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Förord 

Ett stort tack får börja denna C-uppsats, det är med stolthet vi kan konstatera att vår uppsats är 

klar. Först och främst vill vi tacka vår handledare Håkan Sandström som med sin expertis gett 

oss tips, vägledning och motivation. Vi vill också rikta ett tack till familj och vänner som ställt  

upp och granskat vår uppsats.  

 

Innan vi började skriva denna uppsats var vi båda enade om att vi ville skriva om 

kriskommunikation och sociala medier. Vi landade till slut vi i en studie om hur en organisation 

hamnar i en medialiserad skandal som leder till en förtroendekris. Under arbetsloppet har vi fått 

insikter i ett nytt område och skaffat oss ny kunskap som vi kommer kunna dra nytta av som 

blivande kommunikatörer. Vi känner oss nöjda med vår uppsats.  
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Abstrakt 

Titel: ”Från djupet av mitt hjärta… Förlåt, förlåt oss och förlåt mig - Från djupet av mitt hjärta.” 

- En studie av hur ett fackförbund hanterar en medialiserad skandal.  

 

Författare: Viktor Birlev och Ebba Rosell.  

 

Syfte: Syftet är att bidra till ökad kunskap om och förståelse för organisationers 

kommunikationsstrategiska arbete för att hantera förtroendekriser, som får stor medial 

uppmärksamhet. 

 

Teori och material: Textanalys med hjälp av dialogisk- och retorisk analys av fyra inslag i 

etermedia och texter publicerade på fackförbundets Kommunals webbsida och deras 

pressmeddelanden under tidsintervallet 12 januari till 13 februari. Teoretiska utgångspunkter 

har varit image repair theory, situational crisis communication theory och de retoriska 

begreppen konnotation och kroppsspråk.  

 

Huvudslutsatser: Den vanligaste huvudstrategin i den planerade kommunikationen var 

tillrättaläggande. I nyhetsjournalistiken var det också tillrättaläggande tillsammans med 

strategin bortförklara som var vanligast. Gesterna och blicken användes mest hos de ledande 

representanterna i inslagen i etermedia.    
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Kapitel 1. Inledning     

Den 13 januari 2016 avslöjade Aftonbladet att fackförbundet Kommunal spenderat 

medlemmarnas pengar på bland annat porrshower, lyxkrogsverksamhet och exklusiv 

representation. Krogverksamheten har hittills inneburit förluster på över 300 miljoner kronor 

för fackförbundet. Aftonbladets granskning var startskottet på en turbulent tid för Kommunal. 

Nya uppgifter avlöste varandra i medierna samtidigt som medlemmarna reagerade negativt. 

Främst handlade oegentligheterna om vidlyftigt förfarande med fackförbundets pengar. 

Känsliga avslöjanden för ett medlemsförbund med förtroendevalda, som representerar 

medlemmar som till stor del tillhör lägre avlönade yrkesområden som äldreomsorg, sjukvård 

och assistans (Aftonbladet, 13 januari 2016). Både ansvarig kassör Anders Bergström och 

ordförande Annelie Nordström valde sedan att avgå från sina uppdrag inom Kommunal. Det 

har kallats både skandal och kris i medierna och som resultat har fackförbundet tappat cirka 

14000 medlemmar efter nyheten (Eskilstuna-kuriren, 20 mars 2016).  

 

Den här händelsen är föremål för studien där aktörer misstänks ha utnyttjat medlemmars 

allmänna medel till privata handlingar, vilket har gjort att förtroendet för fackförbundet kan ha 

skadats. Alla skandaler och kriser behöver inte leda till förtroendekris, utan det beror på 

hanteringen av händelsen. Fokus i den här rapporten är att undersöka hur Kommunal har agerat 

för att förhindra att en förtroendekris uppstår efter att händelser har uppmärksammats i 

medierna.  

 

Svenska Kommunalarbetarförbundet grundades 1910 och ingår i Landsorganisationen i Sverige 

(LO). Fackförbundet Kommunal representerar över 500 000 medlemmar i Sverige inom 

kommuner, landsting och privat sektor, församling, kooperativ och lantbruk (Kommunals 

verksamhetsberättelse, 2014:3). Kommunals uttalade kärnvärden är ”närvarande, proffsiga, 

handlingskraftiga”. Sammanfattat handlar det om att finnas till hands både för privatpersoner 

och i politiken, vara kunniga och kompetenta samt att ställa upp för medlemmarna när det 

behövs. 

 

En facklig organisation bygger på intressegemenskap i specifika ämnen. Organisationerna finns 
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främst för medlemmarnas intresse. Större frågor för fackföreningarna är de kring 

medlemmarnas löner, arbetsvillkor, försäkringar och skyddsfrågor (Fredriksson, Gunnmo, 

1992:11). 1890 anges som året då fackföreningsrörelsen verkligen fick fäste i landet. Det 

tidigare bondesamhället hade inneburit en social gemenskap som industrierna inte kunde 

motsvara – här kom fackföreningarna in i människors vardag (Fredriksson, Gunnmo, 1992:17). 

Mellan år 1995 och 2015 har fackföreningarna fått se samtliga fackligt anslutna i Sverige sjunka 

från 71 % till 88 % (Landsorganisationen i Sverige, Facklig anslutning år 2015).  

 

Skandaler är inget nytt fenomen. Mediers agenda och rapportering är en stor del av vad som 

resulterar i “heta nyheter”. Offentliga personer och makthavare är ämnen som anses 

prioriterade. Politiska skandaler formas av hur de blir mottagna av publiken och det är en 

förutsättning att de blir just “upptäckta” utanför sin egen sfär. Ofta beror skandaler på at t 

moralen brister hos de inblandade i berörd händelse (Allern, Pollack 2012:11).   

 

Uppsatsens empiri utgår från de medialt största framträdandena, bland annat i form av två 

presskonferenser. Även en längre intervju med ordförande Annelie Nordström samt ett TV-

inslag med förbundskassör Anders Bergström ligger till grund för vår kvalitativa 

innehållsanalys. Studien önskar kartlägga hur Kommunal har agerat och bemött kritiken för att 

nuvarande- och icke medlemmar inte ska tappa förtroendet för organisationen. Använder 

Kommunal en tydlig retorisk strategi?  

 

1.1 Syfte och mål 

Studiens mål är att undersöka hur Kommunals representanter har uttalat sig för att 

medlemmarna inte ska förlora förtroendet för fackförbundet och dess ledande företrädare. 

Syftet är att bidra till ökad kunskap om och förståelse för organisationers 

kommunikationsstrategiska arbete för att hantera förtroendekriser, som får stor medial 

uppmärksamhet. Planerad kommunikation är Kommunals egenproducerade kommunikation, i 

form av webbsida samt pressmeddelanden. Den medialiserade kommunikationen är när 

organisationers företrädare ställs till svars i medier och där journalistiken bestämmer 

dagordningen. Rapporten önskar kartlägga utmärkande drag i fackförbundets Kommunals 
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kommunikationsstrategi under förtroendekris. Studien ämnar samtidigt bidra till vidare 

forskning rörande kriskommunikation i allmänhet och förtroendekris i synnerhet.      

 

1.2 Problemformulering  

Uppsatsens utgångspunkt tar sin grund i ovanstående problematisering - syfte och mål är att 

försöka svara på den övergripande forskningsfrågan.  

 

● Finns det en retorisk strategi som Kommunal använder sig av för att behålla sitt 

förtroende och vad utmärker i så fall den?  

 

Denna fråga besvaras genom två underfrågor:  
 

● Vad kännetecknar Kommunals verbala och icke verbala kommunikation? 

 

● Hur ser skillnaden och likheten ut mellan Kommunals framträdande i nyhetsmedier och 

dess planerade kommunikation i egna kommunikationskanaler i form av webbsida och 

pressmeddelande?  

Kapitel 2. Tidigare forskning  

Att kriskommunikation spelar en stor roll vid organisationers hantering av en kris är väl 

etablerat inom forskningsvärlden. Ett närbesläktat område är förtroendekris som betraktas mer 

som en subjektiv företeelse än en fysisk kris. Förtroendekris har ofta sitt ursprung från 

skandaler. I många länder dominerar politiska skandaler media. I det kommande avsnittet följer 

en genomgång av den tidigare forskningen och dess huvudsakliga punkter.      

2.1 En översikt av forskningsläget 

2.1.1 Kriskommunikation 

Kriskommunikation faller in under forskningsfältet Public Relations och under de senaste tio 

åren har forskningen ökat. (Falkheimer, Heide, Larsson 2009:25) Trots detta växande intresse 

för kriskommunikation saknas en vedertagen definition av vad en kris är. (Coombs 2015:2) 

föreslår följande definition:  
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”A crisis is the perception of an unpredictable event that threatens important expectancies of 

stakeholders and can seriously impact an organization´s performance and generate negative 

outcomes.”      

  

Kriskommunikation bildas av två separata ord; kris och kommunikation. Kris kommer från 

grekiskan “krisis”, vilket står för åtskiljande, avgörande och prövning. Ordet kommunikation 

kommer ursprungligen från latinets “communicare” och betyder dela, meddela, förena och göra 

gemensamt. I det moderna samhället handlar kommunikation om förflyttning av information 

mellan sändare till mottagare. Begreppet blir till ett verktyg för att sprida och erbjuda 

information. I den moderna synen på kommunikation läggs fokus på att formulera anpassade 

budskap samt välja bland olika medier för att nå mottagaren på mest effektivt sätt. Det är viktigt 

att ha med sig att människor tolkar information olika beroende på erfarenhet, värderingar och 

demografiska egenskaper. (Falkheimer, Heide 2008:14f) En alternativ definition av vad en kris 

är för något kännetecknas av Pearson och Mitroff: 

  

”En kris är mycket synlig, får omedelbar uppmärksamhet, innehåller inslag av överraskning, 

kräver snabb handling och är utanför en organisations fullständiga kontroll.”  

 

En studie som ligger nära vår undersökning är ”Internet-based communication in crisis 

management” av Danielle C. Perry, Maureen Taylor, Marya L. Doerfel, 2003. Den handlar om 

hur organisationer implementerar webben i sitt arbete med kriskommunikation. Författarna 

menar att Internet spelar en viktig roll - oavsett typ av organisation eller kris. De flesta använder 

fortfarande traditionella medier som sitt främsta verktyg när det kommer till att kommunicera 

under en krishändelse. I den här undersökningen visar resultatet att många organisationer 

använder Internet till att släppa mer traditionellt material som pressmeddelanden, releaser, 

nyheter etc. för att kommunicera till medier och allmän publik under krishändelser. Det är av 

stor vikt att organisationer anpassar sin krisinformation och håller sig à jour. En stor fördel med 

Internetbaserad kommunikation är att det underlättar två-vägsrelaterad dialog mellan sändare 

och mottagare. Att upprätthålla en god kommunikation via Internet under en kris är av stor 

betydelse när det gäller att bibehålla ett gott förhållande till stakeholders och allmän publik. 
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Detta för att hantera pågående kris och eventuella efterföljningar på ett bra sätt. I vårt fall har 

fackförbundet Kommunal använt sig av sin webbsida för att ge medlemmarna rätt information 

om Aftonbladets granskning. De har även publicerat sina pressmeddelanden på sin webb för att 

kommunicera till medier och allmän publik.  

2.1.2 Förtroendekris – En subjektiv företeelse 

Till skillnad mot en fysisk kris, som både definieras och tillkännages, är förtroendekris en 

subjektiv företeelse, då den bestäms av målgrupper och intressenter samt proklameras av 

medierna. Palm och Falkheimer (2005) menar att medborgarnas förtroendenivåer formas 

utifrån personliga kontakter och kommunikation med myndigheter men också av den bild 

medierna ger. Det är viktigt att en organisation agerar i ett tidigt skede och arbetar transparent. 

En kris behöver inte skada förtroendet utan det är hanteringen av händelsen som är betydande 

för huruvida det utvecklas till en förtroendekris eller inte. Fearn-Banks (1996) beskriver 

förtroendekris så här: 

  

”En viktig händelse med potentiella negativa konsekvenser som kan påverka en organisations, 

ett företag eller en myndighet liksom dess punkter, tjänster eller anseende”. 

  

En förtroendekris utlöses ofta av händelser som objektivt inträffat (Palm och Falkheimer 

2005:37). Ett exempel på det är Kommunals skandal där de hyrt ut sin egen krog Metropol 

Palais för porrshower, festat för hundratusentals kronor och åkt på gratis semesterbesök till 

fackförbundets konferensanläggning Marholmen. Palm och Falkheimer förklarar att i 

förtroendekriser måste kommunikativa insatser ses som ett komplement till operativa insatser, 

inte ett alternativ. Förtroendekriser har blivit allt vanligare till följd av samhällets ökade 

individualisering. Individer och organisationer kan inte längre bära med sig förtroende genom 

arv och tradition. I ett samhälle där allt kan ifrågasättas måste tillit förtjänas (Falkheimer, Heide, 

Larsson 2009:45). Medierna spelar en central roll i förtroendekriser då det är genom medier 

som många människor skapar sig en uppfattning om vad som hänt (Palm och Falkheimer 

2005:68) Organisationer kan använda sig av olika strategier för att reparera sitt förtroende. Det 

viktigaste är att tala sanning och en annan rekommendation är ”tell it all and tell it fast”. Det 

innebär att organisationer ska arbeta genom öppenhet och snabbhet. För senfärdighet och 
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hemlighållande kan förvärra skadorna (Palm och Falkheimer 2005:41). Förtroendekris spelar 

en central roll för vår undersökning. 

 

Ett exempel på när en aktör handlat med allmänna medel som så småningom kommer upp till 

ytan och ledde till bristande förtroende, handlar om politikern Mona Sahlin. Mona Sahlin valdes 

in i riksdagen för Socialdemokraterna åren 2007-2010 (Socialdemokraterna.se; 19 april 2016). 

Sahlin avgick från sin post 2010, med anledning av att partiet behövde förnya sig. Det var slutet 

av en turbulent tid för politikern som kom att porträtteras som så mycket annat än sin 

yrkesperson. Enligt Allern och Pollack (2012) blev Mona Sahlin mer negativt omskriven än 

andra politiska motståndare. När undersökningar gjorts har hennes person beskrivits som bland 

annat slarvig med pengar. Detta till stor del på grund av den så kallade “Toblerone-affären” 

som ägde rum 1995. Medierna avslöjade att Mona Sahlin använt skattebetalarnas pengar till 

privata inköp. Till ett värde av 53 174 hade Sahlin betalt för hyrbilar, blöjor och två chokladbitar 

av märket Toblerone. Dåvarande vice statminister Mona Sahlin hävdade att det inte skett med 

mening samt att statsrådsberedningens rutiner kring detta var oklara. Skandalen var dock redan 

ett faktum och spred sig i omfattning. Nya uppgifter presenterades angående parkeringsböter 

och obetalda skulder. Den omfattande mediebevakningen ledde fram till en presskonferens där 

Sahlin fick svara för händelserna (Allern, Pollack, 2012:120). Maria Borelius och Cecilia Stegö 

Chiló är två andra politiker som fått erfara mediernas granskning gällande tveksamma 

handlingar. Dåvarande handelsminister Maria Borelius erkände 2006 att hon tidigare använt sig 

av svart arbetskraft i form av barnskötare. Borelius sade sig inte haft råd att betala skatt för 

tjänsterna, men det visade sig senare att familjen var förmögen. Cecilia Stegö Chiló, dåvarande 

kulturminister, hade också nyttjat barnskötare utan att betala skatt, men blev främst kritiserad 

för att inte betalt TV-licens de senaste 16 åren. Bägge ministrarna avgick efter att uppgifterna 

offentliggjorts (Allern, Pollack, 2012:134).   

  

2.2 Den tidigare forskningens luckor 

Den tidigare forskningen ger god översikt och kunskap om kriskommunikation samt 

förtroendekriser. Forskningen visar att det finns flera olika synsätt som skiljer sig åt och att 

varje kris är unik i sig samt att det inte finns några rätt och fel. Däremot finns det vissa 
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kunskapsluckor med utvecklingsmöjligheter och följande kritiska sammanfattning visar på de 

kunskapsluckorna. Denna kritik kan ses som utgångspunkt för uppsatsens frågeställning och 

problemformulering, som tidigare presenterats. 

  

1.  En del av forskningen handlar om det förberedande arbetet inför en kris och vikten av 

att använda sig av medietränad personal, krisplaner och förbereda pressmeddelanden. 

Däremot fokuserar den största delen av forskningen på den del som utspelar sig efter 

krisfasen - vilket leder till ett reaktivt och defensivt förhållningsätt.  

2.  Synen på vad en kris är har ändrats genom åren och traditionellt sett har kriser ansetts 

vara något fysiskt och objektivt som direkt påverkar människor på olika sätt. Det har 

dock skett ett skifte inom forskningsområdet kriskommunikation och den senmoderna 

forskningstraditionen utgår från att kriser är något som är socialt konstruerat genom 

människors tolkning och förståelse av olika händelser i omgivningen. 

3.  Detta skifte innebär att forskningen istället utgår från ett mottagarperspektiv och sätter 

mottagarens tolkningar och agerande i centrum. 

4.  Forskningen grundas till stor del på kvantitativa undersökningar som syftar till att skapa 

en övergripande kartläggning. Dock förklarar inte detta hur de människor som 

undersöks tänker och ser på saker. 

  

Efter Aftonbladets avslöjanden om skandalen kring Kommunal har både tjänstemän och 

politiker involverats i krisen och tvingats agera och förhålla sig till varandra under hanteringen 

av krisen. Den här studien skiljer sig från övrig forskning om förtroendekriser, skandaler och 

kriskommunikation och kan därmed förhoppningsvis bidra till ny kunskap inom fältet.  

Kapitel 3. Teoretiska ramverk 

I det här avsnittet presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien baseras på. Avsnittet 

börjar med att förklara vad en skandal är och innebär samt hur det gestaltas i media. Ramverket 

består också av teorierna Image Repair Theory, Situational Crisis Communication Theory. De 

handlar om att förbättra en organisations image efter de att en kris har inträffat samt hur en 

organisation ska återställa bilden av sitt företag. Slutligen behandlas retorikens begrepp 

konnotation och kroppsspråk då vi undersökt hur Kommunal kommunicerat i etermedia för att 
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bevara sitt förtroende som fackförbund, dels genom icke-verbal kommunikation men också hur 

centrala ord använts för att skapa större tyngd i budskapen. 

3.1 Vad är en skandal? 

Förklaringen av vad en skandal är varierar. Ordet beskrivs på olika sätt - men syftar till samma 

betydelse. En skandal kan definieras som “pinsam uppmärksamhet”. Grekiskans skandalon 

syftar till att snubbla, eller snärja (Allern, Pollack, 2012:11). Allern och Pollack presenterar en 

annan definition av ordet skandal utifrån Longmans dictionary of Contemporary English:  

 

“En händelse där någon, speciellt någon betydelsefull, uppträder på ett sämre sätt som 

chockerar människor”.   

 

En skandal som rullas upp i medierna ger människor en inblick i vad som utspelar sig i det 

dolda. Ofta är den nya bilden inte tillfredsställande - men ändå uppslukande. Ibland är det 

chockerande, ibland underhållande (Thompson, 2000:86). 

 

3.1.2 Medialiserad skandal   

Inträffade skandaler är inget nytt fenomen. Idag är sådana händelser starkt sammankopplade 

med medier och avslöjande journalistik. Skandaler är specifika händelser som rapporteras, visas 

upp för allmänheten och hålls vid liv under en viss period. Grunden till en politisk skandal är 

att värden eller normer bryts. Det kan vara en folkligt vald politiker som inte lever upp till ett 

förhållningssätt den själv efterfrågar av andra. Det kan även handla om en person som inte 

efterföljer de lagar och regler som andra behöver rätta sig efter. För att en utförd handling ska 

kunna kallas skandal behöver fler personer bli medvetna om det inträffade, ofta handlar det om 

att händelsen avslöjas i medierna. Läsare eller tittare blir upplysta om det inträffade och reagerar 

därefter. För att den avslöjade nyheten ska bli en skandal behöver den kritiseras öppet, vilket 

kan ske via medier eller ryktesspridning (Allern, Pollack, 2012:9). En politisk skandal särskiljer 

sig dels genom att politiker eller makthavare ofta är inblandade, men också genom att händelsen 

inträffar i en samhällelig institution. En politiserad skandal är en företeelse som inkräktar på 

lagar, regler och förhållningssätt. Utövandet av makt ses ofta som dold och exklusiv. I och med 
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en avslöjad skandal kommer tidigare dold fakta upp till ytan för allmänheten (Thompson, 

2000:90).  

 

Att avslöja en oegentlighet som senare leder till skandal är eftertraktat av medierna. Det visar 

på journalistisk kompetens och ger gott anseende mot den egna publiken. Ett starkt tecken på 

en viktig nyhet är att berörda makthavare blir avsatta. Ofta mottar medierna priser för lyckade 

granskningar (Allern, Pollack, 2012:19). Den inträffade skandalen kan resultera i 

förödmjukelse och skam för de drabbade personerna. Det kan innebära att privatlivet hängs ut 

och når publik exponering. Händelser och agerande lyfts ur sin kontext och presenteras för 

utomstående mottagare på ett mindre smickrande sätt. Det här kan på sikt innebära personlig 

skada för de drabbade personerna (Thompson, 2000:85).  

 

Vad blir då konsekvenserna av en politisk skandal? Varje händelse är unik, vilket gör frågan 

svår att svara på. Fenomenet skandal är ett komplext begrepp som består av flera komponenter. 

Då det finns olika anledningar till varför händelsen blivit en skandal kan det resultera i skilda 

utgångar, beroende på vad som hänt och vilka som är inblandade (Thompson, 2000:233).  

 

Det är en mycket liten del som väljs ut och publiceras som journalistiska nyheter. Det är också 

samma frågor eller händelser som olika medier tenderar att uppmärksamma, vilket visar på att 

det finns likheter hur nyheter värderas. Två nyckelbegrepp som kopplas till hur en nyhet 

värderas är nyhetsurval och nyhetsvärdering. Det första begreppet handlar om vad som i 

slutändan publiceras som journalistiska nyheter. Nyhetsvärdering rör hur möjliga nyheter 

värderas i de redaktionella arbetsprocesserna. Det båda begreppen blandas oftast ihop men 

skiljer sig markant. Pamela Shoemaker och Akiba Cohen beskriver vad en nyhet är för något:  

“Nyheter är en social artefakt: en produkt eller resultatet av journalistiska rutiner som görs 

tillgänglig för publiken.”  

Medierna bör förse medborgare med information att de fritt och självständigt kan ta ställning i 

samhällsfrågor. De vanligaste benämningarna av nyhetsvärderingskriterier som blir en 

potentiell nyhet kan vara: att något är viktigt, elitaktörer, negativitet, närhet i tid och rum, 

handlar om politik samt sensationer och konsekvenser (Strömbäck 2008:167ff).  
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3.2 Image Repair Theory 

Image Repair Theory är utvecklad av den amerikanske PR-forskaren William Benoit och 

bygger till stor del på den klassiska retorikens försvarstal - apologia - med dess troper och 

strategier. Teorin fokuserar på budskapsformuleringar och i centrum står hur berörd 

organisation retoriskt bör reagera och försvara sig för att återskapa förtroende. Typologin utgår 

från fem retoriska strategier som skapar intressenternas och målgruppernas bild av en 

organisation. Bilden har större betydelse än verkligheten. Det viktiga är inte huruvida en 

organisation är ansvarig för en tvivelaktig händelse eller inte - utan snarare om intressenter och 

målgrupper uppfattar organisationen som skyldig. En organisation riktar sig till skilda publiker, 

såsom anställda, myndigheter samt övriga intressenter. Därför behöver en organisation kunna 

urskilja vilken eller vilka publiker som är viktiga att kommunicera till. I fallet med 

fackförbundet Kommunal bör en av de mer prioriterade målgrupperna vara dess medlemmar. 

Vad bör då en organisation kommunicera när drevet går? De fem krisstrategierna finns 

beskrivet på nästa sida. Ofta används olika strategier samtidigt under en förtroendekris (Palm 

och Falkheimer 2005:61).  
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Strategi Åtgärd 

Förnekande 

-       Enkelt förnekande 

-       Förnekande och projicering 

Hävda oskuld 

Skyll på någon annan 

Bortförklaring 

-       Provokation 

-       Okunskap 

-       Olyckshändelse 

-       Goda avsikter 

Någon annan började 

Informationsbrist, ovana 

Sånt händer 

Menade inte illa 

Minska händelsens anstötlighet 

-       Bolstering 

-       Minimering 

-       Differentiering 

-       Hänvisa till ett högre syfte 

-       Attack 

-       Kompensation 

Uppväg med goda handlingar och 

egenskaper 

Ingen skada skedd 

Dela upp attityd objekt 

Ändamålet helgar medel 

Ge ersättning 

Ifrågasätt angriparen 

Tillrättaläggande Plan för att utreda fel 

Hindra återfall 

Ta på sig hela skulden Be om ursäkt 

”Göra en pudel” 

 

Tabell 1. Image Repair Theory 

  

Image Repair Theory är en vanlig förekommande teori inom forskningsområdet för 

kriskommunikation och förtroendekriser. Benoit har genomfört analyser kring hur företag och 

organisationer har agerat vid uppkomna förtroendekriser. Bland annat har teorin kunnat 

tillämpas efter terrorattackerna 11 september 2001 i New York, USA. Efter den inträffade 

händelsen uppstod en förtroendekris mellan Saudiarabien och USA. Enligt opinionsmätningar 
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(Gallup) svarade 47 procent av amerikanerna att de hade en positiv attityd till Saudiarabien i 

februari 2001. Den siffran hade sjunkit till 27 procent ett år senare. Detta berodde bland annat 

på att merparten av den 19 flygplanskaparna kom från just Saudiarabien samt att landet inte 

stöttade USA under invasionen av Irak. Det minskade förtroendet uppfattades som ett problem 

av Saudiarabien, då USA är en ekonomiskt allierad partner.  

3.3 Situational Crisis Communication Theory 

”Situational crisis communication theory develops a prescriptive system for matching crisis 

response strategies to the crisis situation.”  

– W. Timothy Coombs.   

  

Situational Crisis Communication Theory, SCCT, utvecklades av W. Timothy Coombs under 

början på 2000-talet. Centralt fokus inom SCCT är hur organisationen ska bete sig och hantera 

sitt organisationella rykte vid en kris (Coombs 2015:144). Coombs ansåg tidigt att det fanns 

mycket empiri kring krisstrategier och krishantering men att det saknades relevant 

kriskommunikationsrespons för att skydda en organisations rykte vid kriser.  

  

Ovan gick vi igenom image repair theory, vilket fungerar som grundpelare under utformandet 

av vår undersökning. SCCT är en vidareutveckling av image repair theory och de bägge 

teorierna har flertalet punkter gemensamma, vilket kommer synas i nedanstående genomgång. 

Vi väljer att använda bägge utgångspunkterna för att skapa en helhetssyn på forskningsfrågorna. 

Image repair theory framkommer i kapitel 6 och Situational Crisis Communication Theory blir 

mer framträdande i slutdiskussionen. Vi anser att förståelsen för vår undersökning ökar med 

hjälp av de besläktade teorierna. SCCT har sin grund i Attribution theory, vilket behandlar 

människors sökande efter orsaker till inträffade händelser, särskilt när händelserna varit 

negativa och oväntade (Coombs 2015:144).  

 

1.     Graden av initialt ansvar för krisen som intressenterna tillskriver organisationen.  

2.     Organisationens krishistorik. 

3.     Organisationens tidigare relation med intressenterna. 
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Genom de tre faktorerna kan man förutsäga hur intressenterna kommer reagera på krisen samt 

avgöra hur organisationen bör agera vid en förtroendekris och vilka retoriska strategier som bör 

användas (Coombs 2015:152). Det är de tre faktorerna som utgör och är ståndpelaren i 

typologin. 

  

Det finns flera olika typer av kriser och typologin grupperar dem i tre olika kategorier utifrån 

den nivå av ansvar som organisationen initialt tillskrivs. De kategorierna är: 

1. Offerkriser = där även organisationen i fråga är ett offer. Exempelvis under 

naturkatastrofer och ryktesspridning. Det är kriser som ofta är ett mindre hot, där 

organisationen inte har något ansvar för krisen. 

2.  Oavsiktliga kriser = där organisationens handlande oavsiktligt leder till kriser. Här kan 

det röra sig om till exempel olyckor orsakade av tekniska fel. Det är kriser som utgör 

ett måttligt hot, vilket gör att organisationen tillskrivs ett minimalt ansvar för krisen. 

3.  Avsiktliga kriser = där organisationen medvetet handlat fel och exempel på sådana kriser 

är när organisationens ledning överträder lagar och förordningar. Denna typ av kris 

utgör ett allvarligt hot mot organisationens anseende samt tillskrivs ett stort ansvar för 

krisen (Coombs 2015:150).  

  

Vidare beskriver Coombs (2015:151) tre olika typer av kommunikationsstrategier vid en 

uppkommen kris. De handlar om att (1) förneka och (2) förminska en uppkommen situation 

eller (3) återuppbygga en organisations rykte genom kompensation eller ursäkt. Den typ av kris 

som är föremål för denna studie hör hemma i kategorin ”avsiktliga kriser”. Det innebär att 

fackförbundet Kommunal, baserat på SCCT, initialt tillskrivs ett mycket stort ansvar för 

kriserna. Det rekommenderas i avsiktliga kriser att använda sig av återuppbyggande strategier 

för att försöka återskapa organisationens rykte, oberoende av krishistorik och tidigare relation 

till intressenter. Situational Crisis Communication Theory gör gällande att kommunikation 

påverkar människors uppfattningar under en kris. Vi påverkas av hur företaget eller 

organisationen agerar och vilka ord de använder när de uttrycker sig. Dessa uppfattningar bildar 

sedan grund för den berörda organisationens rykte - nu och i framtiden. Aktuella intressenter 

påverkas emotionellt av detta i sin framtida interaktion med organisationen eller företaget.  
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I likhet med image repair theory är SCCT en etablerad teori inom området kriskommunikation 

som fokuserar på vilka strategier som kan användas för att skydda företag och organisationers 

rykte. De bägge teorierna baseras till stor del på samma huvudstrategier, exemplet “be om 

ursäkt” finns representerad i de två teorierna. I vår analys har vi utgått från image repair theory 

och de huvudstrategier som återfinns där. Image repair theory fungerar mer detaljerat i 

jämförelse med SCCT. Däremot använder vi teorin SCCT i slutdiskussionen där vi för ett 

resonemang om kristyp, krishistorik och Kommunals relationer med sina intressenter.  

3.4 Retorik 

De tre begreppen “ethos”, “logos” och “pathos” är grundpelarna i retorikens sätt att se på 

kommunikationen. Det handlar om att skapa tillit, förtroende och trovärdighet, det som i antiken 

kallades för “pistis”. Aristoteles delade in detta i tre olika begrepp. Ethos står för talarens 

karaktär och trovärdighet, logos handlar om de medel som tilltalar rationaliteten hos 

medborgaren och pathos är det som skapar känslomässig tyngd i talarens argumentation. 

Retoriska strategier bör ta hänsyn till de tre begreppen och kunskaper om dessa kommunikativa 

villkor ökar förutsättningarna för god krishanteringsförmåga (Mral och Vigsö 2013:9). Varje 

krissituation är en retorisk situation i den meningen att situationen kräver ett kommunikativt 

agerande för att informera, övertyga och eventuellt trösta. Heath och Miller formulerar 

retorikens syn på kriskommunikation: 

  

”What needs to be said before, during and after crisis?”  

  

En viktig uppgift i en krissituation är att upprätthålla gemensamma värden och skapa en “vi-

känsla” hos de berörda. Det kallas för den samlande retoriken dvs en gemenskaps- eller 

värderingsretorik. Det är en form av tilltal i situationer där de drabbade behöver stöd för att 

kunna bearbeta krigsupplevelser (Mral och Vigsö 2013:11).  

 

3.4.1 Kroppsspråk  

Inom retoriken förekommer begreppen kroppsspråk och konnotation. Ett av de tydligaste sätten 

att kommunicera är via kroppsspråk. Ett annat närstående begrepp som hänger ihop med 
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kroppsspråket är rösten (Juhlin 2005:68). Kroppsspråk är väldigt brett och inkluderar 

hållningen, gesterna, blicken samt mimiken. När talaren står inför åhörare är det viktigt att 

personen ger ett stabilt intryck. Då en ihopsjunken kropp signalerar osäkerhet och det gör att 

budskapet förlorar kraft. För att få fram sitt budskap på ett kraftfullt sätt ska bägge fötterna stå 

stadigt på golvet. Talaren ska visa “glada punkten”, det är den punkt som sitter mitt på 

bröstkorgen (Juhlin 2005:19). Talarens händer ska utgå från midjehöjd för att hitta naturliga 

gester samt att röra mycket på munnen. Gester som är en del av kroppsspråket kan vara talets 

rytm, rörelser och där talaren konkretiserar abstraktioner.  

 

Utöver det ska mimiken användas där talaren möter åhörarna med en fast blick och leendet ska 

komma inifrån (Juhlin 2005:69). Inom mimiken finns ett användbart råd: “Du får aldrig mer 

tillbaka än vad du ger”, detta handlar om att förmedla sitt budskap på ett tydligare sätt. Det kan 

vara genom att ögonbrynen har ett livligt språk - upp och ned - samt att visa sympati för och 

respekt till sina lyssnare (Juhlin 2005:71). Rösten är en stor del av kroppsspråket där andningen 

är a och o. Hur man andas är grunden till en bra röst. Talaren ska andas på ett avspänt och 

naturligt sätt, under vissa situationer kan man tappa andningstekniken. Anledningen kan vara 

krav, stress i kroppen och ett behov att ta skydd (Juhlin 2005:73). En människas personlighet 

speglar sig i rösten och det är mycket som kan avslöjas. Knarrar rösten, är den sprucken eller 

pratar talaren med en monoton stämma? Det är typiska exempel som kan dra ner retoriken och 

minska budskapets kraft (Juhlin 2005:81). För en ledare blir rösten och kroppsspråket extra 

viktigt för att skapa ett kommunikativt ansvar (Juhlin 2005:112).  

  

3.4.2 Konnotation  

Inom språkfilosofin kan ord delas in i två kategorier – intension och extension. Intension är vad 

ordet har för mening, medan extension behandlar vad som ingår i begreppet. Intension behöver 

ha fasta ord för att kunna användas. När vi läser ordet cykel behöver betydelsen åtminstone 

innehålla hjul, styre och sadel för att vi ska uppfatta det som just en cykel. Extension är det som 

ingår i själva begreppet. Förlängningen av cykel blir således märken som Crescent och Monark 

(Järvå, 2013:221).  
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Konnotation är kulturellt bestämda känslomässiga associationer. Ordets mening kan betyda 

samma sak, men väcka helt olika tankar hos den som läser eller använder ordet. Till exempel 

väcker orden ”godis” och ”sammansatt socker” olika känslor för de flesta. Ordens slutliga 

betydelse är likadan, men vi uppfattar det ändå på olika sätt. Det är våra känslomässiga 

sammankopplingar som styr. Konnotationer påverkar oss och vår uppfattning. Ofta tänker vi 

inte på det själva, utan det sker per automatik (Järvå, 2013:223). 

Kapitel 4. Vägen till målet  

I detta kapitel ges en presentation av studiens tillvägagångssätt och med vilka ögon vi har tittat 

på materialet. Vidare förs ett resonemang om vilka urval och avgränsningar som gjorts. 

Avsnittet avslutas med en diskussion vilka för- och nackdelar som finns, i form av en 

metodkritik.   

4.1 Angreppssätt 

Utifrån syftet och de formulerade frågeställningarna har vi valt att göra en kvalitativ 

innehållsanalys och retorisk analys. Det är en lämplig metod då texter bidrar till att bygga upp 

människors föreställningar om hur samhället är och bör vara samt påverkar relationen mellan 

människor och grupper (Boréus 2015:157). För att skärskåda materialet fann vi kvalitativ metod 

som främsta metodval. Detta för att göra mer djuplodande analys. Insamling via kvantitativ 

metod valdes bort, då studiens frågeställningar inte hade gått att besvara på ett lika 

tillfredsställande sätt. I detta fall försöker Kommunals representanter på olika sätt påverka 

relationen mellan fackförbundet och dess medlemmar för att undvika en förtroendekris.  

 

Det finns olika typer av textanalys och i studien har en dialogisk analys använts, vilket framför 

allt fokuserar på relationer mellan olika uttalanden både inom en text och mellan texter som har 

ett inbördes direkt eller indirekt samband (Kroon Lundell 2011:243f). Dialogisk analys handlar 

om att studera nära sitt material och undersöka hur de språkliga handlingarna är 

sammankopplade och hur de samverkar för att skapa mening (Kroon Lundell 2011:262). Fokus 

ligger på relationer mellan olika “utsagor” (ord, yttranden m.m.) inom en text. Data i en 

dialogisk kan bestå av konkreta medietexter (artiklar, webbsidor, TV- eller radioprogram) 

(Kroon Lundell 2011:243f). I vår studie står två olika relationer i centrum. Den första relationen 
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är mellan underlaget från presskonferensen och den tv-sända intervjun. Den andre relationen är 

texterna från Kommunals webbsida samt deras pressmeddelanden. Då texterna på 

fackförbundets webbsida är en förklaring på Aftonbladets granskning. För att underlätta 

analysarbetet och för att kunna besvara problemformuleringen behövs lämpliga analysfrågor 

(Boréus 2015:161). Med hjälp av nedanstående analysfrågor har de analyserade texterna satts i 

relation till de teorier och begrepp som ligger till grund för studien.  

 

Vad påstås uttryckligen i texterna?  

I nästan alla innehållsanalyser lämpar sig den här frågan (Boréus 2015:162). Den hjälpte oss att 

identifiera vilka strategier representanter använt när de bemött kritiken samt urskilja skillnader 

och/eller likheter i fackförbundets kommunikation.  

 

Hur försöker man övertyga genom centrala ord och uttryck? 

Den här frågan lämpar sig till den retoriska analysen då vi valt att titta på hur den icke-verbala 

kommunikationen använts men även hur centrala ord använts för att skapa större tyngd i 

budskapen (Boréus 2015:163). Det hjälpte oss också att upptäcka kommunikationsstrategier 

och eventuella likheter och/eller skillnader.  

 

I vårt analysarbete och den tolkning som gjorts har fokus legat på att titta på texternas manifesta 

budskap. De innebär de budskap i texterna som kan utläsas relativt omedelbart. Till skillnad 

från latenta budskap som kräver en djupare tolkning om sådant som finns under ytan (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:221). Den första analysfrågan besvarades genom att 

varje text transkriberades och delades in i mindre delar. Vi analyserade sedan vad som 

uttryckligen påstods i respektive del. Det gjorde det enklare för oss att koppla varje enskild del 

till kommunikationsstrategierna i image repair theory. För att besvara den andra analysfrågan 

har vi studerat texterna med en större noggrannhet för att upptäcka enskilda ord och uttryck 

som fackförbundet använt sig av för att övertyga.  

 

Nedan följer en presentation av studiens empiriska material, urval och avgränsning. Detta följs 

av en diskussion om metodproblem, reliabilitet och validitet.  
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4.2 Empiriskt material 

Materialet för studien består av två delar. Den första delen består av fyra transkriberade inslag 

från etermedia. Materialet är relevant då det innehåller den första längre responsen på kritiken 

från de makthavande personerna.   

 

Den andra delen av materialet består av två publicerade pressmeddelanden från fackförbundets 

webbsida samt 15 texter från förbundets webbsida. Texterna riktas till allmänhet samt 

fackförbundets medlemmar med syftet att förklara samt ge information om krisen. De är 

relevanta då det är Kommunals egna ord och svar på Aftonbladets granskning. 

Pressmeddelandena finns i bilaga 1 och 2. Vi har valt att inte ha med texterna från Kommunals 

webbsida då de tar stort utrymme, däremot refererar vi till var texterna kan hittas.     

 

4.3 Urval  

I tabell 2, se nästa sida, presenteras en egenkonstruerad intressentmodell utifrån Kommunals 

intressenter. De främsta intressenterna, enligt oss, är fackförbundets förtroendevalda och 

medlemmar, följt av potentiella medlemmar, anställda, politiker, medier och LO. Därefter kan 

Kommunals agerande även vara intressant för allmänheten, andra fackförbund, organisationer, 

leverantörer, partners och myndigheter. Kommunal har en tydlig inriktning mot sina 

medlemmar, både i tilltal via framträdande i TV samt i egenproducerade pressmeddelanden och 

texter på webbsidan. Därför fokuserar vår studie främst på förbundets medlemmar, vilket vi 

utgår vara fackförbundets främsta intressent. Som Kommunal själv beskriver det i en text från 

webbsidan: “Kommunal är medlemmarna” (Kommunal.se, 12 maj 2016). Ett fackförbunds 

förtroende bygger på engagemang och deltagande från sina medlemmar.  
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Tabell 2. Egenkonstruerad intressentmodell av Kommunals intressenter  

4.4 Avgränsning 

Rapportens material är hämtat och avgränsat till tiden 12 januari 2016 till 13 februari 2016. 

Under den här perioden hann krisens mest avgörande skeenden publiceras och var skandalens 

epicentrum. Under dessa datum publicerades de första uppgifterna angående Kommunal, samt 

presskonferens och en längre intervju i TV4. Under samma period ägde andra nyheter rum 

angående ordförande Kommunals och Annelie Nordströms inblandning i 

lägenhetsuppgörelserna med Margot Wallström. Rapporten har avgränsat innehållet till 

avslöjandena kring Kommunal och deras ekonomiska hantering, med bakgrund mot studiens 

frågeställningar.  
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Studiens empiri baseras på tv-framträdanden och publicerade texter på Kommunals webbsida 

och pressmeddelanden. Under tiden för händelsen publicerade flertalet medier ett stort antal 

artiklar rörande Kommunal och de inträffade händelserna – både i text och via etern. Den här 

studien har valt att avgränsa empirin till fyra tv-sända framträdanden därför att television av 

nyhetersprogram är ett direktsänt medium som når en masspublik. Television är inte enbart 

nationell utan också transnationell eller global i sitt omfång (Bignell 2002:105). Vi lever i ett 

samhälle där vi går från att läsa traditionella dagstidningar till en mer digital- och visuell sfär. 

TV-nyheter är en förmedlare som definierar, skapar och representerar verkligheten genom 

användandet av språkliga och visuella koder. TV som medium har en enorm nedslagskraft. Tv-

nyheter visas oftast under “prime-time”, när människor kommit hem från sina jobb samt hunnit 

med sina hushållssysslor (Bignell 2002:106ff). Omedelbarheten är nyckeln till tv-nyheterna 

som gör den stark och det är en av anledningarna till att vi valt att avgränsa vår empiri till 

television. Den andra anledningen är att tv-nyheter når en bred masspublik. När TV4:s 

nyhetsmorgon sände intervjun mellan reporter Jesper Börjesson och Kommunals ordförande 

Annelie Nordström mötte inslaget en publik på 500 000 tittare (MMS - Mediemätning i 

Skandinavien, 12 april 2016). Genom att renodla empirin har vi kunnat fokusera på särskilt valt 

område och besvarat våra frågeställningar. Mängden empiri baseras även på studiens 

omfattning i tid.  

 

Utvalda citat lyfts fram då studiens teoretiska ramverk kan tillämpas och redovisas tydligt. I 

några fall finns fler exempel, dock har dessa avgränsats för att konkretisera 

resultatframställningen.  

  

Rapporten önskar undersöka dels den planerade kommunikationen i form av Kommunals 

egenproducerade material på webbsida och pressmeddelanden men också den medierade 

kommunikationen. Den planerade, genomtänkta kommunikation är den Kommunal själv styrt 

och planerat inför, textmaterial som förberetts samt publicerats i deras egna kanaler. Den 

medierade kommunikationen består av dels den TV-sända presskonferensen men också en 

längre intervju som sändes i TV4 samt två mindre inslag där förbundets ledande representanter 
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uttalar sig. Under dessa situationer har Kommunals representanter fått förhålla sig till 

omvärlden i större utsträckning.  

 

4.5 Metodologisk diskussion 

I vår studie valde vi att enbart studera TV-sändningar och material från fackförbundets 

webbsida. Vi exkluderade textinnehåll från tidningar. Det berodde delvis på tidsmässiga orsaker 

men också för att vi ville undersöka den retoriska strategin som etermedia erbjöd. Inslagen är 

hämtade från Aftonbladets samlade material av skandalen om Kommunal. Det kan givetvis 

ifrågasättas att vi endast sett materialet med kvällstabloid-glasögon. Men vi tror inte att fler 

inslag från andra etermedium hade ändrat vårt resultat och vår analys. Däremot hade det gett en 

bredare empiri att falla tillbaka på och jämföra med. Vi valde medvetet att göra en kvalitativ 

studie då vi ansåg att kvantitativ data inte fungerat för rapportens syfte. Enligt Rienecker och 

Jörgensen (2008:305) är det svårare att generalisera sitt resultat med en kvalitativ studie 

eftersom kvantitativ data beskrivs i tal, mängd och storlek.  

 

Så här i efterhand hade vi gärna tagit kontakt med representanter från Kommunal för enskilda 

intervjuer. Det hade berikat vårt innehåll om vi hade tagit del av deras åsikter i ämnet och fått 

deras syn på den retoriska strategin. Vi valde medvetet intervju som metod då vi valde att 

undersöka material från deras webbsida samt TV-inslag.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Allt analysmaterial från Aftonbladets inslag och TV4:s nyhetsmorgons inslag finns tillgängligt 

på respektive kanal. Även texterna från Kommunals webbsida refereras det till och deras 

pressmeddelanden återfinns i bilaga 1 och 2 vilket ökar reliabiliteten, det vill säga studiens 

tillförlitlighet. Vi har i avsnittet 4.2 beskrivit hur vi gått tillväga i vårt analysarbete, steg för steg 

och vilka ögon vi tittat på materialet med hjälp av två analysfrågor, vilket ökar reliabiliteten 

ytterligare (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:64). Validiteten ökar då vi har 

motiverat till val av material. I vår analys har vi besvarat vårt syfte och studiens frågeställningar 
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vilket också ökar validiteten. Det visar att det som vi har mätt var avsett att mätas (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:57).  

Kapitel 5. Skandalens händelseförlopp 

I detta avsnitt återges skandalens händelseförlopp i det tidsintervall som studien valt att 

avgränsa sig för. Det ger läsaren en grundläggande förståelse hur krisen framställdes i media 

mellan den 12 januari till den 13 februari.  

 

12 januari 2016  

● Anders Bergström publicerar en artikel på Kommunals webbsida. Artikeln heter 

“Aftonbladet granskar Kommunal och vårt handelsbolag Lyran”. Han fortsätter med att 

skriva att kvällstidningen ifrågasätter hela fackförbundets verksamhet efter sin 

granskning då de hittat en del felaktigheter (Kommunal.se: 10 maj 2016).  

 

13 januari 2016 

● Aftonbladet släpper nyheten om att Kommunal använder sina medlemmars pengar till 

krogverksamhet, porrshower och dyra representationsmiddagar i Stockholms innerstad 

och på egna konferensanläggningen Marholmen. Det är en granskning som bland annat 

gjorts av Aftonbladets reporter Richard Aschberg. Det här är inledningen på en 

Kommunals skandal.  

● Medlemmarna rasar över fackförbundets slöseri och många av dem skriver arga inlägg 

på Kommunals Facebook-sida, som till exempel: “Ni borde skämmas. Ni ställer knappt 

upp för era medlemmar, men ser nu varför”.  

● Det är Anders Bergström som sköter kontakten med medierna och Annelie Nordström 

är oanträffbar.  

● Ordförande Nordström skriver massmejl till alla medlemmarna och vädjar att de ska 

stanna kvar i fackförbundet. 

Källa: (Aftonbladet.se 14 april 2016)   
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14 januari 2016 

● Aftonbladet publicerar nya avslöjanden. Bland annat uppgifter om att Kommunals 

årsfest 2014 kostade förbundet hundratusentals kronor samtidigt som representanter rest 

till London där de spenderat höga summor på hotell och restaurangbesök.  

● Kommunal, med ledning av ordförande Annelie Nordström, håller öppen 

presskonferens för att svara på kritiken och berätta sin version av de framkomna 

uppgifterna. Hon förklarar också om varför hon varit oanträffbar för medierna och 

anledningen är att hon ville kommunicera och vara tillgänglig för medlemmarna, 

förtroendevalda och förbundets anställda.  

● Vid medieträffen framgår det också att Kommunals kassör Anders Bergström avgår och 

lämnar samtliga uppdrag. Anledningen, enligt honom själv, är att han varit inblandad i 

ekonomiska beslut som avslöjats.  

● Aftonbladet berättar att Anders Bergström tagit kontakt med kvällstidningens 

chefredaktör Jan Helin, när han fick reda på att de inlett en granskning mot 

fackförbundet.  

Källa: (Aftonbladet.se 14 april 2016)  

 

15 januari 2016 

● Aftonbladet presenterar nya uppgifter, denna gång handlar det om att chefer, ledande 

socialdemokrater och LO-toppar tilldelas fördelaktiga avtal om lägenheter i Stockholms 

innerstad. 

● Samtidigt kommer rapporter om att medlemmar i Kommunal säger upp sina 

medlemskap, på grund av de inträffade händelserna, närmare 1400 har hoppat av på två 

dagar.  

Källa: (Aftonbladet.se 14 april 2016)  

 

20 januari 2016 

● Kommunals ordförande Annelie Nordström meddelar sin avgång. Hon sitter kvar på 

ordförandeposten till nästa kongress som hålls i maj 2016.  

● Nordström ber medlemmarna om ursäkt.  
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● Enligt TT har knappt 10 000 medlemmar nu lämnat Kommunal och fackförbundet kan 

därmed förlora cirka 40 miljoner i uteblivna intäkter.  

● Aftonbladet presenterar nya uppgifter om en kongressresa till Sydafrika som kostat 

förbundet pengar. Delar av ledningen åkte ned i förväg och gick på safari och besökte 

turistmål.  

Källa: (Aftonbladet.se 14 april 2016)  

 

23 januari 2016 

● Annelie Nordström intervjuas på TV4 Nyhetsmorgon och ger sin version av skandalen 

och de känsliga uppgifterna.  

Källa: (Aftonbladet.se 14 april 2016)  

 

1 februari 2016 

● Aftonbladets Richard Aschberg får Per Wendel-priset som årets nyhetsjournalist, efter 

sina avslöjanden om Kommunal.  

Källa: (Aftonbladet.se 14 april 2016).  

 

(Artiklar angående Annelie Nordström och lägenhetsaffärerna med Margot Wallström är inte 

medräknade). 
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Kapitel 6. Resultat och analys 

I detta kapitel presenterats den analys som har genomförts och vilka resultat den har gett. Först 

presenteras analysen av materialet från etermedia och sedan texterna från Kommunals 

webbsida. Utgångspunkten för analysen var de retoriska strategier som image repair theory 

föreslår och som presenterats i tabell 1. De huvudstrategier som teorin föreslår är: förneka, 

bortförklara, minska händelsens anstötlighet, tillrättaläggande och ta på sig hela skulden. 

Därefter analyserar vi vidare centrala ord och den icke-verbala kommunikationen som 

förekommit. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt med en sammanfattning av det största vi 

analyserat fram.  

 

6.1 Anders Bergström i intervju med Aftonbladets reporter Rickard Aschberg   

Den 13 januari 2016 publicerade Aftonbladet ett inslag där deras reporter Rickard Aschberg 

önskade svar från Anders Bergström, som vid tillfället var Kommunals förbundskassör och 

tredje vice ordförande i Kommunal, gällande en granskning kring obetalda fakturor på 

fackförbundets konferensanläggning. Den dagen var också startskottet till Kommunals skandal 

då Aftonbladet senare publicerade ytterligare information där Kommuna ls ledande 

representanter nyttjat förbundets anläggningar för privat bruk. De mest framträdande av de 

huvudstrategier som Anders Bergström använt sig av var förneka, bortförklara och ta på sig 

hela skulden, detta gjordes främst genom att hävda oskuld och göra en pudel samt förklara 

situationen som en olyckshändelse. Nedan visas de citat från intervjun som kan kopplas till 

image repair theory. (Inslaget varar i 2 minuter och 47 sekunder).  

 

Förneka främst genom att hävda oskuld och göra en pudel.  

Under intervjun med Aftonbladet får kassör Anders Bergström frågan om han har bott gratis på 

konferensgården Marholmen: “När jag har vart där har jag betalat.”  

Frågan upprepas och omformuleras - Bergström hävdar ytterligare fem gånger i följd att han 

har betalt sitt boende på Marholmen. Intervjun avslutas med att Bergström ska återkomma efter 

att ha kontrollerat de påstådda uppgifterna. (Hävda oskuld). 

 

När Bergström sedan ringer upp ändrar han sin version av händelsen:  
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"...Så är det helt korrekt, som du säger. Och jag har varit i kontakt med dem och bett dem skicka 

fakturor på det. Det har blivit ett fel, helt enkelt, i den hanteringen.” 

Aftonbladet: “Men det måste ni väl ha vetat då, att ni inte betalt för er?” (Göra en pudel). 

 

Bortförklara främst genom att förklara situationen som en olyckshändelse.  

Bergström fortsätter svara på frågorna: “Jo... Men vi trodde att vi skulle få en faktura och sen 

har vi båda två glömt bort det där. Tyvärr är det så. Det är... Jag ber hemskt mycket om ursäkt 

för det. Det var ju sommar och semester sen, så att det." (Olyckshändelse).  

 

6.2 Pressträff 14/1  

Efter intensivt fokus i medierna bjuder Kommunal in till öppen pressträff för att besvara kritiken 

och frågorna kring senaste dygnets påstådda uppgifter. Kommunal representeras av ordförande 

Annelie Nordström tillsammans med förbundskassör Anders Bergström. Samtliga 

huvudstrategier förutom förneka var framträdande under pressträffen. (Inslaget varar i 21 

minuter och 28 sekunder)  

 

Bortförklaring främst genom menade inte illa och visa goda avsikter.   

Annelie Nordström: “Jag har under de senaste dygnet försökt sätta mig in i allt material kring 

det här, rådgjort med medlemmar, experter, medarbetare och inte minst förtroendevalda.” 

(Visa goda avsikter).  

 

Annelie Nordström: “I mitt fall rör det sig om en gång och var helt oavsiktligt. Jag har däremot 

vistats ganska ofta på Marholmen under midsommarhelger och några andra helger men som 

sagt bara en gång utan att betala och det är likvärt beklagligt.” (Menade inte illa). 

 

Annelie Nordström: “Också som en omsorgsfull arbetsgivare så vill vi givetvis bjuda våra 

anställda på julfester. Dem har rätt att umgås och ha trevligt givetvis och få lite mat och dricka 

i samband med de.” (Visa goda avsikter).   

 

Minska händelsens anstötlighet främst genom uppväg med goda handlingar och 

egenskaper och dela upp attityd/objekt. 
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Annelie Nordström: “I granskningen har det hittills framkommit många uppgifter, en del av 

dem anser jag att vi kunnat förklara på ett bra sätt. Kommunals ekonomi som helhet är väldigt 

god. Vår verksamhet har genererat i betydande vinst från kapital, detta kapital har placerats i 

långsiktiga investeringar som exempelvis vår egen kursgård.” (Uppväg med goda handlingar 

och egenskaper).  

 

Anders Bergström: “Mitt primära syfte som förbundskassör har alltid varit att Kommunal ska 

ha stora ekonomiska muskler. Investeringarna i konferensanläggningen har varit att ett arbeta 

med detta och jag har också haft många andra kapitalplaceringar. Kommunal har idag en 

mycket god ekonomi och en omfattande strejkassa.” (Dela upp attityd/objekt). 

 

Tillrättaläggande främst genom plan för att utreda fel. 

Annelie Nordström: “Kommunal har även sedan länge bedrivit en konferenslokal här på 

Sveavägen. Det har vi också gjort sedan 80-talet (höjer rösten och trycker på 80-talet). Den 

har under sikt kompletterat med den här restaurangen Metropol Palais och det kan naturligtvis 

diskuteras om den här restaurangen är en lämplig satsning. Det ska vi verkligen se över 

grundligt nu.” (Plan för att utreda fel). 

 

Annelie Nordström berättar om den alkoholkultur och de julfester där stora kostnader lagts på 

alkohol som inte varit försvarlig eller förenlig med Kommunals policy.  

“Vi har tidigare under det här året strax efter förra årets julfest 2014 satt igång en egen intern 

granskning av vår egen kultur kring det här. Vår personalavdelning har jobbat ganska hårt 

med det. Det ledde också till att det hade minskat ransonen vid den här julfesten som erhölls 

strax innan jul i år. Vi vill verkligen ta tag i den här alkoholkultur som har förekommit och det 

avser vi ha att göra.” (Plan för att utreda fel). 

 

Ta på sig hela skulden genom att be om ursäkt. 

Anders Bergström: “I medias granskning utav Kommunals och Lyrans verksamhet så har ett 

flertal allvarliga incidenter kommit fram. Flera av dessa är mitt ansvar och jag har också gjort 

misstaget att inte vara helt sanningsenig…. Detta tar jag nu konsekvenserna av och avgår som 
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förbundskassör”. “…Har gjort att jag kommit fram till en punkt att jag är till mer skada än till 

nytta för Kommunal.” (Be om ursäkt).  

6.3 Annelie Nordström ber om ursäkt till fackförbundets medlemmar 

Den 20 januari anordnades ytterligare en pressträff där Annelie Nordström kommenterade 

uppgifterna om lägenhetsaffärerna med Margot Wallström. Kort i det här inslaget ber 

Nordström om ursäkt till förbundets medlemmar, förtroendevalda och anställda gällande 

tidigare uppgifter angående skandalen i Kommunal. De mest framträdande huvudstrategierna i 

det här klippet var ta på sig hela skulden genom att be om ursäkt både från ledningen och 

sina egna vägnar men även tillrättaläggande genom att hindra återfall. (Inslaget varar i 40 

sekunder)  

 

Ta på sig hela skulden genom att be om ursäkt. 

Annelie Nordström: ”Från djupet av mitt hjärta… Förlåt, förlåt oss - Och förlåt mig, från 

djupet av mitt hjärta.” (Be om ursäkt).  

 

Tillrättaläggande genom att hindra återfall.  

Annelie Nordström: “Men det räcker ju inte att be om ursäkt. Det som har blivit fel, måste nu 

redas ut och rättas till. Och det är fullständigt avgörande för att vinna tillbaka förtroendet för 

vår fackförening.” (Hindra återfall).  

6.4 Annelie Nordström intervju med TV4:s nyhetsreporter Jesper Börjesson  

Några dagar senare, den 23 januari, intervjuades ordförande för fackförbundet av TV4:s 

nyhetsreporter Jesper Börjesson. Intervjun sändes live på kanalens nyhetsmorgon inför 

tusentals tittare. Den mest framträdande huvudstrategin var tillrättaläggande, främst genom 

plan för att utreda fel. (Inslaget varar i 17 minuter och 20 sekunder)  

 

Tillrättaläggande genom plan för att utreda fel.  

Jesper Börjesson: “Det finns en sak jag inte riktigt får ihop, du sa att du ska avgå till kongressen 

i maj men under tiden så vill du arbeta med att på nått sätt höja upp förtroendet igen. Men du 

är en del av problemet? Hur går det ihop?” 
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Annelie Nordström: “...Nu handlar det om den åtgärdsplanen som förbundsstyrelsen la fast i 

onsdags -  att se till att den verkligen kommer på plats….vi kommer på inget sätt att hinna göra 

färdigt det, men vi har möjlighet att städa upp dem problem som vi har åsamkat 

Kommunalarbetareförbundet.” (Plan för att utreda fel). 

 

I tabellen nedan är en sammanfattning på de mest framträdande huvudstrategierna i etermedia. 

Strategin tillrättaläggande och ta på sig hela skulden med åtgärderna plan för att utreda fel och 

be om ursäkt var mest dominerande. Den stora skillnaden mellan Annelie Nordström och 

Anders Bergström är “sanningen”. Anders Bergström försöker använda sig av den retoriska 

strategin förneka genom att hävda oskuld för att sedan göra en pudel samt släta över med att 

allt var en olyckshändelse.  

 

Image Repair Theory  Anders Bergström 
intervju 

Pressträff 1.  Pressträff 2. Annelie 
Nordströms 
uttalande   

TV4 Nyhetsmorgon 

Förneka 
Enkelt förnekande 

Projicering  
Hävda oskuld 
Skyll på någon annan 

Hävda oskuld    

Bortförklara 
Provokation 
Okunskap 
Olyckshändelse 
Goda avsikter 
Menade inget illa 

Olyckshändelse Menade inget illa 
Goda avsikter 

  

Minska händelsens 

anstötlighet 
Minimering  
Uppväg m goda 
handlingar och 
egenskaper 
Ingen skada skedd 
Dela upp attitydobjekt  

 Uppväg m goda 

handlingar och 
egenskaper 
Dela upp attitydobjekt 

  

Tillrättaläggande 
Plan för att utreda fel 
Hindra återfall 

 Plan för att utreda fel Hindra återfall Plan för att utreda fel 

Ta på sig hela skulden 
Be om ursäkt 
Göra en pudel 

Göra en pudel Be om ursäkt Be om ursäkt  

 
Tabell 3. Kommunals retoriska strategier i etermedia.  
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6.5 Pressmeddelanden och webbsida 

Under studiens undersökta tidsintervall publicerade Kommunal sju stycken pressmeddelanden. 

De texter vi har använt i vår analys är två av de sju pressmeddelandena då de rör rapportens 

syfte som presenterats längre ner i kapitlet. Tre pressmeddelanden som inte rörde vårt syfte 

handlade om “Kommunal kommenterar egna lägenhetsförmedlingen”, “Ersättning till 

Kommunals avgående förbundskassör” och “Presseminarium: Flexibilitetenspris” som rörde 

anställningstryggheten inom vård och omsorg. Dessutom skickade Kommunal ut två stycken 

pressmeddelanden i form av pressinbjudan. På Kommunals webbsida publicerades 15 stycken 

texter under perioden 12 januari till 13 februari som rör vårt ämnesområde.  

 

6.5.1 “Anders Bergström avgår från Kommunals förbundsledning samt 

som styrelseordförande i Lyran” 

Pressmeddelandet publicerades den 14 januari 2016 i direkt anslutning till den pressträff som 

fackförbundet bjöd in till, se bilaga 1. Texten i pressmeddelandet överensstämmer till stora 

delar på den presskonferens som anfördes av Nordström och Bergström. Pressmeddelandets 

löpande text är baserat på huvudinnehållet som presenterades på den direktsända pressträffen, 

men med skillnaden att texten är mer konkret utformad och avskalad till att presentera det 

viktigaste budskapet - att Anders Bergström lämnar sina uppdrag inom Kommunal. Texten 

innehåller inte heller lika mycket förstärkande ord som under pressträffen. Redan i 

pressmeddelandet rubrik får vi veta att Anders Bergström avgår. Innehållet beskriver sedan 

händelsen genom två framträdande citat från Bergström. Därefter följer uttalande från 

ordförande Annelie Nordström där hon förtydligar att det ska ske en översyn av 

dryckeskulturen. Här nämns även att Kommunals förtroende hos medlemmarna måste vinnas 

åter. Pressmeddelandet uppfattas informativt och konkretiserat. Pressmeddelandets mest 

framträdande huvudstrategi var tillrättaläggande främst genom hindra återfall och plan för 

att utreda fel.  
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Tillrättaläggande genom plan för att utreda fel 

Annelie Nordström: “Kommunal ska absolut inte förknippas med en osund dryckeskultur. Jag 

kommer därför att föreslå skärpt restriktivitet i förbundets representationspolicy”. (Plan för att 

utreda fel).  

 

6.5.2 “Offensiv åtgärdsplan efter granskning av Kommunal”  

Pressmeddelandet publicerades den 20 januari 2016, se bilaga 2. Texten inleds med en bild som 

illustrerar Kommunals huvudåtgärder i punktform (se sid. 32). Åtgärderna syftar på den 

åtgärdsplan som arbetats fram efter granskningen mot Kommunal. Löptexten inleds med en 

ingress, vilken behandlar huvudsyftet med pressmeddelandet. Ett åtgärdsprogram läggs fram 

och Annelie Nordström avgår som ordförande. Därefter lyfts särskilda åtgärdspunkter fram 

samt ett uttalande av Nordström. I röd, fetmarkerad stil presenteras sedan åtgärdsplanen i 

punktform. I stora drag går den ut på att visa vad Kommunal ämnar rätta till inför framtida 

arbete. Inventering och förändring lyfts fram som viktiga steg inför kommande tid. Själva 

löptexten i pressmeddelandet mynnar ut i en redogörelse för vilka åtgärder som behandlas inom 

Kommunal just nu. Pressmeddelandet mest framträdande huvudstrategi var tillrättaläggande 

främst genom hindra återfall och plan för att utreda fel.  

 

Tillrättaläggande genom hindra återfall och plan för att utreda fel 

Annelie Nordström:“Enigheten i styrelsen har varit stor. Det är allvarligt att vi själva tidigare 

inte förmått se och åtgärda de missförhållanden som framkommit i granskningen. Därför tar vi 

nu ett helhetsgrepp. En genomgripande förändring behövs för att medlemmarna ska få mer 

nytta för sina medlemsavgifter. Vi ska alltid kunna se medlemmarna i ögonen och försvara att 

det vi gör är bra för medlemmarna.” (Hindra återfall).  

 

Kommunal presenterar även en ny åtgärd, så kallad visselblåsningsfunktion, för att förhindra 

framtida återfall. Annelie Nordström talar också om att “förändra förbundet”, vilket är en ny 

kommentar efter den uppstådda krisen inom fackförbundet, som stämmer överens med 

huvudstrategin plan för att utreda fel.  
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6.5.3 Kommunals webbsida 

Kommunals webbsida är en informativ kanal för sina medlemmar, där finns bland annat 

information gällande fackligt medlemskap samt fackförbundets historia. På webbsidans 

startsida finns bland annat en sökruta som heter “vad vill du ha hjälp med?” och “vanliga frågor 

just nu” (se bild nedan). Under studiens valda händelseförlopp var en av de vanligaste frågorna 

“Hur går jag ur Kommunal?”. Kommunal samlade även all information om Aftonbladets 

granskning om det som hade hänt och hur fackförbundet mötte de publicerade uppgifterna 

under en gemensam enhet.  

 

 
Bild tagen från Aftonbladet artikel publicerad 15 januari, 2016  

 
 

På Kommunals webbsida kan man läsa mer om den granskning som Aftonbladet genomfört 

(Kommunal.se, 9 maj 2016). Här presenteras svar på inkomna frågor och utförliga 

informationstexter kring vad som hänt. Den här informationen är dock inte upplagd synlig idag 

på startsidan eller under någon av de många flikar som webbsidan innehåller. Via Google eller 

webbsidans egen sökfunktion finner du istället utförligt material (Kommunal.se, 9 maj 2016).  

 

Under samlingssidan "Många frågor efter granskningen av Kommunal" samlar webbsidan 

information och länkar "för dig som vill veta mer". Exempel på detta är bland annat dessa 

rubriker: “Kommunals åtgärdsplan efter mediernas granskning”, "Vanliga frågor och svar efter 

granskningen av Kommunal", "Förtydligande av uppgifterna i media om Kommunals 

medlemstapp", "Kommunals nya alkoholpolicy".  
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Genomgående är tendensen att webbsidan önskar räta ut frågor och ge läsarna svar. Flertalet 

artiklar har utformningen “frågor och svar”, vilket signalerar att fackförbundet vill spela med 

öppna kort. Frågorna som ställs är ofta ingående och precisa, vilket signalerar att Kommunal 

försöker besvara de frågor som uppkommit samt att de tar uppgifterna på allvar. Bland annat 

lyder en artikels ingress: “Medlemmarnas förtroende är avgörande för Kommunal som 

organisation. Medlemmarna är Kommunal och förtjänar en facklig organisation som det går 

att lita på. Här hittar du de vanligaste frågorna från granskningen och hur Kommunal 

svarade.”  

Frågor som publiceras och svaras på är bland annat rörande om Annelie Nordström ska avgå, 

hur många medlemmar som gått ut ur Kommunal, om medlemsavgifter kommer betalas åter 

samt varför fackförbundet driver restaurangverksamhet. Svaren på frågorna är utförliga och i 

vissa fall ingående beskrivande. Utöver att svara på inkomna frågor kännetecknas webbsidans 

kommunicerade material av att fackförbundet försöker möta mediernas granskning genom att 

dementera felaktiga uppgifter. Detta gör man via att officiellt avvisa uppkomna ämnen genom 

egen fakta: 

 “Har Kommunal tappat 20 000 medlemmar?  

- Nej, det som Aftonbladet skriver är felaktigt. Den senaste siffran vi har indikerar att cirka 14 

000 begärt utträde ur Kommunal. Vi ser också en hel del återinträden och siffran kan därför 

komma att ändra sig ytterligare.”   

 

En stor del av artiklarna hänvisar till att man nu satt igång utredningar för att tillrättalägga 

förhållandena inom fackförbundets verksamhet. De mest framträdande huvudstrategierna från 

webbsidans egenproducerade material är tillrättaläggande främst genom hindra återfall och 

plan för att utreda fel och minska händelsens anstötlighet genom minimering. Slutligen 

förekommer även strategin bortförklara genom att visa goda avsikter.  

 

Tillrättaläggande - (hindra återfall och plan för att utreda fel) 

Finns det fler oegentligheter som ännu inte framkommit? 

Vi arbetar hårt för att vända på varje sten och inte bara städa upp utan också säkra att det som 

hänt inte upprepas. (Hindra återfall).  
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Bilden nedan visar en artikel fackförbundet publicerat som rör den åtgärdsplan som arbetats 

fram efter mediernas granskning. Innehållet i den texten kan kopplas till tillrättaläggande - plan 

för att utreda fel.  

 

 
 

Minska händelsens anstötlighet genom minimering  

Har Kommunal gått back 300 miljoner kronor? 

- Kommunals ekonomi är som helhet mycket god. Sedan år 2002 har förbundets avkastning på 

kapital ökat varje år, med undantag för år 2003 i samband med IT-kraschen och år 2008 i 

samband med finanskrisen. Förbundets resultat har under dessa år varit plus 753 miljoner 

kronor, inklusive investeringarna i Lyran. Mellan 2002 och 2014 har resultatet per medlem växt 

från ca 4000 kr till ca 7500 kr. (Minimering).  

 

Bortförklaring genom att visa goda avsikter 

Varför äger Kommunal fastigheter och bolag för så mycket pengar? 

- För att ha möjlighet att strejka och betala ersättning under eventuell strejk till berörda 

medlemmar behövs mycket pengar. Kommunal har valt att placera pengar på det sätt som 

bedöms ge mest avkastning. (Visa goda avsikter).  
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Mängden material och utformandet av texterna bedömer vi som tillgängligt och visar på en 

transparens. Webbsidan publicerade tidigt en artikel med svar på frågor rörande granskningen. 

Här har organisationen lagt korten på bordet och fokuserat på ett öppet förhållningssätt.  

 

6.6 Retorisk analys  

Som kompletterande analytiskt verktyg har studien använt sig av retorikens betydelse under 

mänsklig interaktion. Studien använder begreppen konnotation och kroppsspråk för att skapa 

en djupare metodologisk förståelse för kommunikativa framträdanden. Hur och vad du säger 

spelar roll när ett budskap formas. Nedan presenteras centrala ord och uttryck från studiens 

analyserande situationer.  

 

Centrala ord kan kopplas till begreppet konnotation som väcker känslomässiga associationer 

hos mottagaren eller den som använder ordet. I den här undersökningen är det centrala ord som 

väcker känslomässiga associationer hos oss som analytiker. Studien presenterar härmed utvalda 

framträdande ord, i vissa fall återkommande, som Kommunals företrädare använt sig av under 

de publicerade texterna. Till den icke-verbala kommunikationen rör kroppsspråk, det vill säga, 

hur representanterna agerat i media. Kroppsspråket är det viktigaste språket och inkluderar 

hållningen, gesterna, blicken och mimiken. Det mest framträdande kroppsspråket var gesterna 

och blicken.  

 

Här är några av de utvalda meningar som uttalats av Annelie Nordström. De mest framträdande 

orden är fetmarkerade, för att visa dess tyngd i meningarna. 

 

”Vår verksamhet har genererat betydande vinst från kapital.” 

”Det ska vi verkligen se över grundligt nu.” 

 

De här meningarna kunde ha fungerat även utan de fetmarkerade orden. Men här används till 

exempel “betydande vinst”, “verkligen” och “grundligt” för att förstärka innebörden.   

 

“Kommunal välkomnar en kritisk granskning, det är ytterst viktigt att våra medlemmar har 

förtroende för oss som personer och givetvis för hela våran fackförening Kommunal.”  
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Nordström tar sig för hjärtat och öppnar upp sin famn samt har ögonkontakt med rummet. 

Samtidigt som Nordström öppnar famnen använder hon ordet “välkomnar”, som kan tolkas som 

en inbjudan. Även här används ord för att förstärka tyngden av innehållet - i det här fallet 

“ytterst”.   

 

”Där är det knökfullt på sommaren – Ska ni veta”. 

När Nordström berättar om semesteranläggningen Marholmen som även används flitigt av 

fackförbundets medlemmar stärker hon rösten och förtydligar med mimiken vid de 

fetmarkerade orden. Bägge ordvalen utmärker sig i sammanhanget.  

 

Andra förstärkande ord som förekommer är bland annat “djupt”, “olyckligt” och 

“beklagligt”. Några av dessa ord är dessutom återkommande. “Oacceptabelt”, “oerhört” och 

“omedelbart” är andra starka uttryck som förstärker helheten i representanternas uttalanden. I 

flera av fallen hade ordvalet kunnat utelämnas, eller ersatts med mindre starka. Ordens 

betydelse och förekomst skapar ett större djup och förstärker innebörden för de som mottar 

budskapet. Det är skillnad på att dricka “alldeles för mycket”, mot att bara dricka för mycket. 

Eller att Kommunals ekonomi är “väldigt god”, mot bara god.  

 

Ytterligare citat där Nordström använt sitt kroppsspråk för att förtydliga meningarnas innebörd:  

 

“Med anledning av alla dem här sakerna sammantaget så är det så att Anders Bergström idag 

har meddelat att han omedelbart lämnar uppdraget som förbundskassör och tredje vice 

ordförande i Kommunal och andra uppdrag som är knutna till denna position.” 

Här vänder sig Nordström mot Anders Bergström och tittar på honom när hon talar.   

 

“Det var vid två tillfällen som detta hände innan vi fick ögonen på det.” 

Nordström visar med två fingrar för att markera att det endast hände under två tillfällen.  

 

“Jag beklagar verkligen djupt det som skett och givetvis Anders.” 

Nordström pekar på Anders Bergström med hela handen. 
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Kroppsspråket och agerandet under pressträffen, där både förbundsordförande Annelie 

Nordström och förbundskassör Anders Bergström närvarar, börjar med att ordförande tar ordet 

först och fortsätter sedan. Det är tydligt att det är Nordström som styr utsagan, även under 

stunder då Anders Bergström omnämns. Mest tydligt blir det då Annelie Nordström berättar att 

Anders Bergström avgår från Kommunal och handelsbolaget Lyran. Nordström ger ett stabilt 

intryck och visar den glada punkten. Bergström får endast tala en kortare stund om sin roll och 

sina misstag rörande de uppkomna uppgifterna. Han får komma till tals först under pressträffens 

sista minuter och signalerar osäkerhet då hans kropp är ihopsjunken. Det gör att hans budskap 

förlorar kraft och man uppfattar Bergströms framträdande som mer forcerat. Det framgår att 

Nordström har ett övertag i pressträffen och en maktfokus över Bergström där hon visar sin 

auktoritet och dominans. Det är han som gjort fel och erkänner sitt misstag men får endast ett 

kort tillfälle i slutet att yttra sig, trots att han är ansvarig för just det ekonomiska området i 

verksamheten. Annelie Nordström innehar makt knutet till sin position som medför både 

auktoritet och rätt att bestämma eller bestraffa. Det talmanus som läses av de båda 

representanterna är välskrivet och kan kopplas till makt om att påverka verkligheten där de 

använder sig av begreppet “soft power”. Det har sin utgångspunkt i att vilja påverka människor 

genom att tro och inte tvinga, genom i det här fallet använda ord som influerar och skapar 

känslomässiga associationer samt uttrycka sig via sitt kroppsspråk för att skapa större tyngd i 

budskapens mening (Strömbäck 2009:47f).  

 

Under första enskilda intervjun med Anders Bergström upplevs förbundskassören som stressad 

över frågorna medan han hävdar sin oskuld. Hans röst förstärks och får en skarpare framtoning 

samt att han repeterar budskapet med hjälp av samma svar på frågorna. 

 

Annelie Nordström intervjuas senare i TV4 Nyhetsmorgon där hon får svara på frågor gällande 

de inträffade händelserna inom Kommunal. Här upplevs Nordström mer avslappnad och friare 

i sin framtoning. Här används inte lika många ord för att förstärka innehållet, utan det liknar 

mer ett “vanligt samtal” mellan henne och intervjupersonen. Framträdandet känns mindre 

informellt och uppstyrt, utan mer naturligt och vardagligt.  

 

Ett utmärkande uttalande, som var både personligt och starkt i sitt tilltal, var när 

förbundsordförande Annelie Nordström själv tilltalade medlemmarna, förtroendevalda och 
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anställda inom Kommunal. I det här citatet förtydligar även Nordström med sitt kroppsspråk 

för att stärka budskapet: 

 

”Från djupet av mitt hjärta… Förlåt, förlåt oss - Och förlåt mig, från djupet  

av mitt hjärta.”  

 

Anspelningarna som utmärker sig är användandet av ordet “hjärta”, samt “förlåt”. Uttalandet 

förstärks genom att ursäkten kommer från “djupet”, samt att Nordström önskar ett kollektivt 

förlåtande av både förbundet ledning (förlåt oss) samt sig själv som ordförande (förlåt mig). 

Yttrandet är dessutom repetitivt, då ordet “förlåt” används tre gånger i samma mening, 

samtidigt som “från djupet av mitt hjärta” används två gånger om. Nordström tar sig för hjärtat 

och behåller handen där igenom hela sitt uttalande och tar medvetet paus under framträdandet.  
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6.7 Sammanfattning  

För att förtydliga vad som framkommit i analysen är resultatet sammanställt i tabell 3, se nedan. 

I denna tydliggör vi vilket material det är och vilka retoriska strategier som använts i den 

omedelbara samt i den planerade kommunikationen. Strategierna som använts kopplas även 

samman med de frågeställningar och teorier som legat till grund för vår studie.  

 

 

Image Repair 
Theory  

Anders Bergström 
intervju 

Pressträff 1.  Pressträff 2. 
Annelie Nordströms 
uttalande   

TV4 Nyhetsmorgon Pressmeddelanden 
och webbsida  

Förneka 
Enkelt förnekande 
Projicering  
Hävda oskuld 
Skyll på någon 
annan 

Hävda oskuld     

Bortförklara 
Provokation 
Okunskap 
Olyckshändelse 
Goda avsikter 
Menade inget illa 

Olyckshändelse Menade inget illa 
Goda avsikter 

  Goda avsikter 

Minska händelsens 

anstötlighet 
Minimering  
Uppväg m goda 

handlingar och 
egenskaper 
Ingen skada skedd 
Dela upp 
attitydobjekt  

 Uppväg m goda 
handlingar och 

egenskaper 
Dela upp 

attitydobjekt 

  Minimering 

Tillrättaläggande 
Plan för att utreda 
fel 
Hindra återfall 

 Plan för att utreda 
fel 

Hindra återfall Plan för att utreda 
fel 

Plan för att utreda 
fel 
Hindra återfall 

Ta på sig hela 

skulden 
Be om ursäkt 
Göra en pudel 

Göra en pudel Be om ursäkt Be om ursäkt   

Tabell 4. Kommunals retoriska strategier.   

  
Finns det en retorisk strategi som Kommunal använder sig av för att behålla sitt förtroende 

och vad utmärker i så fall den?  

Skandaler är många gånger en början till kris som i sin tur kan utvecklas till förtroendekriser 

om kriskommunikationen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. I den inledande 

kommunikationen använder sig representanten Anders Bergström av förnekande och 

bortförklaring som strategi i sin kommunikation, när han står till svars. Budskapen blir 
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tvivelaktiga både ur en etisk- som ur en effektivitetssynpunkt. Det hela leder till att han “gör en 

pudel”. Efter denna händelse med kvällstabloiden Aftonbladet görs ett grundligt arbete för vad 

som får sägas och vad som inte får sägas till medier som även blir väl synligt på Kommunals 

webbsida. Det grundliga arbetet märks dagen efter publiceringen av Anders Bergströms 

intervju under själva pressträffen. Det förbereda materialet framkommer i etermedia såväl som 

det egenproducerade materialet på webbsidan. Det som främst karakteriserar Kommunals 

retoriska strategi är att fackförbundet verkligen vill visa genom sina budskap att de kommer 

vidta åtgärder för att till problemet som orsakat krisen genom att både ordförande och 

förbundskassören avgår men också genom skapande av nya policyers. Även om trycket från 

medierna varit stort visar Kommunal att de inte har åsidosatt sitt kommunikationsarbete.  

 

Vad kännetecknar Kommunals verbala och icke verbala kommunikation? 

Analysen visar att Kommunals verbala kommunikation innehåller framträdande ord som 

uttrycks med kraft och markering för att skapa extra tyngd i budskapen. Det märks också att det 

manus som gjordes inför pressträffen är grundligt förberett för att presentera ett genomtänkt 

budskap. I den icke-verbala kommunikationen förstärker representanterna sina uttalanden med 

hjälp av gester och blicken, speciellt under allvarligare partier. Det var också gesterna 

tillsammans med blicken som var det mest framträdande kroppsspråket.  

 

Hur ser skillnaden och likheten ut mellan Kommunals framträdande i nyhetsmedier och dess 

planerade kommunikation i egna kommunikationskanaler i form av webbsida och 

pressmeddelande? Kommunals planerade kommunikation kännetecknas av att det är förberett 

och sammanhållet, då pressmeddelandena stämmer väl överens med pressträffens budskap och 

strategier. Webbsidans material överensstämmer med ovanstående och visar samtidigt på 

öppenhet och tillgänglighet. Den fungerar också som en informativ kommunikationskanal för 

sina medlemmar. En informativ kommunikationskanal i det här fallet handlar om att förse 

medlemmarna med rik information om fackförbundet men också Kommunals egen förklaring 

till skandalen. Den mest framträdande kommunikationsstrategin i den planerade 

kommunikationen var tillrättaläggande. I nyhetsmedierna framställs inte ordvalet så 

genomtänkt och är mindre konkret förpackat. Det är till synes en fördel att kunna styra 

kommunikationen själv, vilket samtidigt ger ett maktövertag på hur och vad som sägs. I den 
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mediala journalistiken var de mest framträdande kommunikationsstrategierna bortförklara och 

tillrättaläggande. Där de ledande representanterna i etermedia försökt trycka på åtgärderna 

menade inget illa, visa på goda avsikter, hindra återfall och plan för att utreda fel.   
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Kapitel 7. Slutdiskussion  

I det här avsnittet följer studiens slutdiskussion och vi börjar med att sammanfatta de mönster 

som gått att urskilja från teorierna och därefter lyfts slutsatserna fram. Dessa slutsatser kommer 

sättas in i ett större perspektiv genom att diskutera vad det innebär för förtroendekriser, hur 

framtida forskning skulle kunna se ut och hur personer som arbetar med kris bör känna till och 

dra nytta av.  

 

I denna uppsats har samtliga kommunikationsstrategier vid en krissituation presenterats och 

applicerats på Kommunals skandal mellan den 12 januari 2016 till den 13 februari 2016. 

Fackförbundet Kommunal hamnade i blåsväder efter att kvällstidningen Aftonbladet genomfört 

en granskning och publicerat känsliga uppgifter. Uppkomna uppgifter angående ekonomiska 

oegentligheter gällande kostsamma tillställningar i form av resor, boende och shower på 

restaurang. Handlingar som inte överensstämmer med fackförbundets egna uttalade 

kärnvärden. Skandalen väckte starka reaktioner och på kort tid avslutade många medlemmar 

sitt fackliga medlemskap i Kommunal. Ett fackförbund står i nära relation med sina medlemmar 

och det är av stor vikt att inte agera på ett icke önskvärt sätt. Som tidigare nämnts i studien kan 

en skandal utveckla sig till en kris - vilket ställer krav på att organisationens kriskommunikation 

fungerar. Ett sämre utvecklat scenario kan leda till att organisationen förlorar förtroende. Syftet 

med studien är att bidra till ökad kunskap om och förståelse för organisationers 

kommunikationsstrategiska arbete för att hantera förtroendekriser, som får stor medial 

uppmärksamhet. 

 

De två teorierna vi utgått från är image repair theory och Situational Crisis Communication 

Theory (SCCT). Den första teorin har använts till att analysera studiens material och urskilja 

de retoriska strategier som Kommunals ledande representanter använt sig av. Den mest 

framträdande huvudstrategin i den planerade kommunikation som huvudsakligen användes var 

tillrättaläggande. I nyhetsjournalistiken kunde vi urskilja kommunikationsstrategierna 

tillrättaläggande och bortförklarande som mest förekommande. Vi anser att effektiviteten med 

att använda sig av Benoits kommunikationsstrategi tillrättaläggande är mest användbart då man 

vidtar åtgärder för att händelsen inte ska upprepas.  
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Vid en avsiktlig kris förespråkar SCCT att använda sig av den återuppbyggande strategin ta på 

sig hela skulden och kompensation. En avsiktlig kris är, enligt Coombs, ett tillfälle där 

ledningen överträder lagar och förordningar och där anseendet står inför ett allvarligt hot. I 

fallet med Kommunal använde både Annelie Nordström och Anders Bergström huvudstrategin 

ta på sig hela skulden genom att öppet meddela att de skulle avgå från sina uppdrag. Det tog 

betydligt längre tid för ordförande Nordström att avgå än vad det gjorde för förbundskassör 

Bergström. Anledningen till det var att hon sades vilja vara med och städa upp efter sig och ta 

fram en ny åtgärdsplan för Kommunal. Effektiviteten i det kan ifrågasättas då Nordström är en 

del av problemet och varit den som orsakat mest skada i fackförbundet. Att båda 

representanterna valde att avgå kan bero på att det var medierna som avslöjade uppgifterna. Det 

är en vanlig strategi att låta ledande personer avgå vid kriser som får omfattande negativ medial 

uppmärksamhet. Tidigare exempel på detta är dåvarande ministrar Maria Borelius och Cecilia 

Stegö Chiló - som bägge avgick efter uppkomna avslöjanden.  

 

Genom att publicera pressmeddelanden och texter på sin egen webbsida visar Kommunal att de 

försöker vara öppna med vad som har hänt samt ge sin version av de avslöjade händelserna. 

Det är fokus på att ge medlemmar och utomstående tydliga svar på vad som hänt och vad som 

görs i förändringsarbetet. Det här ligger i linje med vad vi tidigare diskuterade i kapitlen för 

tidigare forskning och teoretiskt ramverk om att en kris ska behandlas genom öppenhet och 

sanning för att en förtroendekris inte ska uppstå. Kommunal skulle kunnat vara ännu tydligare 

och öppnare gällande Aftonbladets uppgifter redan innan de publicerades för att förhindra 

skandalens omfång. Istället fick nyheten betydande uppmärksamhet och utrymme i medierna 

då den spred sig som en löpeld. Representanterna för Kommunal är angelägna om att få ut sitt 

budskap - det märks dels via webbsidan men också genom TV-sända inslag. Kommunikationen 

utåt präglas av att man önskar tillrättalägga det som blivit fel samt svara på allmänhetens frågor. 

I Kommunals egenproducerade texter kan man vara mer ingående i sin budskapsframställning. 

Detta av naturliga skäl, då organisationen själva bestämmer innehållet, tidsramen inte är lika 

pressad samt att webbaserade texter går att uppdatera fortlöpande. Här ser vi att tilltalet försökt 

vara så precist och utförligt som möjligt. Fokusen på medlemmarna är genomgående tydligt, 

oavsett om Kommunal svarar på intervjufrågor i TV eller publicerar egna texter på sin 

webbsida. Ordet medlem förekommer ofta, liksom ett kollektivt “vi”. Tidigare forskning visar 
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på internets betydelse i bland annat två-vägsrelaterad kommunikation. Att kommunicera via 

internet-baserade plattformar är ytterligare en möjlighet att nå sina mottagare med det egna 

budskapet. Fördelarna är många, bland annat att mediet är åtkomligt för allmänhet och 

potentiella stakeholders samtidigt som det kan redigeras i takt med att ny information finns 

tillgänglig.  

 

Kommunal har agerat enligt följande: 

 Kommunals verbala kommunikation består av framträdande och markerande ord för att 

förstärka budskapet. Kroppsspråket förstärks genom gester och blickar. 

 Den planerade kommunikationen kännetecknas av ett förberett och sammanhållet 

budskap. En röd tråd förekommer, där organisationen vill spela med öppna kort och 

reparera förtroendet till medlemmarna.  

 Kommunals mest framträdande strategi är ”tillrättaläggande”. Fackförbundet framhåller 

att de ska gå till grunden med problemen och upprätta planer för att undvika 

återupprepning.  

 

Kriskommunikation, precis som forskningsöversikten och teori visade, går ut på att uttrycka 

omtanke för de som drabbats. Bland annat utse en syndabock eller att påminna om 

organisationens tidigare goda gärningar till att be om ursäkt. Beroende på vem det är som 

drabbas av krisen och på vilket sätt ska organisationen välja rätt kommunikationsstrategi. 

Politiska skandaler kan, som konstaterat, förekomma i olika uttrycksformer. I vårt fall med 

Kommunal hade Aftonbladet flera mediedramaturgiska “godsaker” att välja bland. Porrshower, 

obetalda fakturor och dyra viner på lyxrestaurang. Allt detta i ett fackförbund som representerar 

främst lågavlönade medlemmar. Här fanns många ingredienser för att tillverka en i 

ögonfallande story. Dessutom tillämpade tidningen ett smart publiceringssätt, där man 

portionerade ut nyheterna efterhand. Detta gjorde att skandalen tycktes “växa” efter varje 

publicerad artikel. Allern och Pollack beskriver politiska skandaler där flera av dem 

överensstämmer med skandalen i Kommunal. Avslöjandet ledde till ett tydligt medierat fokus 

och de ansvariga representanterna fick strålkastarljuset riktat mot sig under en intensiv period. 

Uppgifterna rörande Kommunal resulterade i en synliggjord kris, som innehöll överraskande 
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inslag, som fick stor och direkt medial uppmärksamhet samt låg utanför organisationens egen 

kontroll. Resonemanget stämmer överens med Pearson och Mitroffs definition av en kris. 

Kommunal har via TV-framträdanden samt egna kanaler tydliggjort att de inte insett faktumet 

fullt ut samt att det utvecklat sig till en organisatorisk kris.  

  

Utifrån det studerande material kan följande slutsatser dras:  

 Medier älskar att publicera verksamheters oegentligheter och varje inträffad händelse 

är unik i sig. Medierna har en enorm makt kring vad de väljer att publicera och väcka 

rubriker om. 

 Trots att medierna har gestaltningsmakt försöker fackförbundet visa på profession i sin 

kriskommunikation där intern kommunikationen blir lika viktig som den externa. 

 Modern kriskommunikation rekommenderar att organisationer föregår information 

istället för att föregås den. Det gäller att få ut sitt eget budskap och inte låta andra diktera 

villkoren. Här kommer även maktaspekten in, anser vi. Har du verktygen och kunskapen 

att hantera kriser ligger du steget före vid en uppkommen oegentlighet. Att ha 

möjligheten att styra sin egen agenda kan ge ett försprång när “drevet” drar igång.  

 Det är viktigt att intresseorganisationer gör sitt jobb på ett ansvarsfullt och professionellt 

sätt. För ett fackförbund blir dels den interna kommunikationen extern då bland annat 

webbsidan kommunicerar till medlemmarna, men också är tillgänglig för allmän publik. 

En viktig aspekt är att arbeta med att bygga upp ett förtroendekapital genom att 

involvera den interna kommunikationen än mer. Det är av vikt att intresseorganisationer 

tar saken i egna händer för att visa att de är de själva som har makten genom att visa på 

proaktiv kriskommunikation, tillit och öppenhet.  

 Efter den här studien anser vi det vara viktigt att organisationen är transparent och 

öppnar upp sig när det har inträffat något olyckligt. Det är omöjligt att få vissa saker 

ogjorda. Det du dock kan göra är att försöka lägga alla kort på bordet och vara så ärlig 

som möjlig när det väl hettar till. Att erkänna sina fel är ingen svaghet, utan mer en 

styrka i våra ögon. Att kunna uppvisa handlingskraft, men samtidigt ödmjukhet inför 

sina närmaste intressenter visar på ett professionellt engagemang och en trygg fortsatt 

ledning.  

 



Viktor Birlev & Ebba Rosell 
 ”FRÅN DJUPET AV MITT HJÄRTA… FÖRLÅT, FÖRLÅT OSS OCH FÖRLÅT MIG – FRÅN DJUPET AV MITTHJÄRTA.” 

__________________________________________________________________________ 

46 

 

7.1 Förslag på framtida forskning  

Medier är oftast de som publicerar oegentligheter som blir startskottet för en skandal. För att 

förhindra att förtroendet för en organisation, fackförening eller företag skadas krävs det att dem 

själva rapporterar om ohederligt förfarande innan medierna upptäcker det. Här öppnas en lucka 

upp för framtida forskning att granska uppdagade kriser, vem som var först med att rapportera 

och vilka konsekvenser det har inneburit.  

 

En kommunikationsstrategi som inte användes var kompensation och kan ha sin förklaring att 

det handlar om en intresseorganisation. Denna form av organisationer har inte samma resurser 

som privata företag har som kan kompensera genom gåvor och ekonomisk ersättning. Vi anser 

att den mest effektiva strategin för en intresseorganisation är tillrättaläggande. Att genom 

öppenhet vidta åtgärder för att händelsen inte ska upprepas. Det krävs ytterligare forskning för 

att bekräfta att detta stämmer där en metodologisk utgångspunkt skulle kunna vara att intervjua 

medlemmar i ett fackförbund. Fokus skulle kunna vara en kartläggning av medlemmarnas 

förtroende för förbundet och dess ledande representanter. Ett perspektiv skulle kunna vara att 

fråga om tidigare krishistorik som påverkat deras förtroende till fackföreningen och vad de 

tycker representanterna bör göra för att anseendet ska öka igen.  

 

I efterhand kan vi konstatera att studier kunnat undersöka endast den planerade 

kommunikationen eller nyhetsjournalistiken genom att gå djupare i en av riktningarna. 

Exempelvis en djupgående rapport av etermedias betydelse i den mediala journalistiken genom 

att inkludera kamerans vinkel och förflyttningar. Ytterligare fördjupning skulle man kunna titta 

på journalistikens val av löpsedelrubriker och krisens framställning i artiklar. Här kunde 

empirin utgöras av en större mängd material för textanalys. Genom exempelvis kvantitativ 

textinsamling hade mer generella drag eventuellt framkommit. 

 

7.2 Erfarenheter för blivande kommunikatörer  

Under den tid vi har arbetat med skandalen om Kommunal har vi lärt oss och skaffat oss nya 

insikter för oss som blivande kommunikatörer. Nedan presenteras några punkter som vi anser 

är viktiga när man arbetar med kriskommunikation, förtroende och skandaler: 
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● I ett tidigt skede bemöta kritiken i medierna men även i sina egna kanaler för visa på 

tillgänglighet och transparens. En uppkommen kris behöver nödvändigtvis inte skada 

förtroendet för organisationen - här är behandlingen av händelsen betydande.  

● Vid en kris är det viktigt att visa på tillrättaläggande genom att utreda och vidta åtgärder 

för att effektivisera sig som också visar på ett förtroendeingivande förhållningssätt.   

● Det är viktigt att de ledande representanterna som uttalar sig i medierna visar en 

tydlighet med korrekt och sakligt språk tillsammans med en stadig hållning och en blick 

som kan möta publiken.  

● Det starkaste en aktör kan göra vid en kris är att be om ursäkt, dels väcker det känslor 

men visar också att aktören står för vad den gjort och tar konsekvenserna för det. Precis 

som i vårt fall där ordförande Annelie Nordström bad om ursäkt, om än någon vecka 

efter startskottet på granskningen:   

”Från djupet av mitt hjärta… Förlåt, förlåt oss - Och förlåt mig, från djupet  

av mitt hjärta.”  
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https://www.kommunal.se/nyhet/anders-bergstrom-avgar-fran-kommunals-forbundsledning-samt-som-styrelseordforande-i-lyra
https://www.kommunal.se/nyhet/offensiv-atgardsplan-efter-granskning-av-kommunal
https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_1366026587231_facklig_anslutning_2015_pdf/$File/Facklig_anslutning_2015.pdf
https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_1366026587231_facklig_anslutning_2015_pdf/$File/Facklig_anslutning_2015.pdf
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http://hottoptv.mms.se/hottop.asp?profil=11 
 

14000 medlemmar har lämnat Kommunal: 
http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.3911624-14-000-medlemmar-har-lamnat-kommunal 
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Bilagor   

 

Bilaga 1. Pressmeddelande 1.  

 

Anders Bergström avgår från Kommunals förbundsledning 

samt som styrelseordförande i Lyran 
TO, JAN 14, 2016 16:15 CET 
Anders Bergström lämnar uppdraget som förbundskassör och tredje vice ordförande i Kommunal och andra 

uppdrag som är knutna till denna position. 

– I medias granskning av Kommunals och Lyrans verksamhet och ekonomi har ett flertal allvarliga incidenter kommit 

fram. Flera av dessa är mitt ansvar. Jag har också gjort misstaget att inte vara helt sanningsenlig på ett område. 

Det var mer alkohol på en Londonresa än jag tillstod i en intervju med Aftonbladet. Detta tar jag nu konsekvenserna 

för och avgår, säger Anders Bergström. 

– Jag beklagar det som skett, men förstår Anders. Han har genom åren gjort utomordentliga insatser för Kommunal 

och det är till stor del hans förtjänst att förbundet står starkt ekonomiskt, säger Annelie Nordström, ordförande 

Kommunal. 

Även Lyrans vd Raffaello Di Schiena lämnar sitt uppdrag. Kommunal kommer nu att se över Lyrans och Kommunals 

verksamhet mycket grundligt. 

– Vi tar detta på största allvar. Vi är ett förbund som alltid måste verka med medlemmarnas bästa i fokus. Det är 

inte så vi framstår nu och därför måste vi satsa alla resurser på att återvinna medlemmarnas förtroende, säger 

Annelie Nordström. 

Kommunals alkohol- och representationspolicy kommer också att ses över. 

– Kommunal ska absolut inte förknippas med en osund dryckeskultur. Jag kommer därför att föreslå skärpt 

restriktivitet i förbundets representationspolicy, säger Annelie Nordström. 

Förbundsstyrelsen kommer inom kort att lösa frågan om efterträdare i avvaktan på nästa förbundskongress i maj 

2016. 

 

 

 

 

 

 



Viktor Birlev & Ebba Rosell 
 ”FRÅN DJUPET AV MITT HJÄRTA… FÖRLÅT, FÖRLÅT OSS OCH FÖRLÅT MIG – FRÅN DJUPET AV MITTHJÄRTA.” 

__________________________________________________________________________ 

51 

 

Bilaga 2. Pressmeddelande 2.  

Offensiv åtgärdsplan efter granskning av Kommunal 
 
ON, JAN 20, 2016 16:13 CET 
Kommunals förbundsstyrelse har på onsdagen beslutat om ett åtgärdsprogram som kommunicerats till 

medlemmar och förtroendevalda. Ordförande Annelie Nordström har samtidigt meddelat att hon lämnar sitt 

uppdrag i samband med Kommunals kongress i vår. 

Medias granskning har lyft fram förhållanden inom Kommunal som är oacceptabla.  Kommunals förbundsstyrele 

har därför beslutat om ett offensivt åtgärdspaket som blir starten på ett stort förändringsarbete. 

  

– Enigheten i styrelsen har varit stor. Det är allvarligt att vi själva tidigare inte förmått se och åtgärda de 

missförhållanden som framkommit i granskningen. Därför tar vi nu ett helhetsgrepp. En genomgripande förändring 

behövs för att medlemmarna ska få mer nytta för sina medlemsavgifter. Vi ska alltid kunna se medlemmarna i 

ögonen och försvara att det vi gör är bra för medlemmarna, säger Annelie Nordström. 

  

Genomlysning av handelsbolaget Lyran och avveckling av Kommunals engagemang i Metropol Palais är exempel 

ur åtgärdsplanen. Kommunal inrättar också en så kallad visselblåsningsfunktion samt gör en total genomgång av 

regler för bland annat alkohol, representation och resor för att städa ut en otidsenlig kultur. 

  

– Jag har idag meddelat valberedningen att jag inte kommer att stå till förfogande för omval vid kongressen. Jag 

har tagit mina styrelsekamrater i hand på att med full kraft vara med i avtalsrörelsen och samtidigt starta arbetet 

med att förändra förbundet, säger Annelie Nordström. 

  

Samtliga punkter i åtgärdsplanen: 

  

Inventering av brister 

Kommunal åtgärdar inte bara de problem som media uppmärksammat. En omfattande inventering av brister i 

verksamheten ska göras. Intervjuer ska genomföras av extern part med en stor grupp nyckelpersoner. En 

permanent funktion för visselblåsning förbereds och ska inrättas senast i april. 

  

Förändringar i handelsbolaget Lyran 
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Ny styrelseordförande tillsatt och ny styrelse utses inom tio dagar. Förbundet gör omedelbart en översyn av 

verksamheten. Ökad professionalism, transparens och tydlig gränsdragning gentemot Kommunals kärnverksamhet 

ska uppnås. Bolagsform och ägardirektiv ska ses över. Kommunals engagemang i Metropol Palais ska avvecklas. 

  

Kulturförändring – Kommunals gyllene regel 

Kommunal är medlemmarna. Ledarskap inom Kommunal ska alltid präglas av ett föredömligt beteende. Kommunal 

har en gyllene regel. Vi ska alltid kunna se medlemmarna i ögonen och försvara att det vi gör är bra för 

medlemmarna. 

  

Policygenomgång 

Allt som är lagligt är inte lämpligt. Översyn av Kommunals policies med fokus på alkohol, resor, lägenheter, 

representation och gåvor. Ökad varsamhet med medlemmarnas pengar, uppstramning och tydlighet ska uppnås, 

beslut senast i mars. Efterlevnad ska säkras genom ny funktion för internrevision och en stärkt roll för 

förtroendevalda revisorer.    

  

Översyn av struktur för fastighetsinnehav 

Översyn av Kommunals struktur för fastighetsinnehav och förvaltning ska göras. Enkel struktur och professionell 

relation till förvaltare ska ge god insyn för förbundet och tydlig gränsdragning gentemot Kommunals 

kärnverksamhet. Förslag ska presenteras i april för beslut senast i samband med kongressen. 

  

Mer professionell organisation 

Internrevision ska göras och rapporteras till förbundsstyrelse. Tydlig gränsdragning mellan Kommunals 

förtroendevalda och experter ska uppnås. En arbetsgrupp ska tillsättas. Pågående stadgeutredning ser över 

rollbeskrivning för förbundskassör och trygghetsavtal. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


