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ABSTRACT 

 

 

SYFTE Syftet med studien är att undersöka hur föreningen Stockholm Pride kommunicerade 

efter pridefestivalen 2011. Festivalen gjorde ekonomisk förlust och föreningen kunde inte 

betala alla sina räkningar. (Enligt årsbokslutet gick man back med 3,9 miljoner kronor.) Man 

kan tänka sig att en sådan situation hotar förtroendet för Stockholm Pride hos festivalens 

besökare, volontärer, sponsorer, artister, olika aktörer och intressenter. Frågan hur man 

försöker återvinna förtroendet blir intressant. Hur kommunicerar Stockholm Pride? Hur 

försöker Stockholm Pride återskapa förtroende? TEORI Att återskapa förtroende är centralt 

för en organisation i kris. Trovärdighet, ethos, är kopplat till retorik och kan kommuniceras. 

Teorier om förtroende, kriskommunikation, försvarstal, försvarsstrategier och retorik 

används. METOD Fyra meddelanden publicerade på Stockholm Prides hemsida analyseras 

med image repair theory, en typologi om försvarsstrategier som grundar sig på den antika 

retoriken. Typologin undersöker hur en organisation försöker återskapa förtroende i en kris. 

RESULTAT Stockholm Pride gör ett på flera sätt välgjort försvarstal och agerar i enlighet med 

forskares rekommendationer: man går själv ut med information om situationen, bemöter 

medial kritik och intygar att man ska göra allt man kan för att ställa situationen tillrätta. 

Kanske undviker man en kris tack vare sin kommunikation. Dock kommunicerar inte 

organisationen med enad front och tar inte på sig skulden. Man ber inte om ursäkt utan att i 

samma veva försvara sig. Man framställer sig som ansvarig men oskyldig och skickar därmed 

dubbla budskap. Stockholm Pride gör inte en så kallad pudel. 

 

 

 

 

NYCKELORD förtroende, kriskommunikation, image repair theory, retorik, försvarstal, kris, 

apologia, försvarsstrategier, Stockholm Pride, Benoit, ethos, krishantering, att göra en pudel  
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1. INLEDNING 
Kapitlet inleds med en introduktion där ämnesvalet beskrivs och motiveras. Därefter 

presenteras syfte och frågeställningar. Till sist redogörs för begrepp och bakgrund. 

 

1.1. INTRODUKTION 

I vårt samhälle deltar förutom privatpersoner en rad aktörer: institutioner, företag, 

myndigheter och olika organisationer. Dessa kommunicerar med oss medborgare och med 

varandra. Ibland uppstår oförutsedda situationer, till exempel en naturkatastrof eller ett 

tekniskt haveri som drabbar invånarna på en ort, en del av landet eller en hel nation. Sådana 

situationer brukar hanteras av myndigheter. Andra problem kan drabba företag eller 

organisationer. Dessa påverkar deras relationer till anställda, kunder, målgrupper och andra 

intressenter. Det kan innebära en kris för den drabbade organisationen som i sådana fall 

måste hantera den. Detta kan göras mer eller mindre framgångsrikt. Krisens utgång påverkas 

av själva krishanteringen (Larsson 2008: 285-86). Kriskommunikation är en del av 

krishantering (Larsson 2008: 291). Av den anledningen är kriskommunikation intressant att 

studera. Hur kommunicerar en organisation i kris? Hur bör man kommunicera? Dessa frågor 

väcker min nyfikenhet och därför har jag valt att studera ämnet kriskommunikation närmare. 

 

Avsikten med detta arbete är att illustrera hur en organisation kommunicerar i en utsatt 

situation. För att uppfylla ändamålet har föreningen Stockholm Pride valts. Stockholm Pride 

är en ideell förening utan vinstintresse som vill främja hbtq-personers (homo-, bi-, trans- och 

queera personers) rättigheter. Det gör man genom att i Stockholm en vecka varje sommar 

arrangera en kulturfestival, pridefestivalen. Pridefestivalen 2011 (1-7 augusti) gick back med 

3,9 miljoner kronor och man fick ställa in betalningar till artister och leverantörer då man 

inte kunde betala alla sina räkningar. Det är detta som är ”krisen” i uppsatsen. En 

övergripande definition på kris är: något som skapar osäkerhet, eller hotar en organisations 

värderingar eller mål, och som måste hanteras under stark tidspress (Palm & Falkheimer 

2005: 23-24, Larsson 2008: 287). I detta fall är det föreningens mål – att fortsätta arrangera 

festivalen – som är hotat. 

 

Förtroende är ett centralt begrepp inom krishantering. Effektiv krishantering beror inte bara 

på operativa strategier utan också i stor utsträckning på om organisationen lyckas bevara sitt 
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förtroende (Palm & Falkheimer 2005: 5). Förtroende har en tydlig koppling till 

kommunikation: kommunikation kan producera, reproducera och reducera förtroende 

(Holmberg 2004: 69 cit. i Palm & Falkheimer 2005: 14). 

 

Hur en organisation försöker bevara sitt förtroende i en kris blir intressant att studera. 

Hur kommunicerar en organisation för att bevara sitt förtroende? 

 

Stockholm Pride har inga anställda och föreningen är beroende av ideella krafter, 

ekonomiska bidrag från sponsorer och volontärarbete för att pridefestivalen ska kunna 

arrangeras, vilket gör förtroende till en central fråga för Stockholm Pride. 

 

Stockholm Pride samlar många aktörer och intressenter. Förutom sponsorer och ideella 

krafter medverkar artister, utställare, seminariearrangörer, paraddeltagare, restauranger 

och festivalbesökare. Många ska uppleva föreningen Stockholm Pride som trovärdig för att 

Pridefestivalen ska kunna genomföras. Utbetalningar till artister och leverantörer sker i 

efterhand vilket ökar vikten av förtroende. Man är också beroende av förtroende från 

Stockholms stad då ett festivalområde behövs. Festivalen och föreningen har många 

relationer och jag är nyfiken på hur en sådan organisation förvaltar sitt förtroende. Hur väljer 

man att kommunicera i kris? Hur försöker man bevara det förtroende som man har? 

 

1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur föreningen Stockholm Pride hanterade 

situationen som uppstod efter festivalen 2011. Man gjorde ekonomisk förlust och kunde inte 

betala alla räkningar till artister och leverantörer (Meddelande 1). Man kan tänka sig att en 

sådan situation hotar förtroendet för Stockholm Pride hos festivalens volontärer, 

festivalbesökare, sponsorer, leverantörer, olika aktörer och intressenter. Frågan hur man 

försöker återskapa förtroendet blir intressant. Följande frågeställningar uppstår: 

 

Hur kommunicerar Stockholm Pride? Hur kommunicerar man förtroende? Vilka strategier 

använder Stockholm Pride för att återskapa förtroende? Hur försvarar man sig? 
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Fyra meddelanden (Bilaga 1) publicerade på Stockholm Prides hemsida 

(www.stockholmpride.org) kommer att analyseras med retorisk analys. Image repair theory, 

en typologi om försvarsstrategier (retoriska strategier som syftar till att återskapa förtroende 

vid kris), och klassisk retorisk analys utgör undersökningens metoder. 

 

Valt problem är relevant att studera av flera skäl. Dels är Stockholm Pride ett årligt 

återkommande evenemang vilket gör att denna studie kan vara till nytta för andra. 

Problemställningen är relevant också för att den visar att kriser inte behöver vara fel gjorda 

av myndigheter eller skandaler kopplade till personer som drabbar politiska partier eller 

stora företag; kriser kan även drabba ideella föreningar som också de är beroende av 

förtroende och behöver kommunicera i kriser. 

 

Medier avgör i praktiken hur kriser ska definieras och när en kris är en kris. Medier avgör 

också ofta krisers förlopp genom inriktningen på sin rapportering. (Larsson 2008: 295) 

 

Kriser är komplexa i vilka medier spelar roll. En ingående analys av mediernas roll görs inte 

här då syftet med undersökningen är ett annat: att undersöka Stockholm Prides egen 

kommunikation. Vald avgränsning hänger ihop med uppsatsförfattarens intresseområde. 

 

1.3. BEGREPP 

Begreppet försvarsstrategier används i detta arbete. Begreppen strategi respektive försvar 

används synonymt med begreppet försvarsstrategier. 

 

Begreppet organisation syftar på alla slags organisationer – myndigheter, företag, 

föreningar, ideella organisationer och så vidare. 

 

Begreppet publik används synonymt med mottagare av ett budskap. En publik kan således 

vara medborgare, medlemmar, anställda, kunder, intressenter, specifika målgrupper m.fl. 

Begreppen kan problematiseras och nyanseras men det görs inte här. 

 

I sin kommunikation kallar Stockholm Pride sina fordringsägare för leverantörer. 

Fordringsägarna utgörs av artister och andra leverantörer (Informant). 
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1.4. BAKGRUND 

Här presenteras en bakgrund till pridefestivalen i Stockholm. 

 

Föreningen Stockholm Pride 

Föreningen Stockholm Pride är en ideell förening utan vinstintresse. Den är partipolitisk och 

religiöst obunden. Företag, privatpersoner och organisationer kan bli medlemmar. 

Stockholm Pride tar avstånd  r n all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, 

homofobi och transfobi. Stockholm Pride är öppen för alla som delar dessa  är erin ar. 

Föreningens strä an är att s n i   ra  eteronormen o     t - ersoner i sam ä  et i stort  

Detta mani esterar   renin en  enom att  ar e  r arran era ku tur esti a en  to k o m 

Pride. Festivalen syftar till att hbtq-personer ska kunna ta plats i det offentliga rummet. 

(www.stockholmpride.org) 

 

Pridefestivalen i Stockholm 

Aktörerna inom ramen för Stockholm Pride utgörs av utställare, seminariearrangörer, 

paradekipage, myndigheter, fackföreningar, organisationer och företag. Aktörerna använder 

festivalen som en plattform för egna intressen. Aktörerna kan till exempel ha politiska eller 

ekonomiska intressen (medan själva organisationen är politisk obunden). Andra deltagare är 

festivalbesökare och artister. (Informant) 

 

Festivalen hålls i huvudsak på ett festivalområde och i Kulturhuset och den pågår i 5-7 dagar. 

Festivalen brukar ha cirka 15 000 besökare/dag, drygt 100 artister uppträder och cirka 400 

volontärer arbetar med festivalen. Cirka 50 000 människor går i paraden och paradpubliken 

brukar uppskattas till ungefär 450 000 personer. (Informant) 

 

Pridefirandets uppkomst och utveckling 

Den politiska kampen för homosexuellas rättigheter startar i juni 1969 med det som numera 

kallas Stonewall-revolten, en händelse som pridefirandet är sprungen ur. Stonewall var en 

svartbar i New York som polisen skulle göra razzia mot men de som var där gjorde motstånd 

och ett upplopp uppstod. Upploppet pågick i tre dagar (27-29 juni). (www.rfsl.se) 
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I Sverige arrangeras 1977 Frigörelsedagarna för första gången. Dagarna bestod av 

seminarier, uppträdanden och demonstrationer och arrangerades av RFSL Stockholm 

(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter). (Ibid.) 

 

1979 tas homosexualitet bort som diagnos i Sverige efter påtryckningar. Frigörelsedagarna 

utvecklas till Frigörelseveckan. Under 80-talet ändrar manifestationerna världen över 

karaktär och blir mer av folkfester och festivaler. (Ibid.) 

 

1998 firas Europride i Stockholm. Sedan dess arrangerar organisationen Stockholm Pride 

varje år festivalen med samma namn. (Ibid.)  
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Här presenteras den teoretiska referensramen. Kapitlet går bland annat igenom förtroende, 

respons på kris, image repair theory, fältets forskningsrekommendationer, hur ett skadat 

förtroende kan repareras och retorik. Kapitlet avslutas med en teoridiskussion. 

 

2.1. KRISKOMMUNIKATION OCH FÖRTROENDE 

Kommunikationens plats i kriser och dess relation till förtroende förtydligas. 

 

Krishantering och kriskommunikation 

Kriskommunikation utgör en del av organisationers agerande vid kriser och katastrofer och 

är en del av det vidare begreppet krishantering (Larsson 2008: 291). 

 

Krishantering och kriskommunikation går inte att åtskilja: att hantera en kris innebär på det 

stora hela att kommunicera. Kommunikation vid krissituationer mellan organisationer och 

olika intressenter kallas för kriskommunikation. (Falkheimer, Heide & Larsson 2009: 23) 

 

Fältet kriskommunikation utgörs av två forskningstraditioner: den retoriska, eller 

textorienterade, traditionen och den strategiska, kontextorienterade traditionen (Strand 

Hornnes 2009: 156). 

 

Förtroende och trovärdighet 

Förtroende är en viktig funktion för att både individen och samhället ska fungera. Det är 

viktigt att det finns förtroende för en organisations verksamhet innan en kris uppstår (Palm 

& Falkheimer 2005: 14-16). 

 

Bristande förtroende för en organisation eller för samhälleliga institutioner kan dels skapa 

kriser och dels försvåra ett krishanteringsarbete när krisen väl är ett faktum (Palm & 

Falkheimer 2005: 8). 

 

Förtroende utgår från mottagaren, trovärdighet från avsändaren. Mottagarens förtroende 

beror på avsändarens trovärdighet: trovärdighet är en förutsättning för förtroende och tillit. 

Trovärdighet motsvaras av retorikens ethos och kan således påverkas av kommunikation. 
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Förutom att trovärdigheten beror på förmåga att kommunicera retoriskt påverkas den också 

av förförståelsen och kunskapen hos den som tolkar. (Palm & Falkheimer 2005: 14-16) 

 

Följande faktorer påverkar trovärdighet (ethos), enligt forskning av Hedqvist: 

 kunskap (teoretisk eller grundad på erfarenhet) 

 ett konsekvent beteende (att ord och handling överensstämmer) 

 kommunikativ förmåga (att vara begriplig) 

 självkontroll (att behålla lugnet) 

 social kompetens (empati) 

 identifikation (att anpassa kommunikationen till målgruppen) 

 prestige (status, auktoritet): har att göra med aktörens tidigare kompetenser 

 karaktär: har att göra med värdighet, ärlighet, välvilja och integritet. 

(Hedqvist 2002 cit. i Palm & Falkheimer 2005: 15-16) 

 

Förtroendekriser 

Ett inkonsekvent beteende, till exempel handlingar som inte överensstämmer med 

organisationens syfte eller budskap, är det som upprör en publik mest och är det som mest 

kan skada ett förtroende. Dessa handlingar kan vara misstag, oavsiktliga handlingar eller 

avsiktliga handlingar. Särskilt handlingar som uppfattas som avsiktliga står i centrum i 

förtroendekriser. Detta hänger ihop med konsekvens, som är en av de faktorer som 

signalerar trovärdighet. (Palm & Falkheimer 2005: 15) 

 

Krissituationer kan beröra organisationer på flera sätt. De kan drabbas av en kris på grund av 

en olycka eller på grund av att dess ledning har begått fel. De kan också bli ansvariga för att 

hantera en kris utan att själva vara den som har orsakat den (detta gäller särskilt 

myndigheter). Organisationer kan också orsaka kriser genom bristfällig krishantering, så 

kallade förtroende- och legitimitetskriser. (Falkheimer, Larsson & Palm 2009: 97-98) 

 

En kris behöver inte leda till en förtroendekris men ineffektiv krishantering kan göra det. Det 

är hanteringen av en kris som avgör om den utvecklas till en förtroendekris. Palm & 

Falkheimer (2005: 26-27) tar som exempel den anlagda branden i Göteborg och Estonia-
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haveriet. Båda är svåra fysiska kriser som inte per automatik innebär förtroendekriser. 

Branden i Göteborg ledde inte till en förtroendekris medan Estonia-haveriet gjorde det – på 

grund av hur krisen hanterades. 

 

Fysiska kriser inträffar i regel hastigt, vilket inte förtroendekriser nödvändigtvis gör. En 

förtroendekris föregås av en förtroendeförlust. När tillräckligt många har tappat förtroendet 

föreligger en förtroendekris. (Falkheimer & Palm 2005: 26) 

 

Försvarsstrategier 

När en organisations förtroende står på spel uppstår frågan hur man ska agera i relation till 

omvärlden och hur man ska kommunicera. Olika retoriska strategier (försvar) kan i en sådan 

situation tillämpas. Flera strategimodeller om krishantering har lanserats och hit hör två 

typologier om krisledares reaktion till och förklaring av en uppkommen kris: William Benoits 

(1995) image-restaureringsmodell, image repair theory, och Timothy Coombs (2007) kris-

respons-modell. Båda sträcker sig från förnekande av ansvar till fullt ansvarstagande. Dessa 

fokuserar på hur budskap formuleras. (Allern & Pollack 2009: 156-157; Larsson 2008: 290; 

Falkheimer, Larsson & Palm 2009: 98-100) 

 

William Benoits image repair theory används i denna undersökning. 

 

Försvarstal 

Försvarstal är en typ av kommunikation som har utvecklats för att undgå, begränsa eller 

försöka återskapa ett skadat förtroende. (Allern & Pollack 2009: 156-157) 

 

Man skiljer på försvarstal (apologia) och att be om ursäkt (apology). Apologia (apologi) är en 

grekisk term som innebär att försvara sig, medan att be om ursäkt har motsatt innebörd. En 

ursäkt innebär att man uttrycker ånger utan att försvara sig, medan en apologi kan innebära 

att man uttrycker sin omtanke om de drabbade men innebär oftast endast ett försvar. En 

apologi är inte en ursäkt men kan innehålla en sådan. Begreppen är dock inte varandras 

motsatser. En apologi är bredare. Den är en organisations (eller politikers) respons på publik 

kritik som syftar till att återskapa den skadade bilden av organisationen. (Hearit 2006: 2-8) 
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Försvarstalet är ett sätt att återupprätta den sociala relationen (som utgörs av bilden av 

organisationen) mellan organisationen och dess omgivning. Att ställa situationen tillrätta 

sker genom en process som fyller en social funktion för de inblandade och det hela måste 

följa ett visst mönster för att förväntningarna ska uppfyllas. Försvarstalet är nämligen en 

rituell sorts kommunikation och del av ett särskilt drama. Medierna blir nöjda och tappar 

intresse först när organisationen ber om ursäkt. Då avslutas förloppet. (Hearit 2006: 19-39) 

 

För att en historia (en händelse) ska få ett slut måste publikens förväntningar mötas. En 

lyckad apologi gör därför det. Hearit beskriver sex kriterier som karaktäriserar en lyckad 

apologi: En skuld som har uppstått inte ignoreras; den måste adresseras. Den ansvariga 

organsationen måste be om ursäkt på ett sätt som visar att man menar det man säger. 

Därför är det viktigt att vd:n på ett företag för organisationens talan eftersom det annars är 

svårt att övertyga folk om att ursäkten är uppriktig. Att en apologi följs upp är också viktigt 

då det visar att avsändaren menar det man säger. Intrycket måste också vara att man 

självmant vill be om ursäkt, inte att man gör det för att man måste eller bör. Vidare måste 

apologin vara ett avslut på själva händelsen; skulden måste tas omhand på ett rimligt och 

förtroendeingivande sätt. Apologin måste också ses som etisk. De beslut man har tagit om 

hur man ska agera måste vara etiska enligt publiken, annars blir inte publiken nöjd och då är 

historien inte över. (Hearit 2006: 211-212) 

 

Falkheimer, Larsson & Palm (2009: 98) tar upp tre faktorer som enligt forskningen definierar 

en situation som ett försvarstal: ”Det ska  innas ett etiskt anspråksställande för misstag och 

missgrepp, det ska finnas ett behov hos organisationen att förbättra sitt renommé som 

främsta motiv för respons och försvaret ska framföras av organisationen själv.” 

 

2.2. IMAGE REPAIR THEORY 

William Benoits image-restaureringsmodell, image repair theory, är en typologi som grundar 

sig på retorikens försvarstal (apologia) och fokuserar på retoriska reaktioner och 

formuleringar – det vill säga budskap – vid en kris. Typologin består av fem strategier som 

syftar till att återskapa förtroende. Strategierna sträcker sig från förnekande, i form av att 

” ä  a osku  ”, i den ena änden av skalan, ti   att ta ans ar o   ”ta    si   e a sku  en” i den 

andra. De fem strategierna är: Förnekande, Bortförklaring, Minska händelsens anstötlighet, 
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Tillrättaläggande och Ta på sig skulden. (Palm & Falkheimer 2005: 61-68; Falkheimer, Heide 

& Larsson 2009: 97-100) 

 

Här följer de fem strategierna och deras varianter (ibid.): 

 

1. Förnekande 

Hävda oskuld: Säga att man inget har gjort eller att inget har hänt. 

Skylla på någon annan: Hävda att någon annan bär ansvaret/är orsaken. 

 

Förnekande är inte en strategi att rekommendera om något verkligen har hänt eftersom 

krisen sannolikt blir större när sanningen kommer fram. Att skylla på någon annan kan också 

få bumerangeffekter. De flesta börjar med att förneka ansvar innan de eventuellt använder 

andra strategier. 

 

2. Bortförklaring 

Olyckshändelse: ”Sånt händer.” En olycka (t.ex. sabotage) kan dock leda till förtroendeförlust 

om krisen hanteras illa. 

Okunskap: Bristande information, ovana. Att till exempel skylla på att långsamt handlande 

vid stora katastrofer beror på att de svenska resurserna inte är dimensionerade efter 

katastrofens omfattning. 

Goda avsikter: Hävda att man inte menade så illa, att man menade väl och att handlingen 

var av exempelvis omtanke. 

Provokation: Någon annan började, orsakerna var bortom organisationens kontroll. Till 

exempel genom att ange höga skatter som anledningen att flytta en produktion utomlands. 

 

3. Minska händelsens anstötlighet 

Bolstering: Att försöka kompensera och väga upp det inträffade med goda handlingar och att 

visa upp goda egenskaper (ej detsamma som Kompensation). Det kan röra sig om handlingar 

som visar generositet eller medkänsla, som t.ex. att bygga ett barnhem eller hålla en tyst 

minut. Bolstering betyder ”att  ä  a in i ku  ar”  Handlingen har en symbolisk funktion. 

Minimering: Säga att skadan (skadorna) är mindre än som hävdas, att skadan överdrivs. 
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Differentiering: Att differentiera är att omdefiniera, att nyansera, att skapa kontrast. Ett sätt 

är att jämföra med något som är värre. Ett annat är att lyfta fram att bara några inom 

organisationen har agerat oetiskt men inte majoriteten. En organisation, som till exempel 

poliskåren eller kriminalvårdsstyrelsen, kan hävda att några anställdas olagliga handlanden 

inte är typiska   r or anisationen  Detta ka  as ”att  e a u   attit  o  ektet i t   o  ekt”  

Attackera: Ifrågasätta angriparens trovärdighet och motiv, att lyfta upp angriparens 

egenintresse i frågan. Vanligt är att mena att angriparen har politiska motiv till sina 

anklagelser. 

Att hänvisa till ett högre syfte: Ändamålet helgar medlen. Till exempel kan uppsägningar 

vägas mot företagets överlevnad. 

Kompensation: Kompensation med hjälp av positiva handlingar, ge/utlova ersättning. 

Handlingen har både reell och symbolisk funktion. 

 

Dessa försvar handlar om att förmildra omständigheterna med kommunikation. Man visar 

till exempel prov på goda egenskaper eller talar om annat. Den här strategin är defensiv men 

många gånger den enda som finns att tillgripa. 

 

4. Tillrättaläggande 

Att ställa till rätta, att utreda fel, att hindra att något liknande händer igen 

Exempel: Att avskeda de som har felat, att omorganisera, att skapa nya policyer. 

 

5. Ta på sig hela skulden 

Att be om ursäkt, att ”göra en pudel” 

Budskapen som framförs i samband med denna strategi är många gånger ödmjuka och 

självkritiska. Det här är den mest effektiva strategin. 

 

Vissa försvar liknar varandra och kan vara svåra att skilja åt. Bolstering berättar om positiva 

handlingar som organisationen gör, har gjort, eller ska göra men som inte ställer situationen 

tillrätta. Då handlar det istället om Tillrättaläggande. Differentiering kan påminna om 

Bolstering men handlar om att verbalt nyansera händelsen. Kompensation är precis som 

Tillrättaläggande kopplad till situationen men ställer inte tillrätta utan kompenserar. 
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2.3. FORSKNINGSREKOMMENDATIONER 

Larsson (2008: 294) säger så här om frågan om hur man ska hantera en kris: ”Ett   reta s 

rykte kan snabbt förändras vid en kris som inte hanteras på ett förnuftigt sätt. En 

genomgående slutsats i olika studier är att företag som försöker negligera och bortförklara 

en krisfråga eller gå till angrepp mot kritiker av krisarbetet förlorar denna match. En rad 

exempel visar att organisationer som har en aktiv, positiv och konstruktiv inställning kommer 

ur kriser med hedern i behåll, medan reaktiva metoder och mer eller mindre tomma 

deklarationer  ara ska ar  ro  em ” 

 

Rekommendationen vid hanteringen av en kris (oavsett om man själv har orsakat den eller 

inte) är att beklaga det inträffade och visa medlidande med de som har drabbats, intyga att 

man ska göra allt man kan för att ställa saker och ting till rätta och – om man har skuld i 

situationen – se till att det inte händer igen (Falkheimer, Larsson & Palm 2009: 100). 

 

Enligt Benoits forskning är den mest effektiva strategin vid kriser att ta på sig hela skulden. 

(Falkheimer och Palm 2005: 87) 

 

Falkheimer och Palms studie (2005) om kriser, krishantering och förtroende som intervjuade 

41 svenska organisationer (kommuner, landsting, statliga myndigheter, statliga och privata 

företag) visar att de organisationer där anställdas agerande var orsak till krisen har många 

gånger vunnit på att ta på sig en kollektiv skuld istället för att peka ut en enskild person. Ett 

sätt är att hänvisa till bristande information till den anställda. Då det handlar om kritik mot 

ett re e  erk   res  s att  et istä  et   r att  ä  a att ”s  ana är re  erna” kan  ara  ättre att 

erkänna att reglerna kanske har brister. (Palm & Falkheimer 2005: 87) 

 

2.4. ANDRA SÄTT ATT REPARERA ETT SKADAT FÖRTROENDE 

Att använda retoriska strategier är bara ett sätt att reparera ett skadat förtroende. Palm & 

Falkheimer (2005: 50-61) tar upp en rad övriga strategier: 

 

Proaktivitet är ett viktigt verktyg för en organisation som handlar om att med olika medel 

förebygga en kris. Proaktivitet yttrar sig i förebyggande aktiviteter som riskkommunikation, 

issues management (rör frågor som opinion och förtroende) och omvärldsanalys. 
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Viktigt är också att välja rätt kanal och tidpunkt för sin kommunikation eftersom det kan 

begränsa förtroendeförlusten. Olika avsändare har olika förtroende och kan man välja 

avsändare (kanal) så kan det göra skillnad. Fel vald tidpunkt för kommunikationen kan väcka 

negativa reaktioner och förvärra krisen. 

 

Medierna spelar också roll vid kriser. Hur de rapporterar om en händelse påverkar folks 

uppfattning om händelsen, till exempel föredrar medier att polarisera framför att nyansera. 

Å andra sidan innebär också medierna en möjlighet för en organisation att bilda opinion. 

Flertalet mediala strategier kan användas, att exempelvis att anordna pr-aktiviteter, ge ut 

kundtidningar, kommunicera via webb, påverka journalister med information etc. Många 

använder sig av köpt utrymme i medierna, så kallade advertorials, där ett budskap kan 

utformas som en vanlig artikel. 

 

Principer som är viktiga vid förtroendekriser och förtroendeförluster är sanning och 

öppenhet, till exempel genom att själv informera om läget istället för att försöka dölja det. 

 

Att tala sanning är den vanligaste rekommendationen till organisationer som upplever en 

förtroendeförlust eller råkar ut för en förtroendekris. Detta kan man se i både svensk och 

internationell litteratur och rådet grundar sig mer på erfarenhet än forskning och teori. 

 

Öppenhet är också en rekommendation som är grundad på erfarenhet. Det finns exempel 

där förtroendeskadorna har minskats genom öppenhet och snabbhet. På samma sätt ser 

man exempel på att hemlighållande förvärrar skadorna. Dock anser man inom branschen att 

öppenheten måste sättas i sitt sammanhang och att man inte måste redovisa allt. Valet 

anses inte stå mellan sanning och osanning utan snarare består det i att välja vilka delar av 

sanningen som ska redovisas. Öppenheten kan stå i konflikt med organisationens varumärke, 

det vill säga hur man uppfattas. Öppenhet är på det operativa planet underordnat andra 

värden. 
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2.5. RETORIK 

Retoriken sysslade från början enbart med tal. Numera används retoriken till att analysera 

åtskilliga fler mänskliga uttryckssätt. Därför är talare utbytbart mot avsändare och skribent; 

tal mot budskap och text; åhörare mot mottagare, läsare, åskådare och så vidare. 

 

I detta avsnitt ges en översikt över retoriken och dess syfte. Centrala begrepp gås igenom. 

 

Vad är retorik? 

Retorik handlar om konsten att tala så att man övertygar. Retoriken uppstod i det grekiska 

samhället på 500-talet f.Kr. i samband med det framväxande rättssystemet där man själv fick 

både anklaga andra och försvara sig. Med tiden utvidgades konsten att övertyga en publik till 

andra områden, vilket mynnade ut i tre genrer: rättstal, politiska tal och lovtal (hyllnings- och 

klandertal). Det började alltså med det talade ordet men idag anser man att inte bara texter 

utan alla former av mänskliga uttryck är relevanta att studera såtillvida de kan användas till 

att övertyga andra. Detta uttryckte Aristoteles egentligen redan på sin tid: ”Retorik är stu iet 

a  a  t  et som är ämnat att   ert  a”  (Vi s  2010: 216-218) 

 

Lindqvist Grinde (2008: 47) definierar retorik så här: ”Retorik är stu iet a   ur or  o   a  a 

an ra t  er a  s m o er an än s   r att    erka”. I den definitionen identifierar han 

avsändaren, mottagaren och verktygen. 

 

Den klassiska retorikens mest övergripande begrepp är: de tre retoriska genrerna, de tre 

retoriska bevismedlen (ethos, pathos, logos), talarens tre plikter (behaga, undervisa, röra) 

och den retoriska arbetsprocessen, partesläran (Lindqvist Grinde 2008: 47). 

 

Partesläran 

Retorikens fem moment, partes, är en arbetsprocess som syftar till att hjälpa talaren att 

skapa sitt tal (Lindqvist Grinde 2008: 196). 

 

De fem momenten är: 1) Inventio – uppfinna argument, söka argument, 2) Dispositio – 

ordna argument, 3) Elocutio – välja ord och uttryck, 4) Actio/Pronuntiatio – framförandet, 

5) Memoria – att lära sig utantill. (Lindqvist Grinde 2008: 59-61) 
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Parteslärans centrala del är Inventio, den första delen. Inventio har med inventering att göra. 

Här finner man sina argument och söker efter påverkansmedel: man arbetar med 

argumentation (logos), hur man kan aktivera åhörarnas känslor (pathos) och hur talaren kan 

göra för att framstå som pålitlig (ethos). Först måste dock en tes (ett påstående) formuleras 

som texten ska bevisa. För den som istället analyserar är uppgiften att finna tesen som 

texten försöker bevisa. (Lindqvist Grinde 2008: 65-66) 

 

Inventio analyserar också syfte, genre och publik. Det kan finnas både implicit och explicit 

publik respektive syfte. (Lindqvist Grinde 2008: 189-196) 

 

Att övertyga 

När man vill övertyga om något brukar man argumentera. Det man vill övertyga om kallas 

tes och det som anförs som stöd för tesen är ett argument (grund). (Vigsö 2010: 222-227) 

 

För att övertyga måste man ha argument, logos. Logos vädjar till publikens förnuft och 

kritiska omdöme. Argumentationen är retorikens första princip, men det finns fler sätt att 

övertyga: med hjälp av sin karaktär eller personlighet, ethos, och genom att väcka känslor 

hos publiken, pathos. Utöver denna grund finns en rad tekniker som hjälper talaren att finna 

sina argument, att bygga upp och ordna sitt tal. (Johannesson 1996: 14-19) 

 

Människan agerar utifrån flera grunder, inte bara de som har att göra med förnuftet, och 

retoriken tar hänsyn till detta. Det går inte att övertyga bara genom logos. Publiken måste 

också känna förtroende för avsändaren (ethos) och känna sig personligt berörd (pathos). De 

tre appellformerna (ethos, logos, pathos) hänger ihop och samverkar. (Vigsö 2010: 220-222) 

 

Aristoteles kallar appellformerna pisteis. De har också kallats ”tre sätt att  inna ti  it”  

Lindqvist Grinde kallar dem bevismedel. Han beskriver dem så här: en förtroendeingivande 

karaktär (ethos), de känslor talaren eller skribenten kan väcka hos publiken (pathos) och de 

sakskäl som kan användas i texten (logos). Dessa tre delar är dock inte alltid så lätta att skilja 

åt vid en analys av en text. (Lindqvist Grinde 2008: 55-57) 
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De tre appellformerna 

Logos handlar om sakskäl, bevis, argument. De huvudsakliga sätten man kan bevisa sin sak 

på är genom att hänvisa till ett exempel (paradigm) eller genom att hänvisa till en allmän 

princip (entymem). (Lindqvist Grinde 2008: 79) 

 

Ethos bygger på publikens förtroende för avsändaren och har att göra med till exempel 

dennes kompetens, klokhet, moral eller vänliga inställning (Vigsö 2010: 220-222). 

 

Ethos handlar om att använda sin egen karaktär och sina egna upplevelser för att ge stöd åt 

sitt budskap. Genom egna erfarenheter kan man hänvisa till egna kunskaper och att man vet. 

(Lindqvist Grinde 2008: 190) 

 

Ethos handlar om att vara sakkunnig på området, att vara en auktoritet, någon man kan lita 

på i ett avseende, att talaren är en pålitlig person (Lindqvist Grinde 2008: 28). 

 

Pathos är en appell som är situationsbunden och känslorna som väcks hos publiken kan vara 

både positiva och negativa: medkänsla, glädje, hat, avsky osv. (Vigsö 2010: 220-222) 

 

Pathos handlar om att försätta åhörarna i ett känsloläge som gör att de övertygas om din 

ståndpunkt (Lindqvist Grinde 2008: 82). 

 

Pathos är att vara känslosam, att nämna känslor, både negativa och positiva. En grov analys 

kan utgöras av att man räknar orden för känslor och ser om de positiva eller negativa 

dominerar. Att måla upp en bild som skapar känslor är också att använda sig av pathos. 

(Lindqvist Grinde 2008: 191-192) 

 

För att väcka känslor måste man beskriva människor eller situationer, händelser eller saker 

som kan väcka de känslor man vill väcka. Beskrivningarna gynnas av att man beskriver 

detaljer. Det är viktigt att själv uppvisa känslan som man vill väcka. De egna känslorna 

används för att påverka. (Lindqvist Grinde 2008: 86-88) 
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Retorikens tre genrer 

Det rättsliga talets syfte är att påverka en publiks ståndpunkt om något som har skett och 

kallas för judiciell eller forensisk genre. Publiken ska fatta beslut om dåtiden. Det politiska 

talets syfte är att påverka en publik om att fatta beslut om framtiden och kallas för 

deliberativ genre. Den tredje genren, demonstrativ eller ceremoniell genre, vänder sig inte 

till en beslutsfattande publik utan till en passiv publik. Den handlar istället om att påverka en 

publiks attityder, i positiv eller negativ riktning, till exempel då man hyllar någon eller vill 

smutskasta en fiende eller motståndare. Under antiken var platserna för dessa tre typer av 

tal senaten, politiska rådslag respektive fester, men idag träffar man på dessa tal i en lång 

rad olika sammanhang. Till exempel kan det vara ett ceremoniellt tal när exempelvis en 

politiker talar efter en nationell kris eller olycka. Även populärkulturen med dess hjälteideal i 

till exempel både filmer och dokumentärer kan räknas hit. (Lindqvist Grinde 2008: 50-55) 

 

2.6. TEORIDISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

Teorierna om kriskommunikation skiljer sig inte åt nämnvärt utan kompletterar och 

bekräftar istället varandra. Flera forskare menar att kommunikation kan vara den viktigaste 

delen av krishantering. Larsson (2008) menar att kommunikation är en del av krishantering, 

medan Falkheimer, Heide & Larsson (2009) menar att kriskommunikation och krishantering 

inte går att skilja åt då att hantera en kris i stort sett innebär att kommunicera. 

 

Hearit talar också om att hantera kriser med kommunikation. Falkheimer, Heide & Larsson, 

Benoit och Hearit är alla ense om att det bästa för en organisation är att ta på sig skulden 

och att visa medlidande istället för att ignorera kritiken eller försvara sig. Dock utvecklar 

Hearit vad kriskommunikationen ska innehålla och hur den ska framföras för att vara lyckad. 

Media och publik måste nämligen bli nöjda för att händelsen ska anses avslutad; det är en 

lyckad apologi. Hearit bidrar därmed med ett annat perspektiv. 

 

Falkheimer, Heide & Larsson talar också om försvarstal och redogör för tre faktorer som är 

tecken på att en situation är ett försvarstal. Dessa faktorer säger dock inte något om 

kommunikationens innehåll eller dess karaktär. De är yttre tecken på att en organisation 

behandlar sin situation som en kris. Hearit går däremot in på försvarstalets innehåll. 
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Förtroende och kris hänger ihop. Bristande förtroende kan försvåra ett krishanteringsarbete 

när en kris väl inträffar. Således kan gott förtroende göra krishanteringen lättare. Om en kris 

hanteras illa kan den utvecklas till en förtroendekris. En lyckad apologi, det vill säga lyckad 

kriskommunikation, är alltså en del i att förhindra en förtroendekris. 

 

Kris hänger även ihop med retorik. Att återfå förtroende från omgivningen vid en kris är 

viktigt eftersom det är viktigt för ett samhälle att det finns förtroende för samhällets 

institutioner. Förtroende bygger på trovärdighet, ethos, som kan kommuniceras. Retoriken 

går in på kännetecken för ethos, vilket även Hedqvist gör. Man kan se att ethos 

kännetecknas av olika positiva egenskaper, förmågor och styrkor som gör intryck på oss. 

Att kommunicera trovärdighet i en kris hjälper alltså till att reperara ett skadat förtroende. 
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3. METOD OCH MATERIAL 

Detta kapitel redogör för vetenskapsteoretiskt ställningstagande, urval, metod och 

tillvägagångssätt. Validitet, reliabilitet och metod diskuteras. 

 

3.1. VETENSKAPSTEORETISKT STÄLLNINGSTAGANDE 

Kvalitativ metod är en tolkande metod som används när man studerar mänskliga handlingar 

eller något som är skapat av människan. Kvalitativ metod är ett naturligt val framför 

kvantitativ metod också för att denna studie är en fallstudie; materialet utgörs av fyra texter. 

Retorisk analys används för att studera strategier och påverkansmetoder i ett material och 

är därför en lämplig metod för denna studie. 

 

Kvalitativ metod undersöker processer, relationer och kvalitativa egenskaper hos ett 

material och lämpar sig för studier av ett fåtal fall, till skillnad från kvantitativa metoder som 

undersöker hur vanligt förekommande något är i en stor grupp (Ekström & Larsson 2010: 19). 

 

En retorisk analys syftar till att svara på vilka strategier i en text som används för att påverka 

mottagaren. En texts val (bild, tal etc.) studeras som strategier att påverka läsaren. (Lindqvist 

Grinde 2008: 26) 

 

Vigsö (2010: 215) skri er att ”retoriken som metod har haft stor betydelse inom medie- och 

kommunikations etenska en un er senare  r” vilket motiverar valet av retorisk analys 

eftersom materialet är massmedierat och riktar sig till en stor publik. 

 

Förförståelse 

Vi tillskriver ofta mänskliga fenomen (regler, normer osv.), uttryck (texter, konst osv.) och 

aktiviteter eller handlingar mening. Karaktäristiskt för dessa s  ka  a e ”meningsfulla 

fenomen” är att de måste tolkas för att kunna förstås. Vi måste tolka för att kunna 

interagera med andra. Som sociala aktörer tolkar vi hela tiden. (Gilje & Grimen, 2007: 171) 
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Vår tolkning beror på våra förutsättningar, vår bakgrund. Det finns saker som vi tar för givna 

som vi tar med oss in i tolkningen. Gilje & Grimen (2007: 179-180) kallar det för förförståelse 

(ett begrepp som tillsammans med fördomar ursprungligen kommer från Gadamer). 

 

Tre områden påverkar vår förförståelse: vårt språk (vad vi har ord för); våra föreställningar 

och trosuppfattningar; våra personliga erfarenheter. Föreställningar handlar om hur vi 

tänker om naturen, världen och människor. Trosuppfattningar handlar om världsbild och 

livsåskådning. Personliga erfarenheter har med miljö, upplevelser och erfarenheter av andra 

människor att göra. (Gilje & Grimen 2007: 180-185) 

 

Det är viktigt att vara medveten om att det är man själv som tolkar och att man kan 

begränsas av sig själv. Det är viktigt att ifrågasätta sin tolkning och att ha ett öppet sinne. 

 

Kontext 

En kvalitativ analys, som är en tolkande metod, kräver också en tolkning av sammanhanget. 

Meningsfulla fenomen kan bara förstås i sitt sammanhang, sin kontext. Det är kontexten som 

ger  et ”menin s u  a  enomenet”  ess bestämda betydelse. Ofta har vi samma kulturella 

och sociala förutsättningar som avsändaren och då utgör tolkningen inget problem. Då vi 

inte delar historisk tid med till exempel skaparen av en text så är det svårare att tolka 

sammanhanget. Ibland går det inte att nå förståelse. (Gilje & Grimen 2007: 185-187) 

 

Retorikens analys av kontexten används i detta arbete: En retorisk analys av ett material 

analyserar inte bara materialet, utan definierar också materialets kontext eftersom ett 

budskap produceras i en konkret situation. Inom retoriken kallas detta för retorisk situation 

och innefattar en redogörelse för: textens avsändare, publik, syfte, tid och plats, medieval 

och medialt sammanhang. En sådan analys är viktig eftersom dessa aspekter är en del av 

texten. (Vigsö 2010: 217-218) 

 

Vigsö (2010: 217-218) menar också att den moderna medieforskningen kan berika retoriska 

analyser när det gäller saker som rör medieval och hur olika medier skiljer sig från varandra. 
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Dahlgren (2000: 75-100) har utvecklat ett redskap för analyser av medietexter. Det utgörs av 

sex aspekter som berör både innehåll och sammanhang. Då de är utformade särskilt för 

medietexter tjänar de som stöd för analysen av kontexten. De sex aspekterna är publik, 

textens syfte, textens uppbyggnad, mediala sammanhang, samhällssammanhang och 

produktionsomständigheter. 

 

3.2. URVAL OCH AVGRÄNSNING 

Det material som valts ut är fyra meddelanden publicerade på Stockholm Prides hemsida 

(Bilaga 1). Dessa kallas i analysen för Meddelande 1-4. Det första och det sista meddelandets 

publiceringsdatum fungerar också som avgränsningsperiod. 

 

Den första informationen publicerades den 6 september 2011 (Meddelande 1), drygt en 

månad efter festivalen, o   in ormerar om   renin ens ”ekonomiska  ä e” och är en naturlig 

början på den studerade tidsperioden. Det andra meddelandet publiceras den 8 december 

2011 (Meddelande 2). Därefter publicerades ytterligare information den 22 december 2011 

(Meddelande 3) och den 11 mars 2012 (Meddelande 4). Det sista in ormerar om ”  usnin  i 

Pri es ekonomi”. Vid detta lag är festivalområde, tema och datum för 2012 års festival redan 

klart och biljetter säljs redan. Den omedelbara krisen får därmed bedömas vara över. Därför 

är Meddelande 4 den sista texten som analyseras. 

 

Det utvalda materialet är externt. Meddelandena har hämtats från föreningens hemsida, 

www.stockholmpride.org. All information om festivalen läggs ut på hemsidan – inför, under 

och efter festivalen (Informant). 

 

Föreningens informationskanaler är hemsida, medlemsbrev och nyhetsbrev. Information 

som publiceras på hemsidan är riktad till allmänheten och hbtq-communityt. (Informant) 

 

De meddelanden som berör krisen har valts ut. Under tidsperioden lades i huvudsak ingen 

annan information än dessa meddelanden ut på hemsidan, förutom efter årsskiftet då 

kortare notiser om kommande festivals datum, plats etc. började publiceras. Dessa notiser 

tas inte med i urvalet eftersom de inte berör krisen (Meddelande 3 innehåller dessutom en 
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del av informationen i några av dessa notiser). De meddelanden som har valts ut anses också 

av avsändaren som den huvudsakliga informationen om krissituationen (Informant). 

 

Perioden före Meddelande 1 studeras inte eftersom det inte finns någon massmedierad 

information om krisen med Stockholm Pride som avsändare före detta. Inte heller studeras 

perioden efter Meddelande 4 eftersom krisen får anses vara över då. En avgränsning måste 

göras och jag väljer att fokusera på den akuta krishanteringen eftersom det är intressant att 

ta reda på hur sådan kommunikation kan se ut. Det är inte förebyggande kriskommunikation 

eller fasen efteråt som är tänkt att studeras. 

 

En telefonintervju med en person i Stockholm Prides styrelse för 2011 har gjorts. Intervjun 

syftade till fakta och upplysningar och fungerar varken som material eller metod. 

 

3.3. RETORISK ANALYS 

Retoriken är inte bara ett verktyg för att skapa påverkande texter utan också för att 

analysera påverkan. Den analytiska retoriken kan inte skiljas från den praktiska. Retorikens 

mål är alltid både ett analytiskt studium och en utövad talekonst. (Lindqvist Grinde 2008: 25) 

 

William Benoits typologi image repair theory används till att analysera de utvalda 

meddelandena från Stockholm Pride och har valts som analysmetod eftersom den omnämns 

av flera författare. Den klassiska retoriska analysen används som komplement eftersom 

delar av materialet innehåller få försvarsstrategier. För det syftet används den retoriska 

arbetsprocessens första moment Inventio. 

 

En fullständig retorisk analys behandlar inte bara argumentation (inventio) utan till exempel 

även disposition (dispositio) och ordval (elocutio) (Lindqvist Grinde 2008: 187). 

 

När man ska göra en retorisk analys finns det finns flera möjliga vägar beroende på vad det 

är man vill ha svar på. Den första delen, Inventio, behandlar argumentation, och kan till 

exempel användas som analysverktyg. En fullständig retorisk argumentationsanalys tar 

hänsyn till alla retoriska begrepp men tid och utrymme brukar inte räcka till för det. 

(Lindqvist Grinde 2008: 171) 
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3.4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Meddelandena analyseras ett i taget, stycke för stycke, för att identifiera vilka strategier som 

används i dem. Det kan förekomma en eller flera olika försvarsstrategier i ett och samma 

stycke, till och med i samma mening. Ett analysschema (Bilaga 2) bestående av en tabell med 

de fem strategiernas namn, dess varianter och förklaringar på vad de innebär har använts. 

 

När strategierna namnges åtföljs de av sitt nummer ur image repair theory-modellen. Detta 

för att underlätta för läsaren. Strategierna sträcker sig från Förnekelse (1) till Ta på sig 

skulden (5). En strategi kan ha flera varianter. Till exempel har strategin Minska händelsens 

anstötlighet (3) sex varianter och kan återges till exempel så här: Bolstering (3). 

 

När text ur meddelandena citeras (i analysen) så utesluts ibland citationstecken eftersom 

texten annars skulle bli svårläst. Bedömningen är att detta gör texten lättare att läsa. 

 

Meddelandena analyseras även utifrån klassisk retorisk analys, det vill säga med centrala 

retoriska begrepp. Dessa återfinns i teorikapitlet. 

 

En råanalys återfinns i Bilaga 3. Den innehåller förutom analysen även andra noteringar. 

Dessa är att betrakta som stöd för det egna arbetet. 

 

3.5. VALIDITET OCH RELIABILITET 

Validitet handlar om giltighet. God validitet betyder att analyser och data är relevanta, det 

vill säga att man mäter det som man har tänkt att man ska mäta. Reliabilitet handlar om 

undersökningens tillförlitlighet och syftar på insamling, bearbetning och analys av data. Bra 

kvalitet på hanteringen av data ger hög reliabilitet. (Östbye 2004: 40) 

 

Jag menar att validiteten är god. Typologin rekommenderas av forskare för att studera 

retoriska strategier vid kris, vilket är studiens syfte, och resultaten bör därför kunna svara på 

frågorna som undersökningen ställer. Organisationen har själv valt att uttrycka sig och själv 

valt hur man formulerar sig, vilket bör göra både material och data relevanta. Klassisk retorik 

används också. Retoriken började utvecklas för över två tusen år sedan och används än idag 

vilket får ses som en beprövad teori att använda för att studera mänsklig kommunikation. 
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Även forskares rekommendationer kompletterar analysen vilket motverkar att studien blir 

ensidig. Att bredda analysen framstod med arbetets gång som nödvändigt för att göra 

studien och materialet rättvisa. 

 

För att uppnå så god reliabilitet som möjligt har jag genomfört undersökningen på ett 

systematiskt och konsekvent sätt. Jag har arbetat med ett analysschema (Bilaga 2) som jag 

har använt konsekvent vid analysen av texterna. Meddelandena har analyserats ett i taget, 

stycke för stycke, mening för mening (se råanalys, Bilaga 3). Varje analys har därefter 

kontrollerats. Vissa strategier har varit svåra att skilja åt, till exempel Bolstering och 

Differentiering, och skillnaderna har klarnat med arbetets gång. När sådan kunskap har ökat 

så har analysen reviderats. Känslan för och insikter om materialet som helhet har även den 

ökat med arbetets gång och lett till att analysen har reviderats ytterligare. Att tid och 

utrymme för revidering har funnits minskar risken för tolkningsfel då undersökningen är 

kvalitativ. Detta har också gynnat helhetsbilden. Jag menar att reliabiliteten är mycket god. 

 

3.6. METODDISKUSSION 

Texter kan analyseras ur flera perspektiv, men att med retorisk analys och image repair 

theory studera hur Stockholm Pride kommunicerar förtroende är intressant då den valda 

kommunikationen sker i samband med en kris, och kris och förtroende hänger ihop. 

Meddelandena är föreningens egna initiativ till kommunikation. Hur man uttrycker sig och 

vad man ska formulera väljer också föreningen själv. Detta gör att resultaten kan berätta hur 

föreningen kommunicerar och hur den vill återskapa förtroende. 

 

En nackdel med undersökningen är att den som textanalys studerar en begränsad del av 

Stockholm Prides kriskommunikation. Stockholm Pride har också haft möten med 

leverantörer och möten för medlemmar. Föreningen har också haft ekonomiska 

förhandlingar och uppgörelser, men undersökningen är inte en studie av Stockholm Prides 

hela krishantering utan en studie av organisationens retoriska kommunikation – hur man 

väljer att kommunicera och uttrycka sig.  
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4. ANALYS 

Analys av förförståelse, kontext och material. 

 

4.1. FÖRFÖRSTÅELSE 

I vårt samhälle är vi vana vid information från organisationer, företag och politiska partier 

med flera vilket gör materialets genre och tilltal bekanta. Eftersom jag delar språk respektive 

kulturell och historisk epok med avsändaren minskar risken för missförstånd av materialet 

och dess sammanhang. 

 

Avsändaren är bekant för mig då jag bor i Stockholm där festivalen länge har varit ett årligt 

återkommande inslag, både i staden och i medierna. Pride som organisation är inte heller ny 

för mig då jag för inte så längesedan besökte festivalen för första gången. Jag har alltså själv 

upplevt och fått inblick i arrangemanget. 

 

Sin egen förförståelse är viktig att vara medveten om för att arbetet inte ska styras av 

förutfattade meningar. Mina tankar om pr-material är att avsändaren kommunicerar ur sitt 

eget perspektiv och till sin egen fördel. En avsändare kan vinkla sin kommunikation och 

utelämna information, medvetet eller omedvetet. (Så ser jag på både nyhetsartiklar och 

organisationers kommunikation.) Dock är det ändå inte lätt att värja sig från texter eftersom 

det är svårt att veta hur det som beskrivs verkligen såg ut. Till Stockholm Pride har jag en 

positiv inställning eftersom föreningen är ideell och arbetar med mänskliga rättigheter. Dock 

har jag höga krav på organisationers kommunikation och min inställning är därför kritisk. 

 

Man kan begränsas av sin egen förförståelse, sina egna förutfattade meningar. Jag upplever 

dock att materialet har talat till mig med analysens gång och att resultaten har vuxit fram. 

 

4.2. KONTEXT 

 

Avsändare: Avsändare för alla meddelanden är styrelsen för Stockholm Pride. Meddelande 1 

har underskriften ”Styrelsen för Stockholm Pride”, Meddelande 2 har underskriften 

”Styrelsen   r  to k o m Pri e  enom or   ran e Pär Wiktorsson” och Meddelande 3, 
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Bre   r n st re sen, är si nerat ” t re sen   r  to k o m Pri e  enom Pär Wiktorsson, 

ordf ran e”  Meddelande 4, som är ett pressmeddelande, har ingen underskrift. 

 

Tid och plats: Datumen för publiceringarna är 6/9 2011, 8/12 2011, 22/12 2011 och 11/3 

2012. Platsen är föreningens hemsida www.stockholmpride.org. Texterna är på svenska. 

 

Det sista meddelandet är ett pressmeddelande som även publicerades i Mynewsdesks 

databas (www.mynewsdesk.com). Mynewsdesk är en pressmeddelandetjänst. Det är möjligt 

att det första meddelandet också publicerades där. Det går dock inte att hitta där nu. 

 

Medieval: Texterna finns på föreningens hemsida, en av föreningens informationskanaler. 

Hemsidor och internet är naturliga platser för människor att söka information på och en 

hemsida är en naturlig plats för en organisation att lägga ut sin information på. Där styr 

organisationen över informationen själv. Att meddelandena läggs ut på hemsidan innebär 

att föreningen vill att de ska finnas där och att de ska bli lästa. 

 

Publik: Hemsidan riktar sig till allmänheten och hbtq-communityt (Informant). Hemsidans 

publik är dock alla som väljer att besöka den eftersom den är öppen för alla. Det är en publik 

med stor spännvidd på individuell förförståelse och som kan läsa texterna på olika sätt. 

 

De särskilda utskicken som har gjorts till medlemmarna har enligt informanten innehållit i 

stort sett samma information som de studerade meddelandena. Även föreningens 

nyhetsbrev (som vem som helst kan prenumerera på) har haft ungefär samma innehåll. 

Informationen till medierna har också varit av ungefär samma slag – även om tidpunkten för 

kommunikationen och kommunikationskanalerna är andra. Innehållet har alltså nått fler än 

bara de som besöker hemsidan. 

 

Syfte: Texternas intentioner är att informera om situationen, om arbetet med 

förhandlingarna och om planeringen inför kommande festival, och att påverka allmänhetens 

bild av situationen, uppfattning om föreningen och förtroendet för den. Meddelandenas 

övergripande syften är två, informativa och övertalande: att informera och att påverka. 
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Medialt sammanhang: I det stora medieutbudet klassificeras materialet som PR, public 

relations (pr- och informationsverksamhet). Specifikt handlar det om två genrer: brev/tal 

respektive pressmeddelanden. För att göra en förtydligande jämförelse så kan pr-texterna 

liknas vid en genre i en annan kategori: journalistikens ledare, som också syftar till påverkan. 

 

Samhällssammanhang: I dagens samhälle är det väldigt viktigt att ta ansvar för sina ord och 

handlingar. Att kommunicera i kriser och att visa att man vill återvinna förtroende är därför 

något som Stockholm Pride måste förhålla sig till. 

 

Medier påverkar, genom sin rapportering, förtroendet för organisationer (och personer) 

vilket ger medierna makt och de blir nödvändiga att förhålla sig till. Relationen till medierna 

är därför ett viktigt sammanhang. 

 

Produktionsomständigheter: Jag gissar att en ideell förening har begränsade resurser för sin 

kriskommunikation, särskilt när man också ska föra ackordsförhandlingar. Kanske har man 

inte heller samma personer i sin informationsstab varje år. Kanske är man extra utsatt. 

 

Meddelande 1 (6/9) publicerades för att man ville informera om det ekonomiska läget och 

tidpunkten påverkades av att man ville göra det själv, vara den som gjorde det först 

(Informant). Meddelandet ledde till artiklar i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

 

Meddelande 2 (8/12) föregicks av debatt i medierna dagarna före, till exempel i Svenska 

Dagbladet den 6 december (www.svd.se), där Stockholm Pride uppmanas att kasta in 

handduken. Därför är det lätt att sluta sig till att meddelandet var en respons på det, vilket 

också bekräftas av informanten. 

 

Meddelande 3 publicerades för att man ville fortsätta delge sin berättelse och visa att saker 

händer i föreningens arbete med att ställa situationen tillrätta. Man ville summera hösten 

men också berätta om den kommande festivalen och den nya ledningen. (Informant) 

 

Meddelande 4 är ett pressmeddelande som man gick ut med inför föreningens årsmöte då 

årsmöteshandlingarna och den ekonomiska redovisningen skulle bli tillgänglig (Informant).  
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4.3. RETORISK ANALYS 

Meddelande 1-4 återfinns i Bilaga 1 och en råanalys återfinns i Bilaga 3. 

 

Meddelande 1, 2011-09-06: ”Information om föreningens ekonomiska läge” 

Meddelande 1 informerar om att föreningen inte kan betala sina räkningar. 

 

Meddelandet innehåller flera olika strategier. Den vanligaste strategin är Tillrättaläggande 

(4). Man uttrycker vad man ska göra för att ställa situationen tillrätta, till exempel: föra 

samtal om lösningar med leverantörer, ta in extern experthjälp för att se över 

organisationen och de ekonomiska rutinerna, rätta till bristerna i organisationen så att 

samma sak inte ska kunna ske igen. Man får också veta att personerna som har överskridit 

sina befogenheter inte längre finns kvar i organisationen; att avskeda är att ställa tillrätta. 

 

En annan vanlig strategi är Minska händelsens anstötlighet (3), som man av naturliga skäl 

inleder meddelandet med. Med denna strategi nyanseras situationen på olika sätt, till 

exempel genom att man berättar att festivalen innebar besöksrekord, att ett 

utvärderingsarbete pågår där den öppna festivalen diskuteras, och att nästa års festival 

redan planeras. Man förklarar också att ”enski  a  ersoner  ar  o känt kostna er  e inte 

 a e tä knin    r”,  i ket är att omdefiniera situationen genom att ” e a u   

attit  o  ektet”  Minska händelsens anstötlighet är en defensiv strategi som jag tänker kan 

tolkas som en vilja att rädda föreningen och förtroendet för den. 

 

Lika vanlig är också Förnekande (1): Hävda oskuld/Lägga skuld. Stockholm Pride tar inte på 

sig ansvaret men vill förmedla att man ser sig som ansvarig. Man ber om ursäkt men 

försvarar sig. Styrelsen vill hävda sin oskuld och Stockholm Pride kommunicerar inte enat. 

 

I stycke 2 och 3 talar man om att ” u  eten inte hållits” o   att ”intäkts ort a  et  ade 

kunnat hanteras om kostnadsramarna hållits” o   lägger ansvaret på de som inte höll 

budgeten respektive kostnadsramarna; det vill säga, man syftar p   e ”enski  a personerna”  

Man sä er inte ”vi  ar inte     it  u  eten” e  er ”om vi hade hållit kostnadsramarna”  
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Stycke 5 berättar att man ”under året har haft löpande budgetuppföljande samtal med 

samtliga ansvariga” och att man ”no a  ar poängterat   r samt i a ans ari a” vikten av att 

hålla sina kostnadsramar. Man vill visa att man inte har gjort några fel och Hävdar oskuld (1). 

Stycket ger en ” i o    e”-känsla med styrelsen på ena sidan och verksamheten på den 

andra. Det är inte med en enad front som Stockholm Pride kommunicerar. 

 

I sjätte stycket skriver man: ” om ans ari a för föreningen är det nödvändigt att vi snabbt 

rättar ti    risterna i or anisationen   r att kunna säkerstä  a att  etta inte sker i en ” Man 

säger alltså att man har ett ansvar för det som har skett och därför ska rätta till bristerna, 

men man börjar inte meningen ”Det är n   än i t att  i sna  t…” Man  i   distansera sig 

från det inträffade och lägger till ”Som ansvariga”. Man är ansvarig men oskyldig. 

 

Det är oklart varför man hävdar oskuld samtidigt som man talar om brister i organisationen 

och om att ta in hjälp för att se över organisationen och rutinerna. Man skickar dubbla 

budskap. Är det organisationen eller är det de enskilda personerna som bär ansvaret? Det 

går att ange orsaken till en kris utan att lägga skuld, men så gör inte Stockholm Pride. 

 

Styrelsen beklagar också det inträffade och ber alla berörda om ursäkt, men eftersom man 

försvarar sig så tar man inte på sig hela skulden. Att be om ursäkt innebär att inte försvara 

sig. Man ber om ursäkt men tar samtidigt tillbaka det man säger. Man gör inte en pudel. 

 

Den ursäkt man gör saknar också medkänsla, vill jag påstå. ”Vi  ek a ar” o   ” er om ursäkt” 

är de ord man använder, vilket gör ursäkten tunn på medlidande och deltagande. Man lägger 

mer utrymme på att hävda sin oskuld än på att be om ursäkt och visa medkänsla. 

 

Man intygar att man ska göra allt man kan för att ställa situationen tillrätta, något som å 

andra sidan forskningen rekommenderar. Föreningen talar också om att ta in hjälp för att se 

över organisationen och de ekonomiska rutinerna och om att rätta till brister, vilket kan 

kopplas den ödmjukhet som Benoit efterfrågar – men självkritiken som han också menar att 

en ursäkt brukar karaktäriseras av uteblir, anser jag. 
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Meddelande 2, 2011-12-08: ”Stockholm Pride kämpar vidare” 

Meddelande 2 innehåller endast en typ av försvarsstrategi, Tillrättaläggande (4), som 

används vid ett fåtal tillfällen, till exempel när man inleder med att berätta att man 

fortsätter arbetet med betalningarna. Meddelande 2 utgörs istället av ett budskap som man 

vill nå ut med. Vilket? Det blir tydligt att en vidare retorisk analys är nödvändig för att förstå 

Meddelande 2. Centrala retoriska begrepp och principerna kopplade till Inventio används. 

 

Syfte: Syftet med texten lär vara att ge replik på den mediala rapporteringen två dagar 

tidigare som u  manat att ”kasta in  an  uken”  ”Vi s ker inte kon rontation utan sam in ”, 

skriver man också, så målet med meddelandet  är  ara att tona ne  ” et u  skru a e  ä et i 

me ierna”. Detta bekräftas också av min informant. 

 

I meddelandet får man inte veta något om ekonomin och inte heller något om hur det går 

med planeringen för nästa års festival. Dessa saker kommenteras inte alls, vilket förstärker 

antagandet att syftet med Meddelande 2 är ett svar på den mediala uppmaningen. Att 

strategin Tillrättaläggande är den enda som förekommer förstärker också antagandet om 

meddelandet som ett svar: ”Vi tänker stä  a  etta ti  rätta o   kastar inte in n  on  an  uk ” 

 

Publik: Publiken bör vara medier, journalister och de som menar att man ska gå i konkurs, 

eftersom texten är ett svar på debatten som pågår. 

 

Genre: Om s  tet är att  e me ierna ett s ar    u  manin en att ”kasta in  an  uken” s  

torde genren vara demonstrativ. Publiken ska inte ta något beslut, som de andra genrerna 

syftar till, utan man vill snarare förändra publikens attityd (”vi ger inte upp”). Det är alltså 

den demonstrativa genren. Texten berör nuet, vilket stämmer in på demonstrativ genre. 

 

Tes: Vilken är textens tes? Vid en genomläsning upptäcker jag att meddelandet har två delar 

vilket gör att jag behandlar delarna var för sig. 

 

Tesen i  en   rsta  e en är ” i   er er inte   rt u   ra ” och upprepas fyra gånger. Man 

stöder tesen med en rad argument. Argumenten är: att man har i uppdrag av medlemmarna 

att arrangera festivalen och att man tänker fullfölja det uppdraget, att festivalen och allt den 
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står för i sin bredd är det viktigaste, att om man sätter föreningen i konkurs så kan ännu 

mindre pengar betalas ut, och att man vill få ta sitt ansvar mot fordringsägarna. Genren i 

denna del är demonstrativ eftersom den syftar till attitydförändring och inte till beslut. 

 

Meddelandets andra del uppmanar till samling: samling kring festivalen, inte styrelsen. 

Argumenten är: att festivalen är årets höjdpunkt för många, att den uppmärksammar hbtq-

frågor i samhället, att den är unik i sin bredd från fest till politik och för att den strävar efter 

att spegla hela hbtq-communityt (inte bara vissa delar). Ytterligare ett argument anförs: att 

frågorna om festivalen verkligen behövs har minskat på grund av festivalen året innan då det 

var gratis inträde. (Det ska nog förstås som att många kände sig otrygga och utsattes för 

kränkningar.) 

 

Därifrån dras slutsatsen att eftersom festivalen behövs så behövs föreningen. Kan 

”F renin en  e   s”  ara andra delens tes? Argumenten för att föreningen behövs är: på 

grund av föreningens minne och erfarenhet, dess ideella kraft, och för att den är en 

samlingsplats för företag, privatpersoner och föreningar. Därefter får man veta på vilket sätt 

”sam in en” som man ar umenterar   r ska ske: ”Me  emmarna är   renin en”, och man 

uppmanas att bli medlem och bidra. 

 

Om ”B i me  em” vore tesen i del 2 så är genren deliberativ, ett råd om vilka handlingar som 

bör utföras i framtiden. Ja  to kar  o k an ra  e ens tes som ”  renin en  e   s”, snarare 

än ”  i me  em”, eftersom det stämmer med övergripande syfte och genre. Syftet uppfylls 

bättre med tesen ”  renin en  e   s” än ”  i me  em”. Man argumenterar att ” esti a en 

 e   s”, gissningsvis för att motivera tesen ”  renin en  e   s”. Uppmaningen att bli 

medlem ser jag istället som n  ot som   rstärker tesen ”  renin en  e   s”  Man tycker att 

föreningen behövs så mycket att man uppmanar till medlemskap. Det är smart av Stockholm 

Pride att ta chansen att uppmana till medlemskap när den mediala kritiken ändå besvaras. 

Genren är demonstrativ även i del 2 eftersom syftet är attitydförändring och inte beslut. 

 

Teserna ” i   er er inte   rt upp ra ” o   ”  renin en  e   s”  es arar ti  sammans s  tet: 

att ge svar på uppmaningen och diskussionen om att föreningen ska kasta in handduken. 
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Meddelande 3, 2011-12-22: ”Stockholm Pride summerar hösten och ser framåt” 

Detta meddelande gör skäl för sitt namn. Det summerar hösten och berättar om planeringen 

av festivalen 2012. Det består av fyra delar: Brev från styrelsen, Summering av hösten 2011, 

Om konceptet och visionen 2012 och Festivalledningen Stockholm Pride 2012. 

 

Inledningen berättar att styrelsen fortsätter sitt arbete med ekonomin för att kunna betala 

så många räkningar som möjligt (Ställa tillrätta, 4). Man inleder också med att förmedla 

positiva egenskaper för att nyansera situationen (Bolstering, 3): vi kommer att arbeta med 

detta under julledigheten, och vi fortsätter att planera kommande festival. 

 

Brev från styrelsen innehåller få strategier med tanke på brevets längd och de som 

förekommer finns i första halvan av brevet. Klassisk retorik kompletterar därför analysen. 

Minska händelsens anstötlighet (3) och Tillrättaläggande (4) är de försvar som används, 

något som är typiskt för materialet som helhet (Meddelande 1-4). Man Minskar händelsens 

anstötlighet genom att ta upp positiva aspekter (handlingar) i arbetet med kommande 

festival. Tillrättaläggande används en enda gång: när man berättar att man tänker jobba på 

att återvinna förtroendet. Detta är första gången förtroende nämns i materialet. 

 

Man inleder brevet med att tala om en tuff höst, att det finns en oro för festivalens framtid 

hos folk och att suget efter information är stort. Brev från styrelsen är ett känslofyllt brev. 

Ord för känslor är många (cirka 36 stycken). Publiken involveras genom känslor (pathos), en 

av tre centrala faktorer i att övertyga en publik. (Brevet innehåller 36 ord för känslor och 5 

försvar, till skillnad från t.ex. Meddelande 1 som har 10 ord för känslor och 21 försvar.) 

 

Därefter repeteras budskapet från Meddelande 2 (Meddelande 3 summerar ju hösten): 

Vi ger inte upp (kastar inte in handduken) eftersom det skulle innebära en värdeförstöring då 

festivalen är unik, och för att det vore ansvarslöst mot leverantörerna då inga räkningar alls 

skulle kunna betalas. Man argumenterar dock inte för festivalens fortlevnad, som i 

Meddelande 2. Därefter övergår man till att tala om förtroende. 

 

Förtroende nämns tre gånger: man tycker att det är drabbat, man säger att man ska ta 

krafttag för att återupprätta det, och man förklarar att man tänker sig att en del i att förtjäna 
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förtroende är att visa att man inte ger upp. I Brev från styrelsen är informationen om 

förtroende den enda information som egentligen är helt ny för publiken. 

 

Brevet repeterar återigen saker från Meddelande 2, denna gång rör det festivalens bredd: 

bredden är framgångskonceptet och har gjort Stockholms pridefestival världsunik. Men 

mixen av fest, politik och kultur är också avgörande på grund av att befolkningsmängden i 

Norden är begränsad. 

 

Som avslutning hoppas man att fler kommer att sluta upp bakom föreningen och dess 

strävan till bredd och inkludering, vilket är en koppling till tesen ”  renin en  e   s” o   

uppmanin en ”  i me  em”  r n Me  e an e 2. Till sist säger man att man inte ger upp 

hoppet om Stockholm Pride med dess information, kunskap och engagemang, vilket också är 

en koppling till argumenten från Meddelande 2 som stöder tesen ”  renin en  e   s”. 

 

På det stora hela upprepar Brev från styrelsen tidigare kommunikation med undantaget att 

man talar om förtroende för första gången. Man vill återvinna förtroende genom att, som 

man själv säger, visa att man inte tänker ge upp. Brev från styrelsen, och de andra delarna av 

Meddelande 3, upprepar tidigare teser (vi kastar inte in handduken) för att visa att man 

fortfarande står för dem, kommunicerar att man ska fortsätta ställa situationen tillrätta, 

berättar vad man har gjort, vad man gör och ska göra. 

 

Föreningens tankar om att återvinna förtroende kan kopplas till strategin Tillrättaläggande 

som är en av materialets vanligaste strategier (även om Minska händelsens anstötlighet 

används aningen mer på det stora hela och i detta meddelande). Meddelande 1 och 4 

domineras dock helt av budskapet om att Ställa tillrätta. 

 

Brev från styrelsen, och Meddelande 3, vittnar om att man fortfarande inte ger upp och att 

man fortsätter arbetet med att ställa situationen tillrätta. Därför kan Meddelande 3 ses som 

en del i att återvinna förtroende på det sätt som man själv tänker sig. 
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Talet om festivalens bredd och avslutningen med hopp om uppslutning och hopp om 

föreningen kommunicerar trovärdighet, ethos, t.ex. karaktär, kunskap, välvilja, integritet, 

moral, självkontroll. Jag tolkar ethos som brevets syfte. Det enda Tillrättaläggande (4) som 

används är också då man säger att man ska försöka återupprätta förtroendet. 

 

Genom att låta känslor (pathos) stå i centrum när man beskriver hösten och återigen går 

igenom sina känslor inför Stockholms Pridefestival visar man att man menar allvar. Att 

beskriva sina känslor kan övertyga andra om en ståndpunkt, vilket förmodligen är målet. 

 

Att kommunicera känslor i detta läge är också ett tecken på självkontroll (ethos). Man visar 

också kommunikativ förmåga när man beskriver sin syn på festivalen så utförligt. 

 

Genren får ses som demonstrativ: man vill uppnå (fortsatt) attitydförändring. Syfte: att 

återvinna förtroende. Tes: ”Vi  er inte u  ”, men  enna   n  me  ti  ä  et ” oppet”  Man 

har gjort mycket arbete och nu hoppas man att det slutar väl. 

 

Summering av hösten är en lista med 13 punkter. Nästan alla strategier är Minska 

händelsens anstötlighet (3): positiva åtgärder som har gjorts och annat av positiv karaktär. 

Man visar att man har gjort det man har sagt att man ska göra. Listan kan i sig ses som en del 

i att återskapa förtroende. Man deklarerar tidigare i Brev från styrelsen för första gången att 

man vill återupprätta förtroendet. Denna lista kan ses mot den bakgrunden: det är 

förtroendeingivande att man håller det man har lovat. Det är tecken på konsekvens, ethos. 

 

Om konceptet och visionen 2012 består av två stycken som handlar om kommande festival. 

Det är positiv information som delges men den har inte med krisens kärna att göra. Kopplat 

till kriskommunikationen bidrar meddelandet till att situationen framställs som mindre 

anstötlig. Fyra satser nyanserar med Bolstering (3). 

 

Festivalledningen Stockholm Pride 2012 presenterar den nya festivalledningen, dess 

erfarenhet och kompetenser. Själva listan kan ses som att vilja kommunicera trovärdighet, 

ethos. Texten innehåller tre fall av Minska händelsens anstötlighet (3). 
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Meddelande 4, 2012-03-11: ”Ljusning i Stockholm Prides ekonomi” 

Meddelande 4 är ett pressmeddelande. Det publiceras två veckor före föreningens årsmöte 

och informerar om det ekonomiska resultatet och om hur ackordsförhandlingarna gick till. 

 

Meddelandet är utformat som en artikel med en kort intervju med ordföranden Pär 

Wiktorsson. Styrelsen är inte längre ett ” i” utan ett o erson i t ”st re sen” i tredje person. 

Det har ingen signatur, något som de andra tre meddelandena har. Dessa är saker som 

kännetecknar ett pressmeddelande. Det kan lätt användas av medierna. 

 

Meddelandet påminner om Meddelande 1 till längd och innehåll. Den vanligaste strategin i 

meddelandet är Tillrättaläggande (4), precis som i Meddelande 1. Nu kan man visa att man 

har ställt situationen tillrätta precis som man har haft för avsikt. Det vittnar om konsekvens, 

självkontroll och karaktär vilket signalerar ethos, trovärdighet. Även ansvar och mod och 

fastän litteraturen inte nämner de egenskaperna så borde de kunna beskriva ethos. 

 

Meddelande 4 påminner om Meddelande 1 också för att man även här ger dubbla budskap. 

Man menar att man är ansvarig, här ”för helheten och för att rutiner för uppföljning följs”, 

samtidigt som styrelsen vill framhålla sin oskuld: det är inte styrelsen som fattar beslut om 

enskilda kostnader. Organisationen kommunicerar inte heller här med en enad front. 

 

Man säger: ”Ä en om  et inte är st re sen som  attar  es ut om enski  a kostna er s  är 

styrelsen ytterst ans ari    r  e  eten o     r att rutiner   r u      nin      s”  Do k kan  a  

inte se hur det skulle kunna vara att Ta på sig skulden (5), då att ta på sig skulden handlar om 

att ta på sig hela skulden. I samma mening tar man nämligen avstånd från det inträffade. 

 

Man förklarar också att man  ar ”sett över rekryteringar” och ”förstärkt ekonomiska 

rutiner”. Samtidigt vill man framhäva sin oskuld i relation till det som har hänt. Det är oklart 

varför man inte kommunicerar sammanhållet när man ändå talar om brister i 

organisationen. Samma frågeställning som i Meddelande 1 väcks: Är det organisationen eller 

de enskilda personerna som bär ansvaret? 
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5. SLUTSATSER 

I detta kapitel summeras och diskuteras resultaten och förslag på vidare forskning ges. 

Kapitlet avslutas med reflektioner kring undersökningen och dess genomförande. 

 

5.1. SLUTDISKUSSION 

 

Försvarsstrategier och att be om ursäkt 

De mest använda strategierna i hela materialet är Minska händelsens anstötlighet (3) och 

Tillrättaläggande (4). Genomgående är att man väger upp det inträffade med så mycket 

positivt man kan och att man vill ställa situationen tillrätta. Dock är det bara strategin 

Tillrättaläggande som har med det inträffade att göra. Differentiering (3) och Bolstering (3) 

handlar om att väga upp händelsen med annat och att skapa konstraster. Det är ett vanligt 

sätt att hantera kriser även om det är defensivt. Jag tolkar hur som helst Stockholm Prides 

val av strategier som en önskan att rädda festivalen, föreningen och förtroendet. 

 

Delarna Summering av hösten och Festivalledningen Stockholm Pride 2012 (Meddelande 4) 

har lämnats utanför i ovan redogörelse av vilka strategier som är de vanligaste i materialet. 

Anledningen är att den förra är en upprepning i punktform av tidigare information och den 

senare är en punktlista som inte berör det inträffade. Ingen av delarna är ett direkt tilltal. 

 

Stockholm Pride ber om ursäkt, beklagar det inträffade och förklarar att man tänker lägga all 

sin kraft på att ställa situationen tillrätta, men lägger också skuld. Frågan är om detta är att 

ta på sig hela skulden. Är det att göra en pudel när man samtidigt lägger skuld? Att be om 

ursäkt innebär att inte försvara sig. Det går därför inte att säga att Stockholm Pride gör en 

pudel när man upprepade gånger hävdar sin oskuld. Man hade kunnat lägga en del av den 

kraft som man så exemplariskt lägger på att intyga att man ska ställa situationen tillrätta på 

sin ursäkt. Stockholm Pride tar inte på sig hela skulden. 

 

Budskapet som sänds ut är tvetydigt. Man är ansvarig för helheten men ändå inte ansvarig. 

Man är ansvarig för att ställa situationen tillrätta, men inte för det som har inträffat. Att man 

vill ställa situationen tillrätta är tydligt, det kommuniceras i varje meddelande, men 
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organisationen kommunicerar inte enat. Det är inte ” i  ar gjort ett misstag”,  et är ” i  ar 

inte gjort ett misstag, men  i ska stä  a  et ti  rätta”  

 

Det är oklart varför Stockholm Pride Förnekar ansvar (1) för det inträffade. Det är en sak att 

förklara att enskilda personer är orsaken till det inträffade (Differentiera/dela upp 

attitydobjektet, 3) men det är en annan att lägga skuld (Förnekande, 1). Det förra hade, 

tillsammans med att vi får veta att dessa personer inte finns kvar i organisationen 

(Tillrättaläggande, 4), räckt gott och väl, tänker jag. 

 

Stockholm Pride tar inte på sig en kollektiv skuld. Forskningen säger att man många gånger 

vinner på att göra detta. Man talar om att ”ta in experthjälp för att se över organisationen 

o    e ekonomiska rutinerna” o   om att ”rätta ti    risterna i or anisationen”, vilket gör att 

en kollektiv skuld egentligen ligger nära till hands för föreningen. 

 

Ett halvår senare ser man sig fortfarande som ansvarig för det som har hänt men inte för att 

det hände (Meddelande 4). Samtidigt  ar man ”  rstärkt ekonomiska rutiner”, vilket syftar 

till att inget liknande ska hända igen. Det är inom organisationen som misstaget har skett 

och organisationens rutiner som har förstärkts, men hellre än att kommunicera enat väljer 

man att försvara sig. Ett intryck är att styrelsen tycks kommunicera för sin egen del mer än 

för Stockholm Pride som helhet. 

 

Vilken effekt den här responsen har fått och hur den uppfattades vet jag inte. Hur det hade 

blivit om man inte hade försvarat sig och istället kommunicerat enat är också svårt att veta. 

Hade den påföljande mediala kritiken sett annorlunda ut? 

 

Stockholm Pride kommunicerar i övrigt väldigt väl. Man signalerar trovärdighet och 

kommunicerar övertygande. Att man inte tar på sig hela skulden och kommunicerar med 

enad front är det som enligt mig avviker från ett annars välgjort försvarstal. Varför man 

väljer att inte kommunicera med enad front är oklart då det är den mest effektiva strategin. 

Jag vet inte vilken anledningen till att man hävdar oskuld är. Man lägger både tid och kraft på 

sin kriskommunikation och på att visa att man brinner för festivalen och föreningen och 

därför undrar jag varför man inte också tar på sig hela skulden. 
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Kris och krishantering 

För att ta sig igenom en krishantering rekommenderas en konstruktiv inställning, vilket 

Stockholm Pride visar prov på när man ger respons på uppmaningen att kasta in handduken 

(Meddelande 2). Man varken bortförklarar krisfrågan eller angriper kritikerna. Man ”tar 

 e atten” o   ar umenterar  Med Meddelande 2 bemöter man kritiken och fortsätter 

intyga att man ska göra allt för att ställa situationen tillrätta; saker som är helt i linje med 

rekommendationerna. Klart är att man med Meddelande 2 hanterar mediernas kritik väl. 

 

Festivalen arrangeras återigen, något som kunde ha varit svårt om krisen hade fortsatt att 

utvecklas. Krisen hade inte löst sig utan den operativa hanteringen av krisen, de ekonomiska 

förhandlingarna, men utan kommunikation hade krisen kunnat eskalera. Därför kan man 

sluta sig till att krishanteringen måste ha varit god. Krishantering består som bekant till stor 

del av kommunikation och Stockholm Pride har kommunicerat regelbundet och utförligt. 

Troligt är att man undviker en kris genom att man bemöter kritiken på det sätt man gör. 

 

Meddelande 2 var ett känslosamt brev och känslor är ett påverkansmedel, som kan påverka 

även journalister. För man gör inte en pudel i Meddelande 2 utan man visar att man brinner. 

 

Hade inte Stockholm Pride kommunicerat för att hantera krisen så vet vi inte hur förtroendet 

för Stockholm Pride hade sett ut; dålig krishantering kan leda till en förtroendekris. 

Stockholm Pride kan behöva arbeta proaktivt, i händelse av en ny kris. Ett skadat förtroende 

försvårar nämligen ett krishanteringsarbete. Även om festivalen återigen arrangeras så är 

det bra att vara förberedd. Det är bra att veta hur förtroendet och anseendet ser ut. 

 

Försvarstal och apologi 

Stockholm Prides situation verkar uppfylla de tre kriterierna för vad som räknas som ett 

försvarstal. Det finns etiska anspråk att ställa då det ekonomiska underskottet berodde på 

Stockholm Pride själv och artister och leverantörer inte kunde betalas; försvaret har 

framförts av organisationen själv; och förtroende var en central fråga, kanske den viktigaste, 

enligt informanten. Man säger också uttryckligen, i Meddelande 3, att man vill återupprätta 

sitt förtroende och att man ska ta krafttag för att göra det. 
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Att kommunikationen i sin helhet uppfyller kriterierna för ett försvarstal innebär att man 

ansåg att situationen var allvarlig men det säger inget om innehållet i apologin. Ett lyckat 

försvarstal avslutar historien. Av den anledningen kan Meddelande 2 vara organisationens 

verkliga försvarstal. Någon medial kritik efter detta har jag i alla fall inte märkt av. 

 

Man kommunicerade redan i Meddelande 1 att man vill ställa situationen tillrätta men det är 

med Meddelande 2 som man visar att man verkligen menar det. Syftet med meddelandet 

var att ge replik på mediernas kritik,  i ket man   or e me   e t   teserna ” i   er er inte 

vårt upp ra ” o   ”  renin en  e   s”  Och det är klart, det är kanske lättare att få ett 

avslut på en historia när man har någonting att ge respons på. 

 

Meddelande 2 har endast en typ av försvarsstrategi, tillrättaläggandet. Meddelandet i övrigt 

består av ovan nämnda teser som man uttrycker och motiverar, därför får man intrycket att 

man verkligen menar att man vill ställa situationen tillrätta. Att mena det man säger är en 

viktig ingrediens enligt Hearit. En annan är att det är organisationens vd som är avsändare. I 

detta fall är det föreningens ordförande som skriver under Meddelande 2. 

 

Nästan alla Hearits punkter tycks uppfyllas (förutom att man försvarar sig) och därför kan det 

vara med Meddelande 2 som man börjar återupprätta relationen med omgivningen, vilket är 

vad en verklig apologi handlar om. Meddelande 2 kanske inte är helt på eget initiativ men 

Meddelande 1 är det. Att betala så många räkningar man kan och arrangera festivalen igen 

måste vara det mest etiska Stockholm Pride kan göra. 

 

Ethos och andra sätt att reparera ett skadat förtroende 

Budskapet i Meddelande 2 är att man inte kastar in handduken och att man står för att 

föreningen behövs. Det är meddelandets två teser. Alla försvar i detta meddelande är 

Tillrättaläggande; man vill visa att man inte ger upp och att man tänker ställa situationen 

tillrätta. Meddelandet visar självkontroll, moral, konsekvens och värdighet, karaktärsdrag 

som signalerar ethos. Min informant berättar också att man ville visa handlingskraft, att man 

vågar och vill. Det tycker jag att man gör här, i den här repliken på mediernas kritik. 
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I Meddelande 3, Brev från styrelsen, säger man uttryckligen att man vill återupprätta sitt 

förtroende genom att visa att man inte ger upp. Man uttrycker sina känslor inför festivalen 

och det som gör den unik och visar med det att man inte ger upp hoppet om den, vilket t.ex. 

vittnar om konsekvens och integritet. Det går att se Brev från styrelsen som en fortsättning 

på Meddelande 2: Man fortsätter att kommunicera anledningarna till att man inte ger upp 

vilket är ett konsekvent beteende. 

 

Att ställa situationen tillrätta är ett av materialets vanligaste försvar och vittnar om ethos på 

grund av värdighet och välvilja. Man visar också ett konsekvent beteende genom att kunna 

berätta att man har gjort det man sagt att man ska göra (Meddelande 3 och 4). 

 

Resonemanget om festivalen som världsunik för sin bredd är förtroendeingivande och 

tänkvärd. Jag kopplar resonemanget till begreppen kompetens, kunskap och karaktär vilket 

signalerar trovärdighet. Resonemanget är också ett exempel på logos, ett av retorikens 

påverkansmedel: man motiverar med ganska många argument varför festivalen ska fortleva 

och varför man ska sluta upp bakom föreningen (Meddelande 2 och 3). 

 

Trovärdighet är också kopplat till kommunikativ förmåga, något som Stockholm Pride 

uppvisar. Man kommunicerar tydligt, ordrikt och regelbundet. Att kommunicera vid rätt 

tidpunkt kan vara avgörande. Med Meddelande 1 gick man själv ut med information och 

med Meddelande 2 bemötte man kritiken. Båda väl valda tidpunkter. 

 

Öppenhet och sanning är viktiga principer när man ska hantera en förtroendeförlust. Man 

var själv den som gick ut med information om vad som hade hänt (öppenhet). Man hittar 

inte på att man har svar som man inte har (om det ekonomiska resultatet) utan ber om att få 

återkomma med information längre fram, vilket är att säga som det är (sanning). 

 

Parallellt med krisarbetet planeras nästa års festival, något som vittnar om självkontroll, 

värdighet, integritet och kompetens. Man visar konsekvens i sina ambitioner om festivalen 

när planeringen fortskrider.  
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5.2. SLUTKOMMENTAR 

Stockholm Pride kommunicerar i situationen som har uppstått. Man går själv ut med 

information om vad som har hänt. Man besvarar den mediala kritiken. Man kommunicerar 

också öppet om vad som händer. Man intygar upprepade gånger att man ska göra allt för att 

ställa situationen tillrätta. Dessa är saker som kännetecknar god kriskommunikation. 

 

Man kommunicerar övertygande när man visar att man brinner för föreningen och 

argumenterar för dess nytta (pathos, logos). Man signalerar trovärdighet och karaktär när 

man visar självkontroll, konsekvens och integritet (ethos). 

 

Man lägger i mitt tycke ned mycket tid och kraft på sin kommunikation och därför är det 

svårt att förstå att man inte gör en mer omsorgsfull ursäkt. Man väljer att inte ta på sig 

skulden. Man hävdar oskuld istället för att be om ursäkt. 

 

Situationen är förstås komplex men det kan vara så att när man bemötte den mediala 

kritiken gjorde man sitt verkliga försvarstal och undvek därmed en kris. Detta utan att be om 

ursäkt, vilket är intressant. Min tolkning är att man har övertygat genom att kommunicera 

och att visa engagemang. 

 

5.3. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Vill man fortsätta studera föreningen Stockholm Pride är ett förslag att undersöka om 

förtroendet har återskapats. Intervjuer med besökare, volontärer, utställare, restauranger, 

sponsorer och andra aktörer kan vara intressant. 

 

Organisationens varumärke kan också vara spännande att undersöka, om det inte har gjorts. 

Festivalen är en av Nordens största folkfester så en sådan analys kan vara viktig. 

 

5.4. REFLEKTIONER 

Om utrymme hade funnits så hade en receptionsanalys kunnat vara ett komplement. Hur 

kommunikationen uppfattades hade kunnat vara intressant att undersöka. 
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Me  e an e 2: ” to k o m Pri e käm ar  i are”, 2011-12-08. Hämtad 2012-03-31 

http://www.stockholmpride.org/2012/Nyheter-infor-2011/Stockholm-Pride-fortsatter-

kampa/  

 

 

 

http://www.svd.se/kultur/dags-for-pride-kasta-in-handduken_6686478.svd
http://www.stockholmpride.org/2012/Information-om-foreningens-ekonomiska-lage/
http://www.stockholmpride.org/2012/Nyheter-infor-2011/Stockholm-Pride-fortsatter-kampa/
http://www.stockholmpride.org/2012/Nyheter-infor-2011/Stockholm-Pride-fortsatter-kampa/


44 
 

Me  e an e 3: ” to k o m Pri e summerar   sten o     r  i are”, 2011-12-22. Hämtad 

2012-03-31 

http://www.stockholmpride.org/2012/Nyheter-infor-2011/Stockholm-Pride-summerar-

hosten-och-ser-framat/ 

 

Me  e an e 4: ”L usnin  i  to k o m Pri es ekonomi”, 2012-03-11. Hämtade 2012-03-31 

http://www.stockholmpride.org/2012/Nyheter-infor-2011/Ljusning-i-Stockholm-Prides-

ekonomi/ 

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stockholm_pride/pressrelease/view/ljusning-i-

stockholm-prides-ekonomi-740527 

 

Hbt-historia, RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 

rättigheter). Hämtad 2012-05-09 

http://www.rfsl.se/?p=413 

 

Stockholm Prides värdegrund. Hämtad 2012-05-09 

www.stockholmpride.org/Om/Vardegrund/ 
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Meddelande 1. 

”In ormation om   renin ens ekonomiska  ä e”, 2011-09-06 

INFORMATION OM FÖRENINGEN  EKONOMI KA LÄGE 

Stockholm Pride 2011 innebar besöksrekord och ett enormt genomslag för hbtq-frågor i samhällsdebatten, 

framför allt vad gäller transpersoners rättigheter. Just nu pågår ett utvärderingsarbete där många olika röster 

och synpunkter hörs, framför allt om den öppna festivalen. Tyvärr kan vi nu konstatera att festivalen var ett 

ekonomiskt bakslag. 

 

Föreningen Stockholm Pride är nu i en situation där vi inte kan betala våra räkningar. Det beror på att budgeten 

inte har hållits. Enskilda personer inom organisationen har godkänt kostnader de inte hade täckning för, 

kostnader långt utanför de av styrelsen uppsatta ramarna. 

 

Intäkterna blev inte heller som tänkt, något som beror på sent ändrade förutsättningar för etableringen av 

festivalområdet i Kungsträdgården. Intäktsbortfallet hade däremot kunnat hanteras om kostnadsramarna 

hållits. 

 

I dagsläget kan vi inte säga exakt hur stort underskottet kommer att bli, eftersom vi nu inleder samtal med våra 

leverantörer om kostnaderna för föreningen. Föreningens revisorer är fullt informerade om föreningens 

ekonomiska läge. 

 

Under året har styrelsen haft löpande budgetuppföljande samtal med samtliga ansvariga för olika 

verksamheter inom organisationen. Underlagen som legat till grund för föreningens budget har inhämtats från 

ansvariga för respektive verksamhet. Styrelsen har noga poängterat för samtliga ansvariga hur viktigt det är att 

hålla nere kostnaderna för föreningen, och att hålla sina kostnadsramar. 

 

Vi har kontaktat våra leverantörer och förklarat läget, och vi kommer att föra samtal om lösningar med dem. Vi 

kommer också att ta in extern experthjälp för att se över vår organisation och våra ekonomiska rutiner. Som 

ansvariga för föreningen är det nödvändigt att vi snabbt rättar till bristerna i organisationen för att kunna 
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säkerställa att detta inte sker igen. Personerna som överskridit sina befogenheter, och tagit på föreningen för 

stora kostnader, finns inte längre kvar i organisationen. 

 

Styrelsen beklagar att det här har kunnat hända och ber om ursäkt till alla leverantörer, samarbetspartners, 

medlemmar, volontärer och besökare.  

 

Nu lägger vi all kraft på att snabbt komma tillrätta med den ekonomiska situationen, så att vi kan börja 

fokusera på festivalen 2012 och festivalens långsiktiga utveckling. Planeringsarbetet är redan påbörjat. Vi har 

glädjande också märkt ett ökat intresse och engagemang för festivalens framtid, vilket är extra nödvändigt för 

föreningen i den allvarliga situation vi befinner oss i just nu. 

// Styrelsen för Stockholm Pride 
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Meddelande 2. 

” to k o m Pri e käm ar  i are”, 2011-12-08 

 TOCKHOLM PRIDE FORT ÄTTER KÄMPA 

Situationen är fortsatt allvarig för Stockholm Pride, men styrelsen tar sitt ansvar mot drabbade 
leverantörer och fortsätter arbeta för att betala en så stor del som möjligt av fakturorna. Nu 

behövs samling för det som festivalen symboliserar och det som är unikt för Stockholm Pride. 

Situationen är fortsatt allvarlig för Stockholm Pride då vi inte fullt ut kan betala våra räkningar från festivalen i 

somras. Nu pågår också en diskussion om Stockholm Pride, där några röster menar att styrelsen borde "kasta in 

handduken" och låta föreningen gå i konkurs. Men att överge vårt uppdrag är inte ett alternativ i det här läget. 

Styrelsen har ett uppdrag från Stockholm Prides medlemmar, att se till att festivalen arrangeras, 2012 och 

bortom, och så länge uppdraget är vårt så gör vi allt i vår makt för att fullfölja det. Festivalen och allt det den 

står för, i sin bredd, är det viktigaste – och därför kastar vi inte in någon handduk. Vi vill också ta ansvar för 

situationen gentemot alla leverantörer och artister som drabbats och arbeta vidare för att föreningen ska 

kunna betala så stor del av räkningarna som det bara går. Att överge föreningen och medvetet låta den gå i 

konkurs är inte ett alternativ, då ännu mindre pengar skulle kunna betalas ut efter alla kostnader förknippade 

med själva konkursen. 

Föreningen behövs som en samlingsplats för en bredd av olika medlemmar 

Att skriva det här är knepigt när tonläget är så uppskruvat i diskussionerna som plockats upp medialt. Vi, 

styrelsen, söker inte konfrontation utan tror att samling är det som behövs. Då menar vi inte samling runt oss i 

sittande styrelse. Trots allt kommer styrelser och går. Ändå har det alltid blivit en festival med hjälp av de 

starka ideella krafter som föreningen samlar, och alla olika aktörer som engagerar sig. För oss handlar det om 

samling för det som festivalen symboliserar och det som är unikt för Stockholm Pride. 

Det handlar om festivalen som under ett antal år byggts upp som många hbtq-personers höjdpunkt på året och 

den största enskilda händelse då hbtq-frågor uppmärksammas i samhället. Det handlar om den unika bredden i 

festivalen, där alla samlats trots att vissa irriterar sig på politiken men älskar festen medan andra deltar just för 

politiken och inte känner sig hemma i festen. Det handlar om en festival med den ständiga strävan att spegla 

ett mångfacetterat och svårdefinierat hbtq-community med olika viljor och intressen. 

Genom åren har frågorna om festivalen verkligen behövs blivit allt fler – i takt med olika framsteg för hbtq-

personers rättigheter. Det har också funnits kritik gentemot entréavgifter och mot att "vi stänger in oss". 

Samtidigt har besökarna ökat, liksom antalet organisationer som engagerar sig. I somras slogs nya rekord och 
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under temat Öppenhet genomfördes festivalen utan entréavgifter mitt i staden. Frågorna om festivalen 

verkligen behövs blev mycket färre. Diskussionen kom snarare att handla om ifall årets koncept var det bästa 

för dem som festivalen är till för. 

Den viktiga diskussionen om årets koncept kan nu tas tillvara för att stärka kommande festivaler. I den 

utvecklingen behövs föreningen Stockholm Pride, med sitt minne och med sin ideella kraft. Föreningen behövs 

också för att den är en samlingsplats för en bredd av olika medlemmar. Här ryms privatpersoner, föreningar 

och företag. Föreningen skulle visserligen må bra av att fler hbtq-företagare med viktiga åsikter engagerade sig, 

men har en stark grund bland olika ideella föreningar som organiserar hbtq-personer och driver hbtq-frågor på 

olika sätt, liksom bland enskilda eldsjälar. Det är medlemmarna som är Stockholm Pride. Vi uppmanar alla att 

gå med i föreningen, vara med och påverka och hjälpa oss att göra Stockholm Pride bättre. 

Uppgiften som vi i styrelsen arbetar med är större än oss som sitter styrelsen. Vi är givetvis medvetna om att 

det finns olika åsikter om det arbete vi gör, men vi är fast beslutna att göra det vi kan i den här situationen. Om 

vi trodde att det vore det bästa för festivalen, föreningen och medlemmarna så skulle vi ge upp, men det är 

inte ett alternativ att lämna i den här situationen. Vi har bestämt oss. Vi vädjar inte till uppslutning bakom oss, 

men bakom Stockholm Pride. 

Styrelsen för Stockholm Pride 

genom ordförande Pär Wiktorsson 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Pär Wiktorsson, ordförande Stockholm Pride 

E-post: par.wiktorsson@stockholmpride.org 
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Meddelande 3. 

” to k o m Pri e summerar   sten o   ser  ram t”, 2011-12-22 

 TOCKHOLM PRIDE  UMMERAR HÖ TEN OCH  ER FRAMÅT 

Det är dags för julledigheter, något som vi som jobbar som volontärer för Stockholm Pride 
givetvis kommer att använda till fortsatt arbete för den festival vi brinner för. 

Styrelsen för Stockholm Pride fortsätter att arbeta för att nå överenskommelser med dem som har fordringar 

på föreningen och driva in pengar till föreningen för att kunna betala ut så mycket som möjligt. Festivalchef och 

festivalledning fortsätter arbeta med planeringen för festivalen 2012. 

Här nedan finner du följande information: 

 Brev från styrelsen 

 Summering av hösten 2011 

 Om konceptet och visionen 2012 

 Festivalledningen Stockholm Pride 2012 

Brev från styrelsen 

Vi har en händelserik och tuff höst bakom oss. Stockholm Pride fick ställa in betalningarna efter sommarens 

festival och börja samtal med leverantörer och artister om att sätta ner sina fordringar. Många har drabbats av 

de ekonomiska svårigheter som föreningen Stockholm Pride befinner sig i. Det finns också många frågor om 

framtiden, en oro för hur det ska gå med den fantastiska festival som är älskad av så många. Suget efter 

information är stort. Det vi i skrivande stund kan säga om den ekonomiska situationen är att vi kommer att få 

återkomma kring det tidigt nästa år. 

Från styrelsens sida har vi också varit tydliga med att vi inte ger upp i svårigheterna. Några röster har höjts 

medialt för att vi borde kasta in handduken och låta föreningen gå i konkurs, medan andra manat oss att 

fortsätta kämpa. Att leverantörer och artister drabbats är ett faktum, liksom förtroendet för föreningen. I 

denna situation menar vi att det vore ansvarslöst att låta föreningen gå i konkurs, med den stora 

värdeförstöring som en konkurs innebär och med tanke på att leverantörer och artister skulle få ännu mindre 

betalt. 

Förutsättningarna att göra en festival sommaren 2012 är tuffa. Det är vi väl medvetna om. Det vi gjort i nuläget 

är att säkra att vi har den volontära ledningsorganisation som krävs, med en erfaren festivalchef i spetsen och 

som samlar kunskap och engagemang från många års festivaler. Att planera för en festival som Stockholm Pride 
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tar lång tid och arbetet måste vara igång den här tiden på året. Strategiarbetet och planeringen kommer att ta 

ytterligare fart efter årsskiftet, och vi kommer att ta krafttag för att återupprätta förtroendet och informera om 

allt som händer. 

Vi är övertygade om att en del i att förtjäna ett förtroende – inte minst från leverantörer och artister – är att 

visa att vi inte ger upp när det är svårt. Föreningen Stockholm Pride är en festivalarrangör som vill göra rätt för 

sig. Det finns också många som förstår styrelsens inställning och allvarsamhet inför sitt uppdrag och som 

särskilt hört av sig för att visa sitt stöd i det hårda arbete som pågått under hösten. Det är uppskattat och vi 

tackar för stödet. 

Pridefiranden handlar om fria arenor för hbtq-personer med vänner att stolt samlas och kan arrangeras av vem 

som helst. När firandet i Stockholm utvecklats och växt med Stockholm Pride som arrangörsförening, är 

bredden av aktörer och i programutbudet det som varit framgångskonceptet. Att få till en bredd och få så 

många som möjligt att känna sig inkluderade är förstås ett ständigt pågående arbete och vi som arbetar med 

Stockholm Pride har inte alltid lyckats. Men denna strävan är grunden i det vi gör och grunden i det som gjort 

Stockholm Pride världsunikt. 

Våra koncept har sett lite olika ut, med exempelvis en öppen festival utan entréavgifter i somras, men vi har 

alltid haft en mix av fest, politik och kultur och en mängd olika aktiviteter med olika arrangörer inom ramen för 

en och samma festival och i anslutning till festivalveckan. Det är bara att titta på alla hundratals olika 

programpunkter för att konstatera. Vi har undvikit en situation där det bara är den glittriga schlagerfesten att 

välja på å ena sidan eller bara det radikala politiska samtalet å den andra – utan istället varit en härlig mix av 

allt. Mixen har ett egenvärde med den lyskraft den innebär och de möten den möjliggör, men den har också 

varit avgörande för att kunna göra en stark Pridefestival i ett nordiskt sammanhang där befolkningsmängd och 

publikunderlag är begränsat. Avgörande har också varit en stark bas i organisationer som kämpar för hbtq-

personers rättigheter och att vi solidariserat oss med Pridefiranden i mycket svårare miljöer – ett måste för alla 

Pridearrangörer med respekt för Pridefirandenas ursprung. 

Stockholm Pride är Stockholm Pride. Vi hoppas att fler kommer att sluta upp bakom föreningen och strävan till 

bredd och inkludering – kommersiella såväl som ideella krafter, hbtq-aktörer såväl som andra aktörer. 

Transpersoner, flator, bögar, queers, bi-folk, cis-personer, heterosar och alla vänner av den breda festivalen, 

kända som okända som älskat och älskar festivalen. Vi vet att det är en festival som betytt mycket för många 

just på grund av mångfalden. 
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Vi ger inte upp hoppet om föreningen Stockholm Pride och allt det den representerar eller allt material och all 

information, kunskap och engagemang den samlar. Vi är också stärkta av stödet och konstruktivt engagemang 

för kommande festivaler som gör oss taggade inför 2012. 

Vi önskar alla trevliga och givande helger! 

Styrelsen för Stockholm Pride genom Pär Wiktorsson, ordförande 

Summering av hösten 2011 

 Stockholm Pride 2011 hölls vecka 31 i Kungsträdgården. Temat var Öppenhet och festivalen 

öppnade upp för fler besökare genom att inte ta entréavgifter. Publikrekord slogs. En debatt 

fördes om öppenhetens konsekvenser, om samhället var redo och om hur det fungerade för hbtq-

personer. 

 Intäkterna blev inte som förväntat, men det var spräckta kostnadsramar som gjorde att 

föreningen Stockholm Pride ställde in alla sina betalningar efter festivalen, för att påbörja samtal 

med alla leverantörer och artister om deras ersättningar. 

 Information har spridits via nyhetsbrev, hemsida, Facebook, Twitter och traditionell media 

 Styrelsen har arbetet med att hitta överenskommelser med leverantörer och artister och driva in 

föreningens egna fordringar för att kunna betala ut så mycket som möjligt. Föreningens kassa 

töms för att betala så mycket som möjligt av fordringarna. 

 Föreningens revisorer hålls informerade. 

 Sommarens festival har utvärderats. 

 Styrelsen har tillsatt en festivalchef för 2012, som i sin tur har tillsatt en festivalledning. Många har 

hört av sig med intresse att vara volontär och hjälpa till. 

 Möten har hållits för att informera om situationen och samla in förslag till kommande festival 

 Två särskilda seminarier för ungdomsverksamhet och tillgänglighetsfrågor har hållits. 

 I mediala utspel har styrelsen för Stockholm Pride både uppmanats att låta föreningen gå i 

konkurs och att fortsätta kämpa och styrelsen har fortsatt valt att kämpa för sina medlemmars, 

leverantörers och artisters skull. 

 Stockholm Pride har ett stigande antal medlemmar och framför allt är det fler privatpersoner som 

blir medlemmar (föreningen är öppen för föreningar, företag och privatpersoner). 

 Stockholm Prides valberedning söker personer till den styrelse som ska väljas till våren. 

 Föreningens informationsinsatser trappas upp och när det är möjligt presenteras tidsplaner, 

åtgärdsplaner och nyheter om 2012. 
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Om konceptet och visionen 2012 

Just nu planeras det för festivalområden och festivalkoncept, som bottnar i utvärdering från tidigare år och 

många inkomna förslag från medlemmar, besökare, utställare och samarbetspartners. Den trygga platsen för 

hbtq-personer med vänner ska säkras (bland annat genom entréavgifter i någon form) samtidigt som festivalen 

fortsätter vara en samhällsförändrande kraft och ha mer utåtriktade sidor såsom seminarier och parad. Vi 

kommer att presentera platsen och datumen för festivalen i början av 2012, men boka redan nu in vecka 31. 

Vår vision är skapa en riktig festivalkänsla; den där glädjeyran och kärleken som Stockholm Pride kan väcka. 

2012 är ett år när fest och glädje särskilt behövs. Vi planerar något som får både trogna och nya besökare att 

känna sig hemma. Festivalen vänder sig till en mångfacetterad publik och erbjuder ett brett utbud som speglar 

hbtq-communityts mångfald, med en blandning av fest, politik och kultur. 

Festivalledningen Stockholm Pride 2012 

Arbetet med Stockholm Pride 2012 fortskrider och planeringen inför festivalen nästa sommar är i full gång. En 

ny festivalledning har tillsats med gedigen kompetens av tidigare Pridefestivaler. 

Alf Kjeller är tillsatt som festivalchef 2012. Nytt inför nästa år är att man tar ett helhetsgrepp kring festivalen, 

vilket innebär att festivalchefen organiserar allt arbete som tidigare legat på olika verksamhetsområden, staber 

eller nu senare festivalorganisation och året-runt-funktioner. I den sammanhållna organisationen ryms alltså till 

exempel allt från pressarbete, försäljning och säkerhetsplanering till volontärsamordning, logistik, 

administration, programarbete och mycket mera. Tanken med en mer sammanhållen organisation med tydliga 

beslutsvägar och kontaktytor gentemot alla utanför föreningen. 

Organisationen kommer i grova drag att bestå av 9 delprojekt som under sig har ett antal grupper. 

Delprojektledarna tillsammans med festivalchefen bildar festivalledningen som kommer ansvara för festivalen 

2012. Det blir alltså en fortsatt sammanhållen festival och delprojekten kommer fungera över alla 

festivalområden. 

Alf Kjeller - Festivalchef 

Alf har jobbat med Stockholm Pride sedan 2000, större delen av åren som verksamhetschef för Pride Park men 

också som ansvarig för programverksamheten i Pride Park, Backstagebaren och valberedningen för föreningen 

Stockholm Pride. Till vardags jobbar Alf med IT-produktion och telefoni på ett av Sveriges största bank- och 

försäkringsbolag. 
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Håcan Andersson - Delprojektledare Musik 

Har ansvaret för alla artistuppträdanden. I detta ingår också ansvaret för scenbygge, scenteknik, 

scenproduktion, loger och artisthantering. Håcan jobbar till vardags som global presskontakt på internationellt 

modeföretag med bland annat medierelationer och nya etableringsmarknader. Han har jobbat volontärt inom 

Stockholm Pride på olika positioner, med fokus på scenprogrammet, sedan 2005, andra volontära engagemang 

inom hbtq-communityt har genom åren varit Noaks Ark, Aids-jouren, HBTQ-festivalen i Göteborg samt World 

Aids Day galan på Kolingsborg. 

Alex Skantz - Delprojektledare Aktiviteter & samarbeten 

Här ligger ansvaret för de aktiviteter och samarbeten som gäller programverksamhet samt annan verksamhet 

som gör att vi s ns ”   stan” (t ex museum, konst a  erier, s orte eneman , k u  ar,  e atter), ink usi e 

Paraden. Alex har varit verksamhetschef för Pride på Stan 2007, 2008 och verksamhetschef för Pride Garden i 

Kungsträdgården. 2010 satt hon i styrelsen och 2011 var hon verksamhetschef för Pride c/o. Till vardags jobbar 

hon på en teater som följespotsoperatör, samt driver även en resebyrå tillsammans med sin mamma. 

Erika Larsson - Delprojektledare Community 

Erika Larsson ansvarar för utställare, restauranger och andra aktörer som bedriver business inom våra 

områden. Hon är communityts huvudsakliga kontaktpunkt med festivalen och tar emot anmälan till att vara 

utställare, deltagande i paraden och arrangör av seminarier och debatter och liknande. Erika var tidigare 

förlagschef på Normal förlag och höll då i boktältet på Pride, ordnade dessutom författarsamtal och en 

författarscen under Europride 2008. Erika Larsson arbetar idag som apotekschef på Orfeus vid Hötorget samt 

på Järva apotek i Rinkeby. 

Delprojektledare Seminarier & debatt - Under rekrytering 

Här ligger ansvaret för all vår seminarie- & debattverksamhet. Delprojektet arbetar aktivt med att skapa en 

bred seminarieverksamhet. 

Stefan Göstasson - Delprojektledare Volontär 

Här ligger allt ansvar för vårt arbete med volontärer, såsom bemanning, utbildning och schemaplanering. 

Stefan har jobbat inom Stockholm Pride i sedan år 2000 med säkerhet och som volontärsansvarig för parken. 

Stefan har en mångårig bakgrund inom flera IT-områden. Han har jobbat som projektledare, arbetsledare, 

gruppchef och IT-chef. Han har också drivit eget företag inom IT i kombination med Hälsa och Utbildning. 

Under sex år jobbade Stefan också som lärare inom Hälsa. 

Johan Södergren - Delprojektledare Ekonomi & försäljning 

Ansvarig för ekonomi & försäljning för Pride 2012, vilket Innebär ansvar för att intäktssäkra festivalen genom 
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exempelvis försäljning av biljetter och all annan försäljning vi har i egen regi och sponsoransvar. Johan började 

arbeta med Stockholm Pride i början av 2000. Han satt i ledningsgruppen ett antal år och ansvarade bl.a. för 

volontärer, intern/extern info och VIP-entré. Under en period satt han även i valberedningen. Mellan 2003 och 

2007 satt han i styrelsen som ledamot, sekreterare och sista året som kassör. 2008 jobbade Johan i 

parkledningen för Europride. Johan arbetar annars på SJ Trafikledning sedan flera år. 

Delprojektledare Etablering & logistik – Under rekrytering 

Här ligger ansvaret för etablering av våra egna områden och all större logistik kopplat till själva festivaldriften. 

Niklas Torsell - Delprojektledare Kommunikation & press 

Här ligger det samlade ansvaret för vår kommunikation och press under 2012. Niklas var informationsansvarig 

för Pride Park under Stockholm Pride 2010 vid Sjöhistoriska. Arbetar till vardags med digital marknadsföring 

och promotion på ett stort skivbolag och har studerat marknadskommunikation på Berghs School Of 

Communication. 

Ulrika Jansson - Delprojektledare Säkerhet 

Under säkerhet ligger ansvaret för all säkerhet, såsom t.ex. ordningsvakter, scensäkerhet, ledningscentral, 

entrévärdar, entréer osv. Ulrika har jobbat inom Stockholm Pride alla år sedan Europride 1998. Hon har 

ansvarat för den externa bevakningen sedan 1999. Blev volontär som ansvarig för festivalsäkerheten 2010, var 

säkerhetsrådgivare 2011 och har nu övergripande ansvar för allt som är säkerhetsrelaterat 2012. Till vardags är 

Ulrika konsult och driver eget företag. 
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Meddelande 4. 

”L usnin  i  to k o m Pri es ekonomi”, 2012-03-11 

LJU NING I  TOCKHOLM PRIDE  EKONOMI 

2011 gjorde föreningen Stockholm Pride en kraftig förlust, men på grund av de 

ackordsförhandlingar som pågår med leverantörer som haft fordringar efter festivalen ser läget 
väsentligt ljusare ut. 

Bokslutet för 2011 visar en förlust på 3,9 miljoner kronor, den har i dagsläget återhämtats till stor del. Sedan 

den sista december har föreningen kommit överens med leverantörer gällandes fordringar motsvarande 3,5 

miljoner kronor. 

– Jag är självklart inte nöjd med det ekonomiska resultatet men samtidigt har samtalen med våra leverantörer 

visar att det trots allt fortfarande finns ett förtroende för föreningen. Jag är glad och rörd över allt stöd som 

föreningen får under den här prövande tiden, säger Pär Wiktorsson, ordförande för Stockholm Pride. 

Styrelsen för Stockholm Pride har med extern experthjälp, som arbetat pro bono, fört samtal med cirka 150 

borgenärer efter festivalen 2011. 

Styrelsen har vidtagit ett antal åtgärder med anledning av förlusten. Att tidigt efter festivalen ta in experthjälp, 

inleda ackordsförhandlingar och arbeta med att få in föreningens egna fordringar har varit avgörande åtgärder. 

I samband med förhandlingarna har Stockholm Pride också kunnat säkra leverantörer till festivalen 2012. 

Styrelsen hoppas att ackordet snart är genomfört, något som är avgörande för festivalen 2012. Revisorerna 

föreslår ansvarsfrihet för styrelsen men riktar kritik mot styrelsen på grund av förlusten. 

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som efterskänkt eller satt ned sina fordringar, alla som gett oss gåvor och 

som på ett eller annat sätt gett sitt stöd till föreningen. Jag är också mycket glad för alla volontärer som 

fortsätter att lägga ovärderliga ideella arbetstimmar på festivalen, avslutar Pär Wiktorsson. 

Styrelsen för Stockholm Pride arbetar ideellt tillsammans med en helt volontär organisation för att genomföra 

festivalen. Även om det inte är styrelsen som fattar beslut om enskilda kostnader så är styrelsen ytterst 

ansvarig för helheten och för att rutiner för uppföljning följs. Föreningens styrelse har också gjort 

omorganiseringar. Personer som inte följt satta rutiner och inte gett styrelsen korrekt information har 

entledigats från sina uppdrag. Styrelsen har sett över rekryteringar till ledande uppdrag inom föreningen, och 

valt att tillsätta en erfaren festivalchef med ett tydligt mandat som ett stöd i att styra verksamheten med en 

samlad överblick. Ekonomiska rutiner har gåtts igenom och förstärkts. 
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Föreningen Stockholm Pride håller årsmöte 25/3. Bland handlingarna som nu skickas till medlemmarna finns 

förutom bokslutet en verksamhetsberättelse, en särskild ekonomisk berättelse, revisorsutlåtande samt 

valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer. 
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Bilaga 2. 

 

Analysschema 

 

 

Strategi Varianter Exempel/beskrivning 

1. Förnekande Hävda oskuld 
 
Skylla på någon 
annan 

Hävda sin oskuld, säga att det inte har hänt 
 
Hävda att någon annan bär ansvaret/är 
orsaken 

2. Bortförklaring 

 

Olyckshändelse 
 
Okunskap 
 
Goda avsikter 
 
Provokation 

”Det är sånt som  än er” 
 
Bristande information, ovana 
 
Hänvisa till att man inte menade så illa 
 
Någon annan började. Orsakerna var 
bortom organisationens kontroll 

3. Minska händelsens 
anstötlighet 

Bolstering 
 
 
 
Minimering 
 
 
Differentiering 
 
 
 
 
Attackera 
anklagaren 
 
Att hänvisa till ett 
högre syfte 
 
Kompensation/ 
ersättning 

Att försöka kompensera och väga upp med 
goda handlingar och egenskaper/visa goda 
sidor (förväxlas ej med Kompensation) 
 
Skadan är mindre än som hävdas, skadan 
överdrivs 
 
Att jämföra med sådant som är värre. 
Att ” e a upp attit  o  ektet” (att t ex  
hävda att det bara är några som har agerat 
oetiskt och inte majoriteten) 
 
Ifrågasätta angriparens trovärdighet och 
motiv, lyfta upp angriparens egenintresse 
 
Ändamålet helgar medlen, till exempel vägs 
uppsägningar mot företagets överlevnad 
 
Kompensation med hjälp av 
handlingar/ersättning. Handlingen har både 
reell och symbolisk funktion. 

4. Tillrättaläggande 

 

Ställa till rätta 
Utreda fel 
Hindra att något 
liknande händer 
igen 

Exempel: Att t.ex. avskeda de som felat, att 
omorganisera, skapa nya policyer 

5. Ta på sig skulden 

 

Be om ursäkt 
”G ra en  u e ” 

Ta på sig hela ansvaret 

Strategier enligt Benoits typologi image repair theory (Falkheimer & Palm 2005: 61-68; Falkheimer, 

Heide & Larsson 2009: 99-100). 
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Bilaga 3. 

 

Råanalys 

 

 

Meddelande 1. 

Text    Analys/ Övriga noteringar 

INFORMATION OM FÖRENINGENS 
EKONOMISKA LÄGE 

Stockholm Pride 2011 innebar besöksrekord och ett 

enormt genomslag för hbtq-frågor i 

samhällsdebatten, framför allt vad gäller 

transpersoners rättigheter. Just nu pågår ett 

utvärderingsarbete där många olika röster och 

synpunkter hörs, framför allt om den öppna 

festivalen. Tyvärr kan vi nu konstatera att festivalen 

var ett ekonomiskt bakslag. 

 

Föreningen Stockholm Pride är nu i en situation där vi 

inte kan betala våra räkningar. Det beror på att 

budgeten inte har hållits. Enskilda personer inom 

organisationen har godkänt kostnader de inte hade 

täckning för, kostnader långt utanför de av styrelsen 

uppsatta ramarna. 

 

Intäkterna blev inte heller som tänkt, något som 

beror på sent ändrade förutsättningar för 

etableringen av festivalområdet i Kungsträdgården. 

Intäktsbortfallet hade däremot kunnat hanteras om 

kostnadsramarna hållits. 

 

I dagsläget kan vi inte säga exakt hur stort 

underskottet kommer att bli, eftersom vi nu inleder 

samtal med våra leverantörer om kostnaderna för 

 
 
 
 
(3) Minska händelsens anstötlighet 
Besöksrekord 
(3) Minska händelsens anstötlighet 
Genomslag för hbtq-frågor i debatten 
 
(3) Minska händelsens anstötlighet 
Bolstering: Vi utvärderar 
 
 
 
 
 
 
(1) F rnekan e/Lä  a sku  : ”Bu  eten  ar inte 
hållits”. Någon annan har inte hållit budgeten. 
Man sä er inte ” i”  
 
(3) Minska händelsens anstötlighet 
Di  erentierin : ”Enski  a  ersoner”, inte alla 
inom or anisationen  Ka  as   r ”att  e a upp 
attit  o  ektet” 
 
 
 
(2) Bortförklaring 
Pro okation: ”Sent ändra e   rutsättnin ar” 
 
(1) Förnekande/Lägga skuld. Man sä er ”    its”, 
istället för ” i”  Någon annan har inte hållit 
kostnadsramarna. 
 
 
 
(4) Tillrättaläggande: Vi inleder samtal 
 
  
 



 
 

Bilaga 3 
Marie Möller, JMK, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet 

 

föreningen. Föreningens revisorer är fullt 

informerade om föreningens ekonomiska läge. 

 

Under året har styrelsen haft löpande 

budgetuppföljande samtal med samtliga ansvariga för 

olika verksamheter inom organisationen. Underlagen 

som legat till grund för föreningens budget har 

inhämtats från ansvariga för respektive verksamhet. 

Styrelsen har noga poängterat för samtliga ansvariga 

hur viktigt det är att hålla nere kostnaderna för 

föreningen, och att hålla sina kostnadsramar. 

 

Vi har kontaktat våra leverantörer och förklarat läget, 

och vi kommer att föra samtal om lösningar med 

dem. Vi kommer också att ta in extern experthjälp för 

att se över vår organisation och våra ekonomiska 

rutiner. Som ansvariga för föreningen är det 

nödvändigt att vi snabbt rättar till bristerna i 

organisationen för att kunna säkerställa att detta inte 

sker igen. Personerna som överskridit sina 

befogenheter, och tagit på föreningen för stora 

kostnader, finns inte längre kvar i organisationen. 

 

Styrelsen beklagar att det här har kunnat hända och 

ber om ursäkt till alla leverantörer, 

samarbetspartners, medlemmar, volontärer och 

besökare.  

 

Nu lägger vi all kraft på att snabbt komma tillrätta 

med den ekonomiska situationen, så att vi kan börja 

fokusera på festivalen 2012 och festivalens 

långsiktiga utveckling. Planeringsarbetet är redan 

påbörjat. Vi har glädjande också märkt ett ökat 

intresse och engagemang för festivalens framtid, 

(4) Tillrättaläggande: Revisorerna är informerade 
 
 
 
 
(1) Förnekande/Hävda oskuld 
Styrelsen har gjort rätt och bra, dvs är oskyldig 
 
(1) Förnekande/Hävda oskuld 
Underlagen har någon annan tagit fram 
 

(1) Förnekande/Hävda oskuld 
Styrelsen ” ar no a  oän terat”,   s   ort ”som 
man ska”, ”  ort a  t rätt” o   är osk   i  
 
 
 
 
(4) Tillrättaläggande: ställa tillrätta 
Vi ska föra samtal om lösningar 
 
(4)Tillrättaläggande: utreda fel (ta in experthjälp) 
 
 
(1)Hä  a osku  /F rnekan e: ” om ans ari a 
för föreningen”, inte ” i” som i   renin en som 
helhet, utan styrelsen som oskyldig men ansvarig 
(4) Tillrättaläggande: hindra att något liknande 
händer igen (rätta till bristerna) 
 
(4) Tillrättaläggande: ställa tillrätta (vi har 
avskedat) 
 
 
 
(5) Ta på sig skulden: be om ursäkt 
Man ber om ursäkt men gör inte en pudel. Man 
tar inte på sig hela skulden i meddelandet. 
 
 
 
 
(4)Tillrättaläggande: Ställa tillrätta 
Lägger all kraft 
 
(3) Minska händelsens anstötlighet 
Bolstering: Planeringen är påbörjad 
 
(3) Minska händelsens anstötlighet 
Ökat intresse och engagemang 
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vilket är extra nödvändigt för föreningen i den 

allvarliga situation vi befinner oss i just nu. 

// Styrelsen för Stockholm Pride 

 

Strategier: 6 st Förnekande/lägga skuld/hävda oskuld (1), 1 st Bortförklaring/provokation (2), 

6 st Minska händelsens anstötlighet (3) , 7 st Tillrättaläggande (4), 1 st Be om ursäkt (5) 

 

Meddelande 2. 

Text    Analys/ Övriga noteringar 

STOCKHOLM PRIDE FORTSÄTTER KÄMPA 

Situationen är fortsatt allvarig för Stockholm 
Pride, men styrelsen tar sitt ansvar mot 
drabbade leverantörer och fortsätter arbeta 
för att betala en så stor del som möjligt av 
fakturorna. Nu behövs samling för det som 
festivalen symboliserar och det som är unikt 
för Stockholm Pride. 

Situationen är fortsatt allvarlig för Stockholm Pride då 

vi inte fullt ut kan betala våra räkningar från 

festivalen i somras. Nu pågår också en diskussion om 

Stockholm Pride, där några röster menar att styrelsen 

borde "kasta in handduken" och låta föreningen gå i 

konkurs. Men att överge vårt uppdrag är inte ett 

alternativ i det här läget. 

Styrelsen har ett uppdrag från Stockholm Prides 

medlemmar, att se till att festivalen arrangeras, 2012 

och bortom, och så länge uppdraget är vårt så gör vi 

allt i vår makt för att fullfölja det. Festivalen och allt 

det den står för, i sin bredd, är det viktigaste – och 

därför kastar vi inte in någon handduk. Vi vill också ta 

ansvar för situationen gentemot alla leverantörer och 

artister som drabbats och arbeta vidare för att 

föreningen ska kunna betala så stor del av 

 
 
 
 
Tillrättaläggande (4): Ställa till rätta 
Fortsätter arbeta för att kunna betala 
 
”Nu  e   s samling för det som festivalen 
symboliserar och det som är unikt för Stockholm 
Pride” 
 
DEL 1 
 
 
 
 
 
 
 
TES 1: Vi överger inte uppdraget 
 
 
Tre argument som stöder tesen: 
Argument 1: Fått ett uppdrag av medlemmarna 
 
 
 
Argument 2: Festivalen är det viktigaste 
 
 
 
Argument 3: Få möjligheten att ta ansvar 
 
Tillrättaläggande (4): ställa tillrätta 
Arbeta vidare för att kunna betala av 
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räkningarna som det bara går. Att överge föreningen 

och medvetet låta den gå i konkurs är inte ett 

alternativ, då ännu mindre pengar skulle kunna 

betalas ut efter alla kostnader förknippade med själva 

konkursen. 

Föreningen behövs som en samlingsplats för 
en bredd av olika medlemmar 

Att skriva det här är knepigt när tonläget är så 

uppskruvat i diskussionerna som plockats upp 

medialt. Vi, styrelsen, söker inte konfrontation utan 

tror att samling är det som behövs. Då menar vi inte 

samling runt oss i sittande styrelse. Trots allt kommer 

styrelser och går. Ändå har det alltid blivit en festival 

med hjälp av de starka ideella krafter som föreningen 

samlar, och alla olika aktörer som engagerar sig. För 

oss handlar det om samling för det som festivalen 

symboliserar och det som är unikt för Stockholm 

Pride. 

Det handlar om festivalen som under ett antal år 

byggts upp som många hbtq-personers höjdpunkt på 

året och den största enskilda händelse då hbtq-frågor 

uppmärksammas i samhället. Det handlar om den 

unika bredden i festivalen, där alla samlats trots att 

vissa irriterar sig på politiken men älskar festen 

medan andra deltar just för politiken och inte känner 

sig hemma i festen. Det handlar om en festival med 

den ständiga strävan att spegla ett mångfacetterat 

och svårdefinierat hbtq-community med olika viljor 

och intressen. 

Genom åren har frågorna om festivalen verkligen 

behövs blivit allt fler – i takt med olika framsteg för 

hbtq-personers rättigheter. Det har också funnits 

 
Argument 4: Då kan ännu mindre pengar betalas 

ut 
 
 
 
 
 
DEL 2 
TES 2: ”Föreningen behövs” 
 
 

 
 
 
”Samling är det som behövs” 
 
Inte samling kring styrelsen 
” t re ser kommer o     r” 
 
 
 
 
 
Samling kring festivalen 
 
 
 
Varför? 
Argument för samling kring festivalen: 
Argument 1: Den är mångas höjdpunkt 
Argument 2: För att hbtq-frågor 
uppmärksammas 
 
Argument 3: Den unika bredden med fest och 
politik 
 
 
 
 
Argument 4: Festivalens strävan att spegla hela 
hbtq-communityt 
 
”Det handlar om…” upprepas tre gånger 
 
 
Om debatten om festivalen genom åren 
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kritik gentemot entréavgifter och mot att "vi stänger 

in oss". Samtidigt har besökarna ökat, liksom antalet 

organisationer som engagerar sig. I somras slogs nya 

rekord och under temat Öppenhet genomfördes 

festivalen utan entréavgifter mitt i staden. Frågorna 

om festivalen verkligen behövs blev mycket färre. 

Diskussionen kom snarare att handla om ifall årets 

koncept var det bästa för dem som festivalen är till 

för. 

 

Den viktiga diskussionen om årets koncept kan nu tas 

tillvara för att stärka kommande festivaler. I den 

utvecklingen behövs föreningen Stockholm Pride, 

med sitt minne och med sin ideella kraft. Föreningen 

behövs också för att den är en samlingsplats för en 

bredd av olika medlemmar. Här ryms privatpersoner, 

föreningar och företag. Föreningen skulle visserligen 

må bra av att fler hbtq-företagare med viktiga åsikter 

engagerade sig, men har en stark grund bland olika 

ideella föreningar som organiserar hbtq-personer och 

driver hbtq-frågor på olika sätt, liksom bland enskilda 

eldsjälar. Det är medlemmarna som är Stockholm 

Pride. Vi uppmanar alla att gå med i föreningen, vara 

med och påverka och hjälpa oss att göra Stockholm 

Pride bättre. 

 

Uppgiften som vi i styrelsen arbetar med är större än 

oss som sitter styrelsen. Vi är givetvis medvetna om 

att det finns olika åsikter om det arbete vi gör, men vi 

är fast beslutna att göra det vi kan i den här 

situationen. Om vi trodde att det vore det bästa för 

festivalen, föreningen och medlemmarna så skulle vi 

ge upp, men det är inte ett alternativ att lämna i den 

här situationen. Vi har bestämt oss. Vi vädjar inte till 

 
 
 
 
 
 
 
 
Argument 5: Huruvida festivalen behövs 
ifrågasätts mindre nu 
 
 
 
 
 
 
Tes 2 igen: ”Föreningen behövs” 
 
Argument 1: Föreningen behövs, för sitt 
minne/erfarenhet 
Argument 2: för sin ideella kraft 
 
Argument 3: Föreningen behövs, för att den är 
en samlingsplats för en bredd 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmarna är Pride, inte styrelsen 
 
Medlemmarna är föreningen (möjligen argument 4) 
Bli medlem! Var med och påverka! Hjälp till! 

 
 
 
 
 

Det handlar om festivalen, inte styrelsen 
 
Tillrättaläggande (4): ställa tillrätta 
Göra det vi kan 
 
 
Repetition av teserna 
TES 1: Vi överger inte vårt uppdrag 
 
TES 2: Föreningen behövs 
Uppmaning till uppslutning, inte bakom 



 
 

Bilaga 3 
Marie Möller, JMK, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet 

 

uppslutning bakom oss, men bakom Stockholm Pride. 

 

Styrelsen för Stockholm Pride, 

genom ordförande Pär Wiktorsson 

 

styrelsen men bakom föreningen 
 

Strategier: 3 st Tillrättaläggande (4) 

 

Meddelande 3. 

Text    Analys/ Övriga noteringar 

STOCKHOLM PRIDE SUMMERAR HÖSTEN 
OCH SER FRAMÅT 

Det är dags för julledigheter, något som vi 
som jobbar som volontärer för Stockholm 
Pride givetvis kommer att använda till 
fortsatt arbete för den festival vi brinner för. 

Styrelsen för Stockholm Pride fortsätter att arbeta för 

att nå överenskommelser med dem som har 

fordringar på föreningen och driva in pengar till 

föreningen för att kunna betala ut så mycket som 

möjligt. Festivalchef och festivalledning fortsätter 

arbeta med planeringen för festivalen 2012. 

Här nedan finner du följande information: 

 Brev från styrelsen 

 Summering av hösten 2011 

 Om konceptet och visionen 2012 

 Festivalledningen Stockholm Pride 2012 

Brev från styrelsen 

Vi har en händelserik och tuff höst bakom oss. 

Stockholm Pride fick ställa in betalningarna efter 

sommarens festival och börja samtal med 

leverantörer och artister om att sätta ner sina 

 
 
 
 
Minska händelsens anstötlighet (3): Bolstering 
Exempel på goda egenskaper 
 
 
 
 
Tillrättaläggande (4): ställa tillrätta 
Fortsätter arbeta med fordringarna 
 
 
(3) Minska händelsens anstötlighet: Bolstering 
Arbete med festivalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cirka 36 ord för känslor/PATHOS 
 
 
Tuff 
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fordringar. Många har drabbats av de ekonomiska 

svårigheter som föreningen Stockholm Pride befinner 

sig i. Det finns också många frågor om framtiden, en 

oro för hur det ska gå med den fantastiska festival 

som är älskad av så många. Suget efter information är 

stort. Det vi i skrivande stund kan säga om den 

ekonomiska situationen är att vi kommer att få 

återkomma kring det tidigt nästa år. 

Från styrelsens sida har vi också varit tydliga med att 

vi inte ger upp i svårigheterna. Några röster har höjts 

medialt för att vi borde kasta in handduken och låta 

föreningen gå i konkurs, medan andra manat oss att 

fortsätta kämpa. Att leverantörer och artister 

drabbats är ett faktum, liksom förtroendet för 

föreningen. I denna situation menar vi att det vore 

ansvarslöst att låta föreningen gå i konkurs, med den 

stora värdeförstöring som en konkurs innebär och 

med tanke på att leverantörer och artister skulle få 

ännu mindre betalt. 

Förutsättningarna att göra en festival sommaren 

2012 är tuffa. Det är vi väl medvetna om. Det vi gjort i 

nuläget är att säkra att vi har den volontära 

ledningsorganisation som krävs, med en erfaren 

festivalchef i spetsen och som samlar kunskap och 

engagemang från många års festivaler. Att planera 

för en festival som Stockholm Pride tar lång tid och 

arbetet måste vara igång den här tiden på året. 

Strategiarbetet och planeringen kommer att ta 

ytterligare fart efter årsskiftet, och vi kommer att ta 

krafttag för att återupprätta förtroendet och 

informera om allt som händer. 

Vi är övertygade om att en del i att förtjäna ett 

 

Drabbats, svårigheter 
 
 
 
Oro 
 
Älskad 
Suget 
Inga ekonomiska resultat 
 
 
 
 
 
Inte ger upp 
svårigheterna 
Höjda röster 
MEDIALA RÖSTER 
”Kasta in  an  uken” 
Kämpa 

Drabbats 
FÖRTROENDE NÄMNS FÖR FÖRSTA GÅNGEN 
 
 
Argument/logos 
Argument/logos 
 
 
 
 
Info om festivalen 2012 
Tuffa 
 
 
(3) Minska händelsens anstötlighet: Bolstering  
Säkrat den volontära ledningen 
 
 
 
 
FÖRTROENDE NÄMNS IGEN 
 
(3) Minska händelsens anstötlighet: Bolstering 

Vi kommer att arbeta ännu mer 
(4) Tillrättaläggande: Ställa tillrätta 

Vill återupprätta förtroendet 

(3) Minska händelsens anstötlighet: Bolstering 
Vi ska informera 
 
 
OM FÖRTROENDE 
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förtroende – inte minst från leverantörer och artister 

– är att visa att vi inte ger upp när det är svårt. 

Föreningen Stockholm Pride är en festivalarrangör 

som vill göra rätt för sig. Det finns också många som 

förstår styrelsens inställning och allvarsamhet inför 

sitt uppdrag och som särskilt hört av sig för att visa 

sitt stöd i det hårda arbete som pågått under hösten. 

Det är uppskattat och vi tackar för stödet. 

Pridefiranden handlar om fria arenor för hbtq-

personer med vänner att stolt samlas och kan 

arrangeras av vem som helst. När firandet i 

Stockholm utvecklats och växt med Stockholm Pride 

som arrangörsförening, är bredden av aktörer och i 

programutbudet det som varit framgångskonceptet. 

Att få till en bredd och få så många som möjligt att 

känna sig inkluderade är förstås ett ständigt 

pågående arbete och vi som arbetar med Stockholm 

Pride har inte alltid lyckats. Men denna strävan är 

grunden i det vi gör och grunden i det som gjort 

Stockholm Pride världsunikt. 

Våra koncept har sett lite olika ut, med exempelvis en 

öppen festival utan entréavgifter i somras, men vi har 

alltid haft en mix av fest, politik och kultur och en 

mängd olika aktiviteter med olika arrangörer inom 

ramen för en och samma festival och i anslutning till 

festivalveckan. Det är bara att titta på alla hundratals 

olika programpunkter för att konstatera. Vi har 

undvikit en situation där det bara är den glittriga 

schlagerfesten att välja på å ena sidan eller bara det 

radikala politiska samtalet å den andra – utan istället 

varit en härlig mix av allt. Mixen har ett egenvärde 

med den lyskraft den innebär och de möten den 

möjliggör, men den har också varit avgörande för att 

 
 
Visa att vi inte ger upp, svårt 
 
Ethos 
 
Allvar 
(3) Minska händelsens anstötlighet 
Stöd har visats oss 
Stöd 
 
Uppskattat, tackar, stöd 
 
 
Bredden 
 
Stolt 
 
 
 
 
Bredden är framgången med Stockholm Pride och det 
som givit festivalen framgång och gjort festivalen 
” är  sunik”  
 
 
Känna sig inkluderade 
 
 
Strävan 
 
 
 
 
 
Bredden, forts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mixen har ett egenvärde, men den har också varit 
avgörande 
 
Lyskraft, möten 



 
 

Bilaga 3 
Marie Möller, JMK, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet 

 

kunna göra en stark Pridefestival i ett nordiskt 

sammanhang där befolkningsmängd och 

publikunderlag är begränsat. Avgörande har också 

varit en stark bas i organisationer som kämpar för 

hbtq-personers rättigheter och att vi solidariserat oss 

med Pridefiranden i mycket svårare miljöer – ett 

måste för alla Pridearrangörer med respekt för 

Pridefirandenas ursprung. 

Stockholm Pride är Stockholm Pride. Vi hoppas att 

fler kommer att sluta upp bakom föreningen och 

strävan till bredd och inkludering – kommersiella 

såväl som ideella krafter, hbtq-aktörer såväl som 

andra aktörer. Transpersoner, flator, bögar, queers, 

bifolk, cis-personer, heterosar och alla vänner av den 

breda festivalen, kända som okända som älskat och 

älskar festivalen. Vi vet att det är en festival som 

betytt mycket för många just på grund av 

mångfalden. 

Vi ger inte upp hoppet om föreningen Stockholm 

Pride och allt det den representerar eller allt material 

och all information, kunskap och engagemang den 

samlar. Vi är också stärkta av stödet och konstruktivt 

engagemang för kommande festivaler som gör oss 

taggade inför 2012. 

Vi önskar alla trevliga och givande helger! 

Styrelsen för Stockholm Pride genom Pär Wiktorsson, 

ordförande 

Summering av hösten 2011 

 Stockholm Pride 2011 hölls vecka 31 i 

Kungsträdgården. Temat var Öppenhet 
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och festivalen öppnade upp för fler 

besökare genom att inte ta 

entréavgifter. Publikrekord slogs. En 

debatt fördes om öppenhetens 

konsekvenser, om samhället var redo 

och om hur det fungerade för hbtq-

personer. 

 Intäkterna blev inte som förväntat, men 

det var spräckta kostnadsramar som 

gjorde att föreningen Stockholm Pride 

ställde in alla sina betalningar efter 

festivalen, för att påbörja samtal med 

alla leverantörer och artister om deras 

ersättningar. 

 Information har spridits via nyhetsbrev, 

hemsida, Facebook, Twitter och 

traditionell media 

 Styrelsen har arbetat med att hitta 

överenskommelser med leverantörer 

och artister och driva in föreningens 

egna fordringar för att kunna betala ut 

så mycket som möjligt. Föreningens 

kassa töms för att betala så mycket som 

möjligt av fordringarna. 

 Föreningens revisorer hålls informerade. 

 Sommarens festival har utvärderats. 

 Styrelsen har tillsatt en festivalchef för 

2012, som i sin tur har tillsatt en 

festivalledning. Många har hört av sig 

med intresse att vara volontär och hjälpa 

till. 

 Möten har hållits för att informera om 

situationen och samla in förslag till 

kommande festival 

Öppnade upp 
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 Två särskilda seminarier för 

ungdomsverksamhet och 

tillgänglighetsfrågor har hållits. 

 I mediala utspel har styrelsen för 

Stockholm Pride både uppmanats att 

låta föreningen gå i konkurs och att 

fortsätta kämpa och styrelsen har 

fortsatt valt att kämpa för sina 

medlemmars, leverantörers och artisters 

skull. 

 Stockholm Pride har ett stigande antal 

medlemmar och framför allt är det fler 

privatpersoner som blir medlemmar 

(föreningen är öppen för föreningar, 

företag och privatpersoner). 

 Stockholm Prides valberedning söker 

personer till den styrelse som ska väljas 

till våren. 

 Föreningens informationsinsatser 

trappas upp och när det är möjligt 

presenteras tidsplaner, åtgärdsplaner 

och nyheter om 2012. 

Om konceptet och visionen 2012 

Just nu planeras det för festivalområden och 

festivalkoncept, som bottnar i utvärdering från 

tidigare år och många inkomna förslag från 

medlemmar, besökare, utställare och 

samarbetspartners. Den trygga platsen för hbtq-

personer med vänner ska säkras (bland annat genom 

entréavgifter i någon form) samtidigt som festivalen 

fortsätter vara en samhällsförändrande kraft och ha 

mer utåtriktade sidor såsom seminarier och parad. Vi 

kommer att presentera platsen och datumen för 

Vi håller seminarier 

 
 
 
 
Mediala utspel om att sätta föreningen i konkurs 
men vi väljer att kämpa för alla engagerade 
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festivalen i början av 2012, men boka redan nu in 

vecka 31. 

Vår vision är skapa en riktig festivalkänsla; den där 

glädjeyran och kärleken som Stockholm Pride kan 

väcka. 2012 är ett år när fest och glädje särskilt 

behövs. Vi planerar något som får både trogna och 

nya besökare att känna sig hemma. Festivalen vänder 

sig till en mångfacetterad publik och erbjuder ett 

brett utbud som speglar hbtq-communityts mångfald, 

med en blandning av fest, politik och kultur. 

 

Festivalledningen Stockholm Pride 2012 

Arbetet med Stockholm Pride 2012 fortskrider och 

planeringen inför festivalen nästa sommar är i full 

gång. En ny festivalledning har tillsats med gedigen 

kompetens av tidigare Pridefestivaler. 

Alf Kjeller är tillsatt som festivalchef 2012. Nytt inför 

nästa år är att man tar ett helhetsgrepp kring 

festivalen, vilket innebär att festivalchefen 

organiserar allt arbete som tidigare legat på olika 

verksamhetsområden, staber eller nu senare 

festivalorganisation och året-runt-funktioner. I den 

sammanhållna organisationen ryms alltså till exempel 

allt från pressarbete, försäljning och 

säkerhetsplanering till volontärsamordning, logistik, 

administration, programarbete och mycket mera. 

Tanken med en mer sammanhållen organisation med 

tydliga beslutsvägar och kontaktytor gentemot alla 

utanför föreningen. 

Organisationen kommer i grova drag att bestå av 9 
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den. Det öppna konceptet kan påverka 
trovärdigheten men det studeras inte här. 
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delprojekt som under sig har ett antal grupper. 

Delprojektledarna tillsammans med festivalchefen 

bildar festivalledningen som kommer ansvara för 

festivalen 2012. Det blir alltså en fortsatt 

sammanhållen festival och delprojekten kommer 

fungera över alla festivalområden. 

Alf Kjeller - Festivalchef 

Alf har jobbat med Stockholm Pride sedan 2000, 

större delen av åren som verksamhetschef för Pride 

Park men också som ansvarig för 

programverksamheten i Pride Park, Backstagebaren 

och valberedningen för föreningen Stockholm Pride. 

Till vardags jobbar Alf med IT-produktion och telefoni 

på ett av Sveriges största bank- och försäkringsbolag. 

Håcan Andersson - Delprojektledare Musik 

Har ansvaret för alla artistuppträdanden. I detta ingår 

också ansvaret för scenbygge, scenteknik, 

scenproduktion, loger och artisthantering. Håcan 

jobbar till vardags som global presskontakt på 

internationellt modeföretag med bland annat 

medierelationer och nya etableringsmarknader. Han 

har jobbat volontärt inom Stockholm Pride på olika 

positioner, med fokus på scenprogrammet, sedan 

2005, andra volontära engagemang inom hbtq-

communityt har genom åren varit Noaks Ark, Aids-

jouren, HBTQ-festivalen i Göteborg samt World Aids 

Day galan på Kolingsborg. 

Alex Skantz - Delprojektledare Aktiviteter & 

samarbeten 

Här ligger ansvaret för de aktiviteter och samarbeten 

som gäller programverksamhet samt annan 

 erksam et som   r att  i s ns ”   stan” (t ex 
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museum, konstgallerier, sportevenemang, klubbar, 

debatter), inklusive Paraden. Alex har varit 

verksamhetschef för Pride på Stan 2007, 2008 och 

verksamhetschef för Pride Garden i Kungsträdgården. 

2010 satt hon i styrelsen och 2011 var hon 

verksamhetschef för Pride c/o. Till vardags jobbar hon 

på en teater som följespotsoperatör, samt driver 

även en resebyrå tillsammans med sin mamma. 

Erika Larsson - Delprojektledare Community 

Erika Larsson ansvarar för utställare, restauranger och 

andra aktörer som bedriver business inom våra 

områden. Hon är communityns huvudsakliga 

kontaktpunkt med festivalen och tar emot anmälan 

till att vara utställare, deltagande i paraden och 

arrangör av seminarier och debatter och liknande. 

Erika var tidigare förlagschef på Normal förlag och 

höll då i boktältet på Pride, ordnade dessutom 

författarsamtal och en författarscen under EuroPride 

2008. Erika Larsson arbetar idag som apotekschef på 

Orfeus vid Hötorget samt på Järva apotek i Rinkeby. 

Delprojektledare Seminarier & debatt - Under 

rekrytering 

Här ligger ansvaret för all vår seminarie- & 

debattverksamhet. Delprojektet arbetar aktivt med 

att skapa en bred seminarieverksamhet. 

Stefan Göstasson - Delprojektledare Volontär 

Här ligger allt ansvar för vårt arbete med volontärer, 

såsom bemanning, utbildning och schemaplanering. 

Stefan har jobbat inom Stockholm Pride i sedan år 

2000 med säkerhet och som volontärsansvarig för 

parken. Stefan har en mångårig bakgrund inom flera 

IT-områden. Han har jobbat som projektledare, 
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arbetsledare, gruppchef och IT-chef. Han har också 

drivit eget företag inom IT i kombination med Hälsa 

och Utbildning. Under sex år jobbade Stefan också 

som lärare inom Hälsa. 

 

Johan Södergren - Delprojektledare Ekonomi & 

försäljning 

Ansvarig för ekonomi & försäljning för Pride 2012, 

vilket Innebär ansvar för att intäktssäkra festivalen 

genom exempelvis försäljning av biljetter och all 

annan försäljning vi har i egen regi och 

sponsoransvar. Johan började arbeta med Stockholm 

Pride i början av 2000. Han satt i ledningsgruppen ett 

antal år och ansvarade bl.a. för volontärer, 

intern/extern info och VIP-entrè. Under en period 

satt han även i valberedningen. Mellan 2003 och 

2007 satt han i styrelsen som ledamot, sekreterare 

och sista året som kassör. 2008 jobbade Johan i 

parkledningen för EuroPride. Johan arbetar annars på 

SJ Trafikledning sedan flera år. 

Delprojektledare Etablering & logistik – Under 

rekrytering 

Här ligger ansvaret för etablering av våra egna 

områden och all större logistik kopplat till själva 

festivaldriften. 

Niklas Torsell - Delprojektledare Kommunikation & 

press 

Här ligger det samlade ansvaret för vår 

kommunikation och press under 2012. Niklas var 

informationsansvarig för Pride Park under Stockholm 

Pride 2010 vid Sjöhistoriska. Arbetar till vardags med 

digital marknadsföring och promotion på ett stort 
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skivbolag och har studerat marknadskommunikation 

på Berghs School Of Communication. 

Ulrika Jansson - Delprojektledare Säkerhet 

Under säkerhet ligger ansvaret för all säkerhet, såsom 

t.ex. ordningsvakter, scensäkerhet, ledningscentral, 

entrévärdar, entréer osv. Ulrika har jobbat inom 

Stockholm Pride alla år sedan EuroPride 1998. Hon 

har ansvarat för den externa bevakningen sedan 

1999. Blev volontär som ansvarig för 

festivalsäkerheten 2010, var säkerhetsrådgivare 2011 

och har nu övergripande ansvar för allt som är 

säkerhetsrelaterat 2012. Till vardags är Ulrika konsult 

och driver eget företag. 
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Inledning: 2 st Minska händelsens anstötlighet, 1st Tillrättaläggande (4) 
Brev från styrelsen: 4 st Minska händelsens anstötlighet (3), 1 st Tillrättaläggande (4) 
Pathos: Cirka 36 ord för känslor 
Summering av hösten 2011: 12 st Minska händelsens anstötlighet, 3 st Tillrättaläggande 
Om konceptet och visionen 2012: 4 st Minska händelsens anstötlighet (3) 
Festivalledningen Stockholm Pride 2012: 3 st Minska händelsens anstötlighet (3) 
 

 

Meddelande 4. 

Text    Analys/ Övriga noteringar 

LJUSNING I STOCKHOLM PRIDES EKONOMI 

2011 gjorde föreningen Stockholm Pride en 
kraftig förlust, men på grund av de 
ackordsförhandlingar som pågår med 
leverantörer som haft fordringar efter 
festivalen ser läget väsentligt ljusare ut. 

Bokslutet för 2011 visar en förlust på 3,9 miljoner 

kronor, den har i dagsläget återhämtats till stor del. 

Sedan den sista december har föreningen kommit 

överens med leverantörer gällandes fordringar 

motsvarande 3,5 miljoner kronor. 
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- Jag är självklart inte nöjd med det ekonomiska 

resultatet men samtidigt har samtalen med våra 

leverantörer visar att det trots allt fortfarande finns 

ett förtroende för föreningen. Jag är glad och rörd 

över allt stöd som föreningen får under den här 

prövande tiden, säger Pär Wiktorsson, ordförande för 

Stockholm Pride. 

Styrelsen för Stockholm Pride har med extern 

experthjälp, som arbetat pro bono, fört samtal med 

cirka 150 borgenärer efter festivalen 2011. 

Styrelsen har vidtagit ett antal åtgärder med 

anledning av förlusten. Att tidigt efter festivalen ta in 

experthjälp, inleda ackordsförhandlingar och arbeta 

med att få in föreningens egna fordringar har varit 

avgörande åtgärder. I samband med förhandlingarna 

har Stockholm Pride också kunnat säkra leverantörer 

till festivalen 2012. Styrelsen hoppas att ackordet 

snart är genomfört, något som är avgörande för 

festivalen 2012. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för 

styrelsen men riktar kritik mot styrelsen på grund av 

förlusten. 

- Jag vill rikta ett stort tack till alla som efterskänkt 

eller satt ned sina fordringar, alla som gett oss gåvor 

och som på ett eller annat sätt gett sitt stöd till 

föreningen. Jag är också mycket glad för alla 

volontärer som fortsätter att lägga ovärderliga ideella 

arbetstimmar på festivalen, avslutar Pär Wiktorsson. 

Styrelsen för Stockholm Pride arbetar ideellt 

tillsammans med en helt volontär organisation för att 

genomföra festivalen. Även om det inte är styrelsen 

som fattar beslut om enskilda kostnader så är 

Inte nöjd/pathos, förtroende 
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(3) Minska händelsens anstötlighet: Bolstering 
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(3) Minska händelsens anstötlighet 
Folk arbetar ideellt för festivalen 
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styrelsen ytterst ansvarig för helheten och för att 

rutiner för uppföljning följs. Föreningens styrelse har 

också gjort omorganiseringar. Personer som inte följt 

satta rutiner och inte gett styrelsen korrekt 

information har entledigats från sina uppdrag. 

Styrelsen har sett över rekryteringar till ledande 

uppdrag inom föreningen, och valt att tillsätta en 

erfaren festivalchef med ett tydligt mandat som ett 

stöd i att styra verksamheten med en samlad 

överblick. Ekonomiska rutiner har gåtts igenom och 

förstärkts. 

Föreningen Stockholm Pride håller årsmöte 25/3. 

Bland handlingarna som nu skickas till medlemmarna 

finns förutom bokslutet en verksamhetsberättelse, en 

särskild ekonomisk berättelse, revisorsutlåtande samt 

valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer. 

skett – visar inte en enad front som organisation 
(Dubbla budskap) 
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Strategier: 1 st Förnekande/lägga skuld/hävda oskuld (1), 1 st Bortförklaring (2), 7 st Minska händelsens 

anstötlighet (3), 11 st Tillrättaläggande (4), 0 st Ta på sig hela skulden (5) 

Pathos: Ca 12 st 

 

Alla fyra meddelanden: 

7 st Förnekande (1) 

2 st Bortförklaring (2) 

38 st Minska händelsens anstötlighet (3) 

26 st Tillrättaläggande (4) 

1 st Be om ursäkt (5) 

 

De strategier man inte alls använder är minimera, attackera, kompensera eller att hänvisa till ett högre syfte, 

som alla tillhör Minska händelsens anstötlighet, 3. Man hänvisar inte heller någon gång till olyckshändelse, som 

tillhör Bortförklaring, 2. 


