpos 
tillsyn avslutades den 16 juni 2017. 

I januari 2016 inleder åklagare en förundersökning som bygger på säkerhetspolisens 
tillsynsrapport. 

Den 19 januari 2017 avskedas Maria Ågren från tjänsten som generaldirektör i 
Transportstyrelsen. 

Den 26 juni 2017 får Maria Ågren ett strafföreläggande som innebär dagsböter på grund av 
vårdslöshet med hemlig uppgift, men utan uppsåt. 

 
Fråga: Hur ser er nuvarande generaldirektör Jonas Bjelfvenstam på strafföreläggandet? 

Svar: Jag tar det här på största allvar och åtgärder har vidtagits. Det är självklart att vi som 
myndighet ska följa de lagar, regler och de säkerhetsskyddskrav som gäller inom vårt 
verksamhetsområde. Vi gör allt för att undvika en sådan här situation framöver, säger Jonas 
Bjelfvenstam. 

 
Fråga: Vilka åtgärder har Transportstyrelsen gjort? 
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Svar: När vi först fick information om detta sommaren 2015 påbörjades aktiviteter för att 
förbättra säkerhetsnivån. Exempel på åtgärder vi har vidtagit:  

All utrustning, program och data finns i Sverige och har hela tiden funnits i Sverige. All 
administration för lagring av data hanteras från juni 2016 av registerkontrollerad och godkänd 
personal i Sverige. 

All administration av nätverk hanteras från juli 2016 av registerkontrollerad och godkänd 
personal i Sverige. 

All huvudadministration av servrar hanteras från maj 2016 av registerkontrollerad och godkänd 
personal i Sverige. 

All administration av applikationsdrift handeras sedan oktober 2017 av registerkontrollerad och 
godkänd personal i Sverige.  

 
Fråga: När inleddes de här åtgärderna?  

Svar: Säkerhetspolisen (Säpo) kontaktade oss sommaren 2015 och direkt efter det genomfördes 
omedelbara akuta åtgärder i syfte att förbättra säkerhetsnivån. Därefter har vi arbetat utifrån en 
åtgärdsplan med ytterligare åtgärder som måste genomföras. Denna åtgärdsplan har också 
delgetts Säpo. Vi kan av säkerhetsskäl inte i detalj redogöra för detaljerna i planen. Arbetet är 
tekniskt komplicerat och omfattande men ska vara åtgärdat senast under hösten 2017. 

 
Fråga: Vad kommer Transportstyrelsen göra för att återvinna allmänhetens tilltro till 
myndigheten? 

Svar: Vi har bedrivit och bedriver ett omfattande arbete (tillsammans med leverantören) för att 
komma tillrätta med de brister som påtalats. För att få tilltro krävs det att vi agerar och 
skyndsamt åtgärdar de brister som vi har kvar. Detta arbete är vår mest prioriterade 
arbetsuppgift. 

Vi har även en ny generaldirektör som ser väldigt allvarligt på det inträffade. Han säger: 

- Myndigheten hanterar samhällsviktig information som berör medborgare, företag och andra 
myndigheter och det är min bestämda uppfattning att vi i alla lägen ska följa de lagar och regler 
som gäller för myndighetens verksamhet. Något annat är inte acceptabelt. 

 
Fråga: Behöver jag som medborgare vara orolig över Sveriges säkerhet? 

Svar: Vi tycker inte du ska behöva vara det. Vi har vidtagit åtgärder och arbetar fortsatt med att 
säkerställa att all personal hos underleverantören är registerkontrollerad av Säpo och godkänd 
enligt svenska krav. Vi har ett pågående arbete med vår driftsleverantör i syfte till att styra om 
verksamheten där endast svensk säkerhetsgodkänd personal ansvarar för hela driften. Det 
kommer vara åtgärdat under hösten. 

 
Fråga: Vilka uppgifter har vi i våra register? 

Svar: De flesta medborgare i Sverige finns i något eller några av våra register. Dagligen används 
uppgifterna av både medborgare och företag i olika sammanhang. Det kan exempelvis handla 
om en bilförsäljning, ett förnyat körkort eller att ett rederis nyköpta fraktfartyg ska tas upp i den 
svenska fartygsflottan. 
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För oss på Transportstyrelsen är registren viktiga verktyg som vi behöver för att kunna utföra 
våra uppdrag, dvs. att utforma regler, att följa upp att reglerna efterlevs och att utfärda tillstånd 
inom transportområdet. Dessutom behövs vissa register för att kunna administrera skatter och 
avgifter inom området. 

Vi har ett flertal register. Vissa är väldigt stora och helt digitala, andra små och fortfarande i 
pappersform. Nästan all information i dem är offentlig och lämnas ut till den som begär det. Det 
finns dock delar av informationen som är belagd med sekretess av olika skäl. Ett av skälen är att 
informationen är skyddsvärd med hänsyn till rikets säkerhet eller för att skydda mot 
terroristbrott. Vilka delar av informationen vi förfogar över som är skyddsvärd vill vi av 
säkerhetsskäl inte kommentera närmare. Vi ber om förståelse för det. 

Information som är skyddsvärd med hänsyn till rikets säkerhet eller skydd mot terroristbrott får 
bara hanteras av personer som är säkerhetsprövade enligt säkerhetsskyddslagen. Problemet som 
har aktualiserats under sommaren handlar alltså om en väldigt liten del av vår information. Inte 
om alla våra register och allt i dem. 

 
Fråga: Har ni uppgifter om militära fordon i era register?  

Svar: Nej vi har inga militära fordon i våra register. Vi har bara civilregistrerade fordon i våra 
register.  

 
Fråga: Finns det information gällande skyddad identitet i era system?  

Svar: Ja, det förekommer personuppgifter som skyddas av olika sekretessregler. Vi kommer inte 
gå in på närmare på detaljer kring detta på grund av säkerhetsskäl. 

 
Fråga: Jag som har skyddad identitet, bör jag vara orolig?  

Svar: Vi har inga indikationer som pekar på att uppgifter spridits på ett otillbörligt sätt så vi ser 
ingen direkt anledning till oro. Vår driftleverantör är skyldig att följa de bestämmelser som finns i 
personuppgiftslagen. När vi anlitar någon utomstående för att behandla personuppgifter är 
denne personuppgiftsbiträde åt Transportstyrelsen. I avtalet anges det att biträdet får behandla 
personuppgifterna men bara i enlighet med instruktioner från oss för att skydda de 
personuppgifter som behandlas. Bland annat att uppgifterna inte får behandlas för några andra 
ändamål samt att uppgifter inte får spridas till obehöriga. Transportstyrelsen har i enlighet med 
personuppgiftslagen skrivit ett sådant avtal med leverantören i det här fallet redan 2015-04-14. 

 
Fråga: Kan mina uppgifter ha spridits felaktigt?  

Svar: Vi har inga indikationer på att några uppgifter har spridits felaktigt. Det finns inget som 
talar för det. Transportstyrelsen har ytterligare intensifierat sitt arbete med säkerhetsfrågor och 
det gäller också hur registerinformationen hanteras. Säkerhetsfrågorna har högsta prioritet för 
myndigheten och vi har vidtagit åtgärder för att förhindra att det kan ske. 

 
Fråga: Har uppgifter spridits?  
Svar: Vi har inga indikationer som pekar på att uppgifter har spridits på ett otillbörligt sätt. 
 
Fråga: Vem har tagit del av uppgifterna? 
Svar: Vi och vår driftleverantör har tillgång till våra databaser. Våra handläggare för att handlägga 
ärenden, vår driftsleverantör för att se till att systemen rullar och går dygnet runt, året om. 
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Personalen hos vår driftsleverantör är och har varit säkerhetskontrollerad av den egna 
organisationen och har också fått skriva på sekretessavtal men dessa är inte likvärdiga med en 
svensk registerkontroll och säkerhetsprövning. Vår driftleverantör är skyldig att följa de 
bestämmelser som finns i personuppgiftslagen. 
 
Fråga: Vad innebär det att IBM driftar era it-system? 
Svar: Det innebär konkret att vår driftleverantör ansvarar för att se till att maskinvara, nätverk 
och program fungerar så att de kan användas. Det ska fungera dygnet runt, året om. 
 
Fråga: Var finns era databaser idag? 
Svar: All utrustning, program och data finns i Sverige och har hela tiden funnits i Sverige.  
 
Fråga: Driftas era system fortfarande av utländsk personal? 
Svar: Nej. Sedan oktober 2017 hanteras all vår it-drift av säkerhetsgodkänd personal inom 
Sverige.  
 
Fråga: Har utländsk personal idag tillgång till systemen med körkortsbilder? 
Svar: Nej, databasen med körkortsbilderna driftas i dagsläget av svensk personal som är 
säkerhetsgodkänd. 
 
Fråga: Vad står i avtalet med er driftleverantör kring hanteringen av sekretessbelagd information? 
Svar: Det står bland annat att leverantörens anställda ska följa lagen om offentlighet och 
sekretess precis som Transportstyrelsens anställda. Alla anställda hos leverantören som är del i 
leveransen får skriva på ett sekretessavtal. När det gäller uppgifter som omfattas av sekretess 
gäller bestämmelser enligt gällande sekretesslag. 
 
 

3. 

Artikel i Dagens Nyheter. 
• https://www.dn.se/arkiv/nyheter/dn-s-uppgifter-fick-honom-att-lamna-sin-post/ 

 
DN:s uppgifter fick honom att lämna sin post 

Transportstyrelsen fattade redan sommaren 2014 beslut om att göra avsteg från myndighetens it-
säkerhetsregler. Uppgifter om avsteget har belagts med sekretess med hänvisning till rikets 
säkerhet. Efter att DN har konfronterat Transportstyrelsens ställföreträdande generaldirektör 
Jacob Gramenius med uppgifterna avgår han. 

DN kan i dag avslöja hittills okända uppgifter om it-skandalen på Transportstyrelsen – något 
som skedde över ett år innan den skandalomsusade outsourcingen till IBM genomfördes. 

I fokus står bytet av det datorsystem som lagrar registret över alla fordonsägare och 
körkortsinnehavare. Projektet kallas för stordatormigreringen och har pågått under flera års tid, 
parallellt med att driften togs över av IBM. 

Den gamla stordatorn hade rötter från 1970-talet. I ett omfångsrikt projekt byttes all 
infrastruktur ut och en omfattande översättning av datorns källkod till ett modernare 
programmeringsspråk genomfördes. 
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Sommaren 2014 beslutade den ställföreträdande generaldirektören Jacob Gramenius att göra ett 
avsteg från Transportstyrelsens styrdokument, ”Riktlinjer om krav på informationssäkerhet”. 

Beslutet meddelades muntligen i juni 2014 och fattades formellt av Jacob Gramenius i augusti 
2014. Vid den tidpunkten var Catharina Elmsäter-Svärd (M) ansvarig minister. 

I dokumentet, som DN har tagit del av, framgår att ledningen hade ”gjort en avvägning mellan 
verksamhetens respektive säkerhetsskyddets behov”. I övrigt har detaljer om avstegsbeslutet 
belagts med sekretess, med hänvisning till rikets säkerhet. 

I andra dokument från Transportstyrelsen framgår att projektet för stordatormigreringen 
hanterar data av ”sådan natur att de klassas som hemliga uppgifter”. I databaserna ligger bland 
annat uppgifter som kan identifiera hemlig underrättelsepersonal. 

Efter att DN har konfronterat Transportstyrelsen med uppgifterna avgår Jacob Gramenius som 
ställföreträdande generaldirektör. 

– Jag har haft ett samtal med Jacob. Han har bestämt sig för att lämna sitt uppdrag som 
ställföreträdande generaldirektör och medlem i ledningsgruppen. Han ser att detta kan påverka 
hans förtroende och ledningens förtroende. Just nu är förtroendet viktigt för mig, säger Jonas 
Bjelfvenstam, generaldirektör vid Transportstyrelsen. 

Hur ser du på att Transportstyrelsen inte har följt riktlinjerna? 

– Som jag sagt i tidigare sammanhang så ser jag allvarligt på att man överträder gällande lag och 
även våra interna riktlinjer. De finns där av en anledning, det vill säga att de ska följas. 

Vad handlar avsteget om? 

– Jag kan inte berätta mer än det du har fått. Det är sekretessbelagt. Det som framgår av det du 
har fått är att det har gjorts ett avsteg från en riktlinje vi har. Och generellt är riktlinjer till för att 
följas, även informationssäkerhetsriktlinjer, säger Jonas Bjelfvenstam. 

I januari 2017 sparkades den tidigare generaldirektören Maria Ågren sedan hon också gjort 
avsteg rörande it-projekt. I strafföreläggandet från i somras skriver åklagaren Ewamarie 
Häggkvist att hon gjort avsteg från riktlinjer rörande informationssäkerhet, alltså samma typ av 
riktlinjer som den ställföreträdande generaldirektören Jacob Gramenius. En väsentlig skillnad är 
dock att Maria Ågren även gjorde avsteg från säkerhetsskyddslagen, offentlighets- och 
sekretesslagen. Något sådant ska Jacob Gramenius inte ha gjort, åtminstone inte enligt de delar 
av avstegsbeslutet som är offentligt 

4. 
Artikel i Dagens Nyheter. 

• https://www.dn.se/nyheter/sverige/nya-generaldirektoren-tillsatte-it-chef-utan-
godkand-sakerhetsprovning/?forceScript=1&variantType=large 

 
Transportstyrelsen har under sommaren fått hård kritik efter uppmärksamheten kring att 
utländsk icke-säkerhetsprövad personal har haft tillgång till hemliga uppgifter. Det var skälet till 
att regeringen i januari 2017 sparkade Maria Ågren som generaldirektör. Hon efterträddes av den 
nuvarande generaldirektören Jonas Bjelfvenstam. 
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DN kan i dag avslöja att ett av hans första beslut, i februari 2017, var att tillsätta en tillförordnad 
it-direktör eftersom den tidigare chefen hade slutat. Valet föll på en person som är utländsk 
medborgare och som därmed inte kan säkerhetsprövas med registerkontroll. 
 
Transportstyrelsens nya generaldirektör, Jonas Bjelfvenstam, som alltså är den som tillsatte it-
direktören, säger till DN att situationen blev akut i vintras: 
– Han tillsattes i en situation i slutet av februari när den förre it-direktören lämnade 
myndigheten. Jag hade ett behov av att få in en tillförordnad direktör ganska snabbt eftersom 
avdelningen behövde en ledning och att jag inte skulle hinna rekrytera en ordinarie it-direktör. 
 
Jonas Bjelfvenstam säger vidare att han parallellt tillsatte en tillförordnad biträdande it-direktör 
som är svensk medborgare och säkerhetsprövad, så att han kunde hantera frågor som omfattas 
av stark sekretess. Tanken är att it-direktören, alltså han som är utländsk medborgare, inte ska ta 
del av några skyddsvärda uppgifter. It-direktören har personalansvar för den biträdande chefen. 
Varför kunde i så fall inte den biträdande it-direktören bli it-direktör istället? 
– Han som blev tillförordnad it-direktör hade en större och längre erfarenhet av ledarskap och 
dessutom en god erfarenhet av att jobba inom staten. De har kört som en dynamisk duo givet 
omständigheterna. 
Är det verkligen rimligt att tro att en it-direktör på en myndighet som hanterar skyddsvärd 
information ska hålla sig undan hemliga uppgifter? 
– Ja, det är i högsta grad rimligt. Det är en avdelning med flera hundra medarbetare. Det är 
ganska mycket man behöver hantera som inte har ett dugg att göra med säkerhetsskyddade 
frågor. 
Kan du garantera att it-direktören inte har tagit del av någon hemlig information? 
– Nej, det kan jag faktiskt inte göra. Jag har inte suttit med honom varje minut sedan han 
tillträdde i februari. 
Har du förankrat situationen med regeringen? 
– Jag förankrar inte enskilda personallösningar med regeringen eller departementet. Det gäller 
både det och ett antal andra personalärenden som hela tiden fattas på myndigheten. 
Den tidigare it-direktören, som slutade i februari 2017, var säkerhetsprövad. Samma sak gäller 
den person som tillträder senare i höst när den nu tillförordnade chefen slutar. 
Jonas Bjelfvenstam kommenterar också uppgiften om att den nuvarande it-direktören år 2015 
var delaktig i den dåvarande generaldirektören Maria Ågrens beslut att kringgå säkerhetsreglerna. 
I protokoll, där han står som närvarande, framgår hur förslaget att göra avsteg från 
säkerhetsskyddsavtalet tas fram. 
– Han deltog bara på ett möte. Dessutom är it-rådet en rådgivande församling till skillnad från 
exempelvis en ledningsgrupp, säger Jonas Bjelfvenstam. 
 
 
5.  
Artikel i Aftonbladet 

• https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/MVkAJ/jag-tycker-att-det-ar-oerhort-allvarligt 
 
”Jag tycker att det är oerhört allvarligt” 

Transportstyrelsen har tillgång till polisens misstanke– och belastningsregister, bland 
annat för lämplighetsprövningar i yrkestrafiken. 

Myndighetens nya generaldirektör Jonas Bjelfvenstam dementerar inte att det är 
register som har läckt ut i it-skandalen. 

– Jag vill inte kommentera det, säger han till Aftonbladet. 
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Statsminister Stefan Löfven höll i dag en pressträff om it-skandalen hos Transportstyrelsen.  
Med på dagens möte med pressen var bland andra Transportstyrelsens nya generaldirektör 

Jonas Bjelfvenstam.  
Myndigheten har tillgång till polisens misstankeregister och belastningsregistret, bland annat 

för att göra lämplighetsbedömningar när det gäller yrkestrafik. 
– Men det innebär inte att registren finns hos oss, säger Jonas Bjelfvenstam. 

Han säger att alla slagningar i registren dessutom loggas, både hos Transportstyrelsen och hos 
polisen. 

Enligt medieuppgifter ska några anställda hos IBM i Tjeckien haft högsta 
behörigheter som systemadministratörer och tillgång till polisens register. Hur 
kommenterar du det? 

– Jag vill inte kommentera vilka som har haft vilka behörigheter. Det är en fråga hur vi arbetar 
med säkerhetsfrågor. 

Jonas Bjelfvenstam vill inte vidare svara på några frågor om hur en eventuellt obehörig tillgång 
till belastningsregistret har sett ut utan fortsätter att tala om hur registren används av 
myndighetens handläggare. 

Hur allvarligt är det här? 
– Jag tycker att det är oerhört allvarligt att man överträder svenskt regelverk, svensk lag och 

författning. 
Anders Thornberg, chef på Säkerhetspolisen, vill inte heller kommentera uppgifterna om 

belastningsregistret. 
– Du får fråga Transportstyrelsen. Det är inte vi som tittar på innehållet i de enskilda 
dokumenten. Vi tittar på huruvida man följer säkerhetsskyddslagen, så att man har robusta 
system, att man har behöriga personer som jobbar med dem (...) och att man inte outsourcar 
sådant som man inte är absolut säker på att man kan hantera inom ramen för en outsourcing, 
säger säpochefen. 

Fast det är ändå en ganska rak fråga om belastningsregistret låg ute så att obehöriga 
hade tillgång till det. 

– Då får du ställa den raka frågan till Transportstyrelsen.  
 
 
6. Artikel i DN  

https://www.dn.se/nyheter/sverige/transportstyrelsens-nya-generaldirektor-vi-har-
uppforsbacke/ 
 

Transportstyrelsens nya generaldirektör: Vi har uppförsbacke 

Transportstyrelsens IT-skandal fick regeringen att sparka hela styrelsen. Men myndigheten har 
fortfarande drifttekniker utomlands som inte är säkerhetsprövade. 
 
Enligt Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör sedan januari, har de inte 
behörighet att komma åt uppgifter. 
– Min uppfattning är att vi ska se till att vi har svensk säkerhetsprövad personal i Sverige som 
hanterar våra system, säger han i Sveriges Radio P1-morgon. 
Detta är något som han menar ska ske så tidigt som möjligt i höst. 
Gällande förtroendet för Transportstyrelsen menar han att myndigheten har ”en brant 
uppförsbacke”. 
– Det är något som jag och mina medarbetare måste arbeta med och kommer att behöva arbeta 
med under överskådlig tid. 
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För att förbättra förtroendet ska myndigheten i första hand åtgärda de brister som har 
uppdagats. 
– Det andra handlar om att arbeta framåt, öka säkerhetsmedvetandet, stärka säkerhetskulturen i 
Transportstyrelsen och det kan man göra på en rad olika sätt. 
Myndigheten ska själv utreda vilka uppgifter som har hanterats fel och hur det ska förhindras i 
framtiden. 
– Jag välkomnar alla utredningar som görs oavsett om de görs av oss själva eller av utomstående, 
säger Jonas Bjelfvenstam. 
 
 


