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Den enes död, den andres bröd 

– En fallstudie i Fonus kriskommunikation 

Sebastian Orest Flavet 

Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur begravningsbyrån Fonus valde att bemöta en kritisk artikel, publicerad i 
Aftonbladet, med ett pressmeddelande som lades upp på den egna hemsidan. Uppsatsen undersöker 
först vilka retoriska verktyg som har använts i skapandet av detta meddelande, och sett från Benoits 
teori om Image Repair, vilka strategier som använts och hur användningen av dessa har sett ut.  

Därefter söker studien att praktiskt undersöka detta budskap genom att låta en utvald grupp 
respondenter ta del av materialet samtidigt som de i personliga intervjuer får svara på frågor om det de 
läst. Här utsätts respondenterna först för negativa påståenden riktade mot Fonus för att färga deras 
åsikt om företaget innan de får ta del av pressmeddelandet. Syftet är att undersöka om Fonus 
textbaserade kriskommunikation kan påverka respondenterna och deras attityd mot företaget i en 
positiv riktning. 

Undersökningens slutsats är att ett budskap som utformats med en väl balanserad retorik och ett väl 
avvägt bruk av Benoits strategier, utgör ett fruktbart sätt att påverka mottagaren i den önskade 
riktningen. 

Nyckelord 

Retorik, kriskommunikation, argumentationsanalys, Image Repair, receptionsteori, attityd, påverkan, 

Fonus, Aftonbladet. 
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Abstract 

This paper examines how the Swedish funeral agency Fonus chose to respond to a critical article 
published in Aftonbladet, with a press release posted on their website. The paper first examines the 
rhetorical tools used in the creation of this message, and in relation to Benoit's Theory of Image 
Repair, which strategies that were used and how they were used.  

Thereafter the paper examines the effectiveness of these messages by exposing a selected group of 
respondents to the material whilst having them answering questions performed in an interview about 
what they are reading. Firstly the respondents are exposed to negative statements directed against 
Fonus in an attempt to tarnish their opinion of the company before they are allowed to read Fonus  
press release. The aim is to investigate whether this text-based crisis communication can influence the 
respondents and their attitude towards the company in a positive direction. 

The essay concludes that a message designed with varied rhetorical tools and a balanced use of 
Benoit's strategies is a fruitful way to influence the recipient in the desired direction. 

Keywords 

Rhetoric, crisis communication, argumentation analysis, image repair, reception theory, attitude, 

influence, Fonus, Aftonbladet. 
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1. Inledning 
När ett företag exponeras i massmedia på ett ofördelaktigt sätt, hur stora möjligheter har de då 

att reparera skadan detta kan komma att innebära för det egna namnet och företagets 

anseende? Är det överhuvudtaget möjligt att ändra en persons uppfattning kring en händelse 

med hjälp av en uppsättning retoriska verktyg? Eller handlar det snarare om att uppfylla den 

förväntan som kan finnas på ett försvar, eller en förklaring, fast man i själva verket kanske 

anser denna vara utan egentlig verkan? 

Tankar som dessa fick mig att vilja undersöka hur kriskommunikation utformas och försöka 

se till dess faktiska verkningsgrad i relation till sina mottagare. När jag närmare började 

undersöka olika företag som uppmärksammats på ett ofördelaktigt sätt i media och hur de valt 

att hantera (eller inte hantera) risken med att få företagsnamnet skadat, fastnade jag för 

begravningsbyrån Fonus. Orsaken till detta kommer närmare beskrivas här nedan. 

1.1 Bakgrund 

Begravningsbyrån Fonus är en kooperativ förening, och enligt företaget själva innebär detta 

bland annat att man inte har ett enskilt vinstsyfte utan att syftet istället är att: "Till 

allmänhetens tjänst på kooperativ grund driva begravningsrörelse och annan därmed 

sammanhängande verksamhet samt att främja god begravningssed" 

(http://www.fonus.se/veta-mera/om-fonus/vad-ar-fonus). 

Fonus har ända sedan de öppnade sitt första kontor 1946 haft en stark koppling till 

arbetarrörelsen och facket, då i form av ekonomiskt och organisatoriskt stöd från Kooperativa 

Förbundet (www.fonus.se/veta-mera/om-fonus/fonus-historia/) och idag är man en av LO:s 

(arbetarrörelsens fackförbunds) samarbetsorganisationer 

(http://vastsverige.lo.se/vastsverige/om_oss/vara_samarbetsorganisationer/fonus). 

Den 4/4-11 publicerade Aftonbladet artikeln Så blåser Fonus de sörjande där man 

presenterade påståendet att Fonus dumpat priserna för att erhålla kommun och landstings 

uppdrag att transportera döda. Och att man under dessa transporter tillämpat ett bonussystem 

där de anställda, som under pågående uppdrag lyckats sälja in ytterligare tjänster från Fonus 

till anhöriga, erhållit ersättning för detta. 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12827292.ab) 

http://www.fonus.se/veta-mera/om-fonus/vad-ar-fonus
http://www.fonus.se/veta-mera/om-fonus/fonus-historia/
http://vastsverige.lo.se/vastsverige/om_oss/vara_samarbetsorganisationer/fonus
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12827292.ab
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Det som fångade mitt intresse var hur Fonus valde att bemöta dessa påståenden. I ett 

pressmeddelande som man publicerade på den egna hemsidan presenterades Aftonbladets 

anklagelser och Fonus svar i vad som närmast går att beskriva som en dialogform 

(http://www.fonus.se/veta-mera/for-press-och-media/pressmeddelanden/2011-04-03-

aftonbladet-skriver-om-fonus/). Att som företag använda sig av den egna hemsidan för att 

formulera repliker, till exempel i form av pressmeddelanden, kan vara ett bra sätt att hantera 

eventuell extern kritik (Theaker 2004:276), och jag kommer försöka utröna om man från 

företagets sida valt att agera på grund av rådande rutiner eller om man faktiskt ansåg att det 

förelåg en risk för att det egna namnet och anseendet skulle ta skada.  

En indikation på att Fonus faktiskt ansåg att det fanns en reell risk för att företagets goda 

anseende riskerade att påverkas av Aftonbladets artikel är det faktum att man dagen efter 

Aftonbladets artikel publicerades valde att aktivera sig på Facebook, bland annat genom en 

kort presentation av Bo Forslund, dåvarande informationschef på Fonus 

(https://www.facebook.com/fonus.se/posts/163984376991096).  

Dessutom torde relationen med eventuellt missnöjda kunder i Fonus fall vara av extra känslig 

karaktär, då området de verkar i har en stark känslomässig laddning, och ofta är kopplat till 

sorg och lidande. Att anamma ett försiktigt, eller kanske respektfyllt förhållningssätt gentemot 

sina kunder och deras önskemål är nog en klok strategi, inte minst med tanke på hur pass 

mycket lättare det i dagsläget är att via internetforum och sociala nätverk nå ut med sin åsikt 

till en betydligt större skara än sin omedelbara omgivning (Theaker 2004:327). Misslyckas 

man i att förmedla detta på ett bredare plan, kan kundernas negativa erfarenheter av företaget 

riskera att skada just företagets namn eller rykte (Theaker 2004:241). 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur begravningsbyrån Fonus hanterat en potentiell kris 

genom strategisk kommunikation i form av pressmeddelanden. Några centrala områden för 

analys är bland annat den bakomliggande retoriken i dessa meddelanden och om denna i 

praktiken fungerar när det gäller att påverka läsarens uppfattning av företaget. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka retoriska verktyg har Fonus använt sig av i utformandet av sin 

kriskommunikation? 

• Hur tar de sig uttryck i det pressmeddelande som berör den valda händelsen? 

• Hur uppfattas Fonus pressmeddelande av en utvald grupp mottagare? 

http://www.fonus.se/veta-mera/for-press-och-media/pressmeddelanden/2011-04-03-aftonbladet-skriver-om-fonus/
http://www.fonus.se/veta-mera/for-press-och-media/pressmeddelanden/2011-04-03-aftonbladet-skriver-om-fonus/
https://www.facebook.com/fonus.se/posts/163984376991096
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1.4 Avgränsning 
För att materialet ska kunna undersökas och testat mot de utvalda respondenterna kommer 

uppsatsen att koncentrera sig på analys av enbart de texter som är formulerade av Fonus, och 

utelämna en djupare analys av den text i Aftonbladet som riktade anklagelserna mot företaget. 

Detta för att fokus helt och fullt ska kunna läggas på retorik och kommunikationsstrategier 

sett till den text som är utformad i syfte att försvara Fonus. 
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2. Teori 

2.1 Kris 
Inledningsvis är ett försök till definition av begreppet kris på sin plats. Denna uppsats 

förhåller sig till krisbegreppet sett ur Larssons (2008) synsätt, där krisen är det tredje, och 

sista steget i en process som i tur och ordning består av risk-katastrof-kris. De tre stadierna 

kan sammanfattas på följande sätt: 

1. Risk: 

Ett potentiellt hot riskerar att drabba företaget. Påverkande faktorer är sannolikheten 

att hotet förverkligas och dess konsekvenser. 

2. Katastrof:  

Hotbilden förverkligas. 

3. Kris:  

Om situationen inte hanteras på rätt sätt kan exempelvis ett företag hamna i detta 

stadie, och krishantering och kriskommunikation syftar till att undvika detta. 

(Larsson 2008:288) 

Även om exemplet med Fonus kan anses befinna sig på det första stadiet – risk – är ändå den 

typ av kommunikation man utfört ett försök att undvika en eventuell kris, och därför är 

kriskommunikation ett relevant begrepp i detta sammanhang. 

2.2 Kriskommunikation 
Inom kriskommunikation och krishantering finns det flera olika teorier och denna uppsats 

kommer att fokusera på William Benoits (1997) teori kring Image Repair som handlar om att 

skydda eller återställa ett företags image, eller goda namn, efter en krissituation. Innan det blir 

aktuellt med ett sådant arbete krävs det enligt Benoit först att kriterierna för en kris uppnås. 

Enligt honom finns det två huvudsakliga sådana; för det första måste en händelse eller ett 

agerande uppfattas som stötande på något sätt, och för det andra måste den som står anklagad 

på något sätt vara ansvarig för detta (Benoit 2013:216). Dessa kriterier uppfylls i exemplet 

med Fonus då deras arbetssätt av Aftonbladet beskrivs som oetiskt, eller stötande och där 

Fonus pekas ut som ansvarig. 

Här nedan följer en sammanfattning av Benoits fem huvudsakliga strategier att bemöta 

anklagelser på, och varje strategis respektive underkategorier: 
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1. Förnekande (denial) 

- Enkelt förnekande (simple denial): oskyldig till handlingen 

- Lägga över skulden (shift the blame): någon annan är skyldig till handlingen 

2. Undanfly ansvar (evasion of responsibility) 

- Provokation (provocation): i respons till någon annans handling 

- Okunskap (defeasibility): bristande information eller förmåga 

- Olycka (accident): oavsiktligt 

- Goda avsikter (good intentions): menade väl 

3. Minska anstötligheten hos händelsen (reducing offensiveness) 

- Bolstering (bolstering): framhålla goda egenskaper, agerande 

- Minimerande (minimization): handlingen inte allvarlig 

- Differentiering (differentiation): handlingen mindre anstötlig än liknande handlingar 

- Transcendering (transcendence): värdet/nyttan överskrider handlingens anstötlighet 

- Attackera anklagare (attack accuser): minska anklagarens trovärdighet 

- Kompensering (compensation): gottgöra offret 

4. Korrigerande handling (corrective action) 

Plan för att lösa/förhindra återkomsten av problem 

5. Förödmjukelse (mortification) 

Ta på sig skulden, be om ursäkt 

(Benoit 1997) 

Dessa begrepp kommer under analysen att användas för att se om någon (eller flera) av dessa 

strategier går att återfinna i Fonus sätt att bemöta de anklagelser som riktades mot dem. 

Det finns självklart andra infallsvinklar till området kris och kriskommunikation, och ett 

område som ofta dyker upp när man undersöker krisbegreppet ur ett vidare perspektiv är 

issues management (Larsson 2002:137). Detta område brukar ofta sammankopplas med PR 

och syftar till att identifiera och hantera områden som skulle kunna orsaka problem för 

företaget, men just att issues management är, och oftast förväntas vara proaktiv i sin natur 

(Falkheimer & Palm 2005:19) gör att Benoits teori blir mer fruktbar i detta sammanhang. 

Valet av just denna teori baserar sig även på, som det tidigare nämndes, att Fonus reaktioner 

på Aftonbladets artikel inte enbart begränsade sig till det pressmeddelande som kommer 

undersökas i denna uppsats, utan att de omedelbart presenterade sig på det sociala nätverket 
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Facebook, något som åtminstone ger en antydan om en oro rörande företagets anseende 

gentemot allmänheten. 

2.3 Retorik 
Aristoteles skrev att retorik är ”studiet av allt det som är ämnat att övertyga”, något som 

passar bra in i sammanhanget, då Fonus genom sina pressmeddelanden ämnar påverka eller 

övertyga sina läsare om att de anklagelser som riktats mot dem är grundlösa.  

Ett sätt att försöka nå, eller övertyga de tilltänkta mottagarna av ett meddelande är genom 

bruket av olika appellformer (Vigsø 2010:220). Inom retoriken söker man tilltala läsaren 

genom tre grundläggande appellformer som alla har sin egen infallsvinkel. Här nedan 

sammanfattas kärnan i dessa. 

2.3.1 Ethos 

När man undersöker hur författaren till en text framställer sig själv i fråga om identitet, 

handlar det om studiet av ethos (Karlberg & Mral 1998:31). Om ett argument försöker stärka 

ett påstående genom auktoritet är detta ett ethos-argument. Argument av detta slag anspelar 

ofta på erfarenhet, expertis eller allmänna ”sanningar” (Karlberg & Mral 1998:40), och syftar 

till att skapa ett förtroende hos mottagaren för avsändaren (Vigsø 2010:221). Här kan det i 

formulerandet av budskap vara väsentligt att försöka se sig själv ur mottagarnas, eller 

målgruppens perspektiv. Finns det några speciella förväntningar från dessa på just den 

aktuella avsändaren i egenskap av exempelvis yrkeskunnande (Fällman & Thörnberg 

2009:17)? 

2.3.2 Logos 

Logos-argumentet vädjar till mottagarens förmåga att dra korrekta slutsatser utifrån de 

argument som presenteras. Genom att lägga fram ett logiskt resonemang får man mottagaren 

att övertygas genom att tilltala dennes förnuft (Karlsen 2012:197). För att kunna bedöma om 

texten använder sig av logos på ett givande sätt bör man undersöka förekomsten eller 

avsaknaden av fakta, eller om de bevis som anförs är logiska eller i själva verket skenbart 

logiska (Karlberg & Mral 1998:34). 

2.3.3 Pathos 

Här vill man genom val av argument påverka mottagarens känslor och ordvalen brukar därför 

ofta vara värdeladdade (Vigsø 2010:221). Här kan man i etiska eller moraliska områden 

hänvisa till skyldigheter (Karlberg & Mral 1998:43). När analysen rör denna del bör man 
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ställa frågor om texten som: vilka känslor författaren vill väcka, varför och om det är 

effektivt(Karlberg & Mral 1998:34)? Om en text ger prov på känsla och engagemang för det 

aktuella ämnet ökar möjligheten att budskapet uppfyller sitt syfte (Fällman & Thörnberg 

2009:27). Om en text däremot inte är formulerad på ett sätt som tar hänsyn till mottagaren och 

dennes känslor, finns det en överhängande risk för att just denna frånvaro av känslor leder till 

att sättet texten uppfattas på är som nonchalant eller oempatisk (Karlberg & Mral 1998:35). 

2.4 Hermeneutik  
Denna uppsats vilar i sitt intervjuarbete på en hermeneutisk grund för att i större utsträckning 

lyckas uppnå en förståelse för respondenterna och deras tolkningar av texterna. Alvesson och 

Sköldberg (2008) beskriver hermeneutikens huvudtema som att ”meningen hos en del endast 

kan förstås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson & Sköldberg 2008:193), och det 

är viktigt att ta hänsyn till respondenternas olika bakgrunder och den rådande kontexten 

(Bryman 2009:370). Att ta sådana (och liknande) faktorer i beaktande är av stor vikt då de i 

högsta grad kan påverka åsikter och de tolkningar respondenterna gör när de får ta del av de 

olika texterna. Även om de texter respondenterna får ta del av är samma, kan mottagandet 

skilja sig från person till person baserat på bland annat individens personliga erfarenheter av 

ett specifikt område. 

Detta kan bland annat betyda att tolkandet av ett fenomen måste göras utifrån exempelvis den 

kulturella, politiska eller religiösa kontext den förekommer inom (Gilje & Grimen 1992:189). 

För att kunna undersöka relationen mellan delen och helheten finns inom hermeneutiken ett 

förhållningssätt som kallas den hermeneutiska cirkeln (Gilje & Grimen 1992:190). Som 

namnet antyder handlar det för forskaren om en pågående process, där fokus ständigt 

förflyttar sig från del till helhet (och vice versa), och hur den ena tolkas påverkar i sin tur 

tolkningen av den andra (Gilje & Grimen 1992:191), och så vidare. 

Att arbeta efter denna metod är mer en pågående process som ämnar skapa förståelse kring ett 

fenomen än ett mer linjärt förhållningssätt. Redan på planeringsstadiet när formuleringen av 

det fenomen, eller område som ska undersökas görs, bör forskaren försöka sammanfatta sin 

förförståelse (Gilje & Grimen 1992:183) inför detta. Om forskaren har personliga erfarenheter 

av forskningsobjektet, eller kanske förväntar sig att finna ett visst svar eller uppnå ett visst 

resultat med sitt arbete, så bör detta preciseras och noteras inför det inledande arbetet med att 

tolka och undersöka materialet.  
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När materialet genomgått en första analys har kanske förståelsen av den skapat en situation 

där forskarens förförståelse måste revideras innan arbetet fortsätter. I detta första stadie kan 

man formulera övergripande teman, likheter eller olikheter i det material man undersöker, går 

det att tydligt utläsa vad avsändaren vill förmedla till mottagaren? För att förstå vad det 

tilltänkta syftet med ett visst fenomen kan vara är det viktigt att se till den kontext som det 

framträder inom (Gilje & Grimen 1992:188, 183). Om forskaren lyckas identifiera sådana 

påverkande faktorer ökar möjligheten att avläsa avsändarens meningshorisont och i högre 

grad se fenomenet ur deras perspektiv (Alvesson & Sköldberg 2008:245). 

Det kan vara av stor vikt att i ett så tidigt skede som möjligt avgränsa sin frågeställning till en 

mer hanterbar storlek. Ett alltför omfattande material kan skapa problem med att nå slutet i 

den hermeneutiska processen, och kanske är detta ett problem med denna metod; när kan 

forskaren vara helt nöjd med sitt arbete och veta att det är dags att ”kliva ur’ den 

hermeneutiska cirkeln för att dra en slutsats? Risken finns att ny förståelse och insyn i 

kontexten skapar nya varv i cirkeln och att det blir en evighetsprocess. Dessutom kräver detta 

förhållningssätt en stor öppenhet hos forskaren och att denne är redo att omförhandla sin egen 

ståndpunkt, något som vissa kritiker anser vara omöjligt. 

2.5 Receptionsteori 
Receptionsteorin ser till mottagarens perspektiv, och försöker undersöka hur denne uppfattar 

ett visst material, i detta sammanhang Fonus pressmeddelanden. Inom detta fält nämns ofta 

Stuart Hall som skapade modellen encoding/decoding (Eriksson & Östman 2010:306), en 

modell som väljer att fokusera på hur kommunikation i flera steg skapar mening i den direkta 

kontakten med mottagarna, och hur social kontext kan spela in i den tolkning som görs av 

dessa. Denna modell ser alltså inte mottagaren av en text som passiv och okritisk, utan 

föreslår att ett budskap kan tas emot eller läsas på olika sätt, bland annat beroende på 

mottagarens bakgrund och rådande omständigheter. Kort sammanfattat är dessa tre olika sätt 

att ta till sig en text: 

1. Den dominanta läsningen. 

Syftar till när mottagaren av budskapet okritiskt tar detta till sig (Hall 1980). 

2. Den förhandlande läsningen. 

Syftar till en större grad av medvetenhet hos mottagaren än tidigare kategori. Här tas 

inte budskapet emot per automatik, utan det finns utrymme för ifrågasättande och även 

avståndstagande från mottagarens sida (Hall 1980). 
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3. Den oppositionella läsningen. 

Syftar till när mottagaren till fullo förstår budskapet, men trots detta väljer att ignorera 

det (Hall 1980).  

2.6 Tidigare forskning 
Det finns ett flertal olika exempel på tidigare forskning inom kriskommunikation och dess 

påverkan på sin målgrupp, bland annat skriver Coombs och Holladay (2014) om hur effektivt 

ett företags kriskommunikation kan vara, eller inte vara, i direkt respons till en pågående kris. 

De undersöker vidare om budskap som förmedlas via sociala medier kan hjälpa eller stjälpa 

sådan kriskommunikation. 

I The Handbook of Crisis Communication (2010) efterfrågar de en kriskommunikation som 

baserar sig på bevisat effektiva metoder hellre än spekulationer eller allmänt vedertagen 

visdom (Coombs & Holladay 2010:719,720). I sin strävan efter att utforma ett ramverk för 

kriskommunikation som grundar sig i denna inställning, uttrycker de önskemål om att 

framtida forskning inom området i fortsättningen främjar utvecklingen av just bevisbaserad 

kriskommunikation, och att fokus framför allt läggs på publiken, eller mottagarna (Coombs & 

Holladay 2010:721,722). Detta önskemål ligger väl i linje med utformandet av detta 

examensarbete då det bland annat är budskapets eventuella påverkan på mottagaren som 

ligger i fokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3. Metod 
I valet av metoder har detta arbete valt att låta flera olika metoder arbeta parallellt med 

varandra. Denna typ av arbetsätt, att använda sig av flera olika metoder som komplement till 

varandra, kallas för triangulering och syftar till att uppnå en högre grad av tillförlitlighet hos 

analysen och resultatet (Bryman 2009:260).  

Att förutom att undersöka forskningsobjektets struktur och byggstenar även praktiskt göra en 

ansats på att värdera graden av dess effektivitet i direkt relation till sina mottagare kändes 

nödvändig för att höja analysen och dess relevans. De metoder som användes redovisas för 

här nedan. 

3.1 Retorisk analys 
 När retoriken tar steget från teori till praktik, och dess olika verktyg ligger till grund för att 

utforma en text i syfte att övertyga sin målgrupp, behövs det även i analyssyfte ett sätt att 

kunna värdera en sådan text, eller budskap (Karlberg & Mral 1998:13). För att en text ur 

avsändarens perspektiv ska anses ha en form av god, eller effektiv retorik bör bruket av de tre 

olika appellformerna som nämndes ovan användas i välbalanserad samverkan för att övertyga 

mottagaren om sitt budskap (Vigsø 2010:221). Detta bör även en retorisk analys ta hänsyn till 

och Vigsø föreslår att analytikern bör använda sig av retorikens dispositionsschema (Vigsø 

2010:234) för att närmare undersöka kopplingen mellan en viss del av texten och dess 

appellform (Vigsø 2010:233). Detta schema återges nedan: 

Fas Funktion Appellform 

1. Exordium Väcka uppmärksamhet, 

välvilja och läraktighet. 

Personlig ton, ethos, 

behagande. 

2. Introduktion Narration: en kort klar och 

sannolik sammanfattning av 

bakgrunden. 

Proposition: en 

sammanfattning av tesen. 

Partition: en sammanfattning 

av indelningen. 

Saklig ton, ethos, logos, 

undervisande. 
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3. Argumentation Probation: förargumenten 

framförs. 

Refutation: motargumenten 

oskadliggörs. 

Saklig ton, logos, 

undervisande. 

Känslosammare slut. 

4. Peroration/Avslutning Rekapitulation: 

sammanfattning av det man 

vill ska fastna. 

Amplifikation: känsloläget 

förstärks kraftigt, t.ex. genom 

indignation över 

motståndarna. 

Kommiseration: medlidande 

eller dyl. för den egna sidan 

befästs. 

Känslosam ton, pathos, 

känslorörande. 

 

Vigsø understryker att detta schema ursprungligen formulerats i syfte att skapa tal men 

påpekar även att dessa faser borde vara relevanta även för texter skapade av professionella 

kommunikatörer (Vigsø 2010:233). Om man använder sig av detta schema i sin analys bör 

man dock inte förvänta sig att varje text innehåller alla dessa olika faser, men sannolikt ligger 

de i samma ordningsföljd (Vigsø 2010:233).  

Huruvida de texter som senare i uppsatsen ska analyseras är exempel på god retorik eller inte, 

avgörs inte uteslutande på om de innehåller de olika element som redovisats för här ovan. För 

att få en tydligare indikation på detta har författaren till denna uppsats valt att testa de utvalda 

texterna på ett antal respondenter för att bekräfta eller förkasta retorikens effektivitet i 

praktiken.  

3.2 Argumentationsanalys 

3.2.1 Tes/påstående 

Fonus och Aftonbladet driver här två skilda teser eller påståenden (Karlberg & Mral 1998:36) 

och uppsatsförfattaren anser, likt Orla Vigsø – professor i retorik – att det finns en poäng med 

att separera dessa två uttryck. Tes är i Vigsøs ögon något som ”leder tankarna till klart och 

tydligt formulerade (och generella) utsagor”, till skillnad från termen påstående som 

definieras som ”det man försöker få andra att hålla med om” (Vigsø 2010:223), något som i 
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detta sammanhang passar bättre in (då det inte handlar om definitiva sanningar) och därför 

kommer uppsatsen fortsättningsvis använda sig av detta begrepp. 

3.2.2 Argument 

Argument som framförs kan uttryckas direkt i tydligt formulerade påståenden, och om de inte 

gör det kan det vara värt att konkretisera dem (Karlberg & Mral 1998:37) för att underlätta det 

kommande analysarbetet. Ett fungerande argument är av en hållbar karaktär, det är rimligt i 

sitt påstående och gör med sin trovärdighet därför ett intryck på mottagaren (Hellspong 

1997:168), och det är även viktigt att se till argumentets relevans i den aktuella kontexten. Ett 

argument används för att ge stöd till en ståndpunkt och de båda utgör delar i ett resonemang 

(Karlsen 2012:121). 

I en argumentationsanalys kan man utnyttja de retoriska verktyg som tidigare nämnts och 

bland annat placera argumenten i olika kategorier, ethos, logos och pathos. 

3.3 Argumentdiagram 
Gunnar Karlsen ger i sin bok Språk, tolkning och argumentation (2012) exempel på hur man 

ställer upp ett argumentdiagram, och denna metod kommer tillämpas på det textuella 

materialet, och här följer en kort sammanfattning av denna metod. 

Det första steget är att försöka identifiera och precisera en huvudståndpunkt i texten. Denna 

kommer att betecknas som (S¹) (finns det fler huvudståndpunkter kommer dessa följaktligen 

betecknas som (S²) och vidare i stigande ordning). Därefter undersöker man de 

huvudargument som anses ge stöd till ståndpunkten, och dessa får beteckningen (A). Till 

dessa kan det tillkomma ytterligare led av argument som kan användas som understöd 

(proargument), som betecknas (P) eller motsägelser (contraargument), som betecknas (C). 

(Karlsen 2012). Ett argument som påverkar eller bestyrker förbindelsen mellan exempelvis ett 

huvudpåstående och ett argument kallas för ett relevansargument och får beteckningen (r). 

Vill man senare hänvisa till någon av dessa skriver man ut den fulla argumentkedjan, till 

exempel skulle det ensamma contraargumentet i diagrammet utskrivas C¹A³S¹. Hur dessa 

olika element sedan är mer precist formulerade, hur sambanden mellan dessa ser ut och hur de 

har kategoriserats illustreras av exemplet nedan. 
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Att på detta sätt kategorisera och grafiskt måla ut argumenten och deras inbördes relationer är 

dels till stor nytta till exempel när det gäller att i text snabbt kunna referera till ett specifikt 

argument, men det är framför allt till stor nytta när det gäller att uppnå insikt i vad avsändaren 

har för huvudsaklig avsikt med sina argument (Karlberg & Mral 1998:39). 

Då texten har brutits ner till dessa olika element och kategoriserats blir det lättare att gå vidare 

i analysarbetet. Lennart Hellspong föreslår i sin bok Metoder för brukstextanalys (2001) att 

man i detta arbete bland annat värderar hur väl argumentationen besvarar 

argumentationsfrågan. Några sätt att göra detta på är genom att se till: 

• hur pass mottagaranpassad texten är 

• vilka argument som presenteras och vilka som utelämnas 

• argumentens relevans och hållbarhet 

(Hellspong 2001:114) 

Ett annat sätt att försöka värdera textens argument är att sätta dem i jämförelse med den 

konkreta frågeställningen. 

3.4 Intervju 
För att samla empiri rörande effektiviteten i den retoriskt utformade kommunikationen Fonus 

utförde valdes fyra respondenter ut för att genomföra semistrukturerade intervjuer (Ekström 

& Larsson 2010:60) med. Syftet med intervjuerna var att få en indikation på hur ett antal 

S¹ 
Huvudståndpunkt 

 

A¹ 
Huvudargument 1 

A² 
Huvudargument 2 

A³ 
Huvudargument 3 

P¹ 
Proargument, 
(understöd) 

C¹ 
Contraargument, 

(motsägelse)  
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respondenter skulle kunna påverkas av Fonus pressmeddelanden. För att kunna avgöra om 

respondenternas åsikter i något avseende gick att påverka krävdes det att de på något sätt 

gemensamt skulle få en i förhand negativt färgad åsikt om företaget presenterad för sig. I detta 

fall försökte detta uppnås genom att respondenterna först exponerades för Aftonbladets artikel 

innan de fick ta del av Fonus pressmeddelande. I intervjuguiden (se bilaga B1) formulerades 

följande tillvägagångssätt: 

1. Respondenten får presentera sig. 

Syftar till att ge en bild av dennes bakgrund, förutsättningar, förförståelse. 

2. Respondenten får ta del av Aftonbladets artikel. 

Syftar till att färga respondentens uppfattning av Fonus i en negativ riktning. 

3. Respondenten får läsa Fonus pressmeddelande, uppdelat i fyra olika delar. Varje del 

följs upp med frågor rörande text och trovärdighet. 

Syftar till att undersöka eventuella förändringar i respondentens uppfattning av Fonus. 

4. Respondenten får avslutningsvis frågor som återkopplar till de inledande frågorna. 

Syftar till att jämföra svaren på liknande frågor, ställda i olika skeden av intervjun. 

Detta för att förtydliga eventuella attitydförändringar hos respondenten i deras 

uppfattning av Fonus. 

Intervjuerna skedde på plats, i respondenternas hem. 

3.4.1 Urval 

Rörande urvalsprocessen ligger det närmast till hands att tala om ett typurval (Ekström & 

Larsson 2010:61) i bemärkelsen att samtliga respondenter (fyra stycken) befann sig inom 

ålderspannet 54 till 64 år. Valet av denna åldersgrupp baserar sig på antagandet att en person i 

denna ålder antingen hunnit få personlig erfarenhet av att anlita en begravningsbyrå eller 

åtminstone kommit längre i sin tankeprocess kring vad som händer vid livets slut även ur ett 

mer praktiskt perspektiv, än vad exempelvis personer ur ett yngre åldersspann har. Här följer 

kort de förutsättningar som de fyra respondenterna tog med sig in i intervjun: 

1. Erik är 64 år, bor i Sollentuna och jobbar med administration. Han känner till Fonus 

men har ingen personlig erfarenhet av dem. Erik har dock erfarenhet av att tidigare ha 

anlitat en begravningsbyrå för att begrava sin far. 

2. Anna är 59 år, bor i Nacka och är sjukskriven från ett jobb inom vårdsektorn. Hon 

känner till Fonus men har ingen personlig erfarenhet av dem. 
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3. Peter är 61 år, bor i Uppsala och driver tillsammans med sin fru (Elisabeth, respondent 

4) ett eget företag inom IT-branschen. Han känner till Fonus men har ingen personlig 

erfarenhet av dem. 

4. Elisabeth är 54 år, bor i Uppsala och driver tillsammans med sin man (Peter, 

respondent 3) ett eget företag inom IT-branschen. Hon känner inte till Fonus. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
För att denna undersökning ska kunna uppnå en så hög grad av hållbarhet som möjligt, är det 

viktigt att se till begreppen validitet och reliabilitet (Bryman 2009:43). Enligt Larsson (2010) 

går validitet att jämföra med giltighet, och reliabilitet med tillförlitlighet, vilket syftar till att 

forskaren strävar efter att finna, och nyttja, en arbetsmetod som är relevant och fruktbar för de 

ursprungliga frågeställningarna, och som dessutom är pålitlig i sin redovisning av det 

insamlade materialet. Ett praktiskt sätt att höja reliabiliteten i intervjudelen har i detta arbete 

varit att samtliga intervjuer spelats in och transkriberats för att undvika att svaren på något sätt 

ska återges på ett felaktigt sätt. Dessutom har respondenterna själva fått ta del av materialet 

efter att transkriberingen av dessa intervjuer har genomförts, för att ges en chans att komma 

med eventuella åsikter eller kommentarer, så kallad respondentvalidering (Ekström & 

Larsson 2010:79). 

Uppsatsen har genomgående försökt hålla en hög grad av validitet genom valet av tre 

kompletterande metoder för insamlandet av data. Denna typ av triangulering (Ekström & 

Larsson 2010:73) har valts för att undvika en analys som enbart tillförlitar sig på forskarens 

egna tolkningar av ett textuellt material, utan som ställer detta resultat i ett jämförande med 

hur ett antal utvalda respondenter tar till sig, och resonerar kring materialet. 

För att bidra till en god transparens i analysen har även allt material som använts bifogats 

denna uppsats. 

Det går alltid att sträva efter en högre grad av hållbarhet i arbetet med en uppsats, och 

författaren till denna uppsats vill påpeka att tack vare det relativt låga antalet respondenter 

(fyra stycken) så bör resultatet från intervjuerna betraktas som en indikation snarare än ett 

bevis. Här finns naturligtvis utrymme för att uppnå ett större mått av hållbarhet genom ett mer 

omfattande intervju- eller enkätarbete, men med hänsyn till uppsatsens natur och utformning 

har detta inte ansetts vara möjligt. 
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3.6 Forskningsetik 
Ur ett forskningsetiskt perspektiv har alla respondenterna erhållit full anonymitet, ett beslut 

som fattades innan intervjuarbetet inleddes. Syftet med detta var att skapa en trygg plattform 

som skulle underlätta för respondenterna i deras svar, om det exempelvis skulle visa sig att 

dessa på något sätt besatt förstahandsupplevelser av företaget i fråga eller på ett mer 

personligt plan skulle vilja dela med sig av sina erfarenheter. Då respondenterna dessutom 

anses tillhöra ”allmänheten” (i bemärkelsen att ingen av dem var en offentlig person), kan 

anonymiteten lättare motiveras (Ekström & Larsson 2010:75). 

Samtliga respondenter informerades om detta innan intervjutillfället, och ingen av dessa 

uttryckte ett direkt önskemål om att få framträda med sitt fulla namn i uppsatsen, och därför är 

de namn som förekommer i detta arbete fingerade. 
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4. Analys 
Här nedan följer inledningsvis den textanalys som gjorts på det pressmeddelande Fonus 

publicerat på sin hemsida. Detta pressmeddelande är utformat med en dialogliknande struktur, 

vilket märks bland annat i styckesindelningen. Först inleds texten med ett stycke som är 

rubricerat ”Aftonbladet”, och denna del av texten utgör Aftonbladets påståenden och frågor 

riktade till Fonus. Därefter följer en direkt replik på dessa anklagelser under rubriken 

”Fonus”, och detta stycke är Fonus egna formuleringar som syftar till att besvara Aftonbladets 

frågeställningar. Därefter följer ett andra, tredje och fjärde stycke med Aftonbladets 

frågeställningar, alla med varsin direkt replik från Fonus. Sammanfattat utgörs Fonus 

publicerade pressmeddelande av alla olika textstycken och rubriker som nämnts ovan, det 

inleds med Aftonbladets första frågeställning och avslutas med Fonus replik på den fjärde och 

sista frågeställningen.  

För enkelhetens skull har detta pressmeddelande delats in i fyra delar, baserat på de fyra olika 

frågeställningar Aftonbladet ställer till Fonus. Dessa delar presenteras en i taget, i sin helhet 

(med både frågeställning och replik) för att undersöka och påvisa deras separata teman och 

strukturer. Inga korrigeringar av exempelvis bortfallna ord har gjorts i texten som är direkt 

kopierad från Fonus hemsida (http://www.fonus.se/veta-mera/for-press-och-

media/pressmeddelanden/2011-04-03-aftonbladet-skriver-om-fonus/). Gemensamt för dessa 

olika texter är att de tillhör genren Pressmeddelanden och att de är formulerade i försvarssyfte 

mot de anklagelser som riktats mot Fonus. 

Varje del av pressmeddelandet inleds med ett påstående och en frågeställning som kommer 

från de mail Fonus mottagit från Aftonbladet. Dessa texter (under rubriken 

”AFTONBLADET”) är alltså inte tagna ur Aftonbladets artikel utan utgör en del av Fonus 

pressmeddelande. Däremot har delar av detta pressmeddelande använts för att sammanställa 

just denna artikel. 

Den del av texten som legat till grund för analysen är de repliker som formulerats av Fonus, 

och dessa är kursiverade, vilket de även är i sin originalutformning, på Fonus hemsida. 

4.1 Pressmeddelande – del 1 

”AFTONBLADET: 

Vi har sett avtal där Fonus-anställda får Bonus/ersättning för att de under upphandlade 

http://www.fonus.se/veta-mera/for-press-och-media/pressmeddelanden/2011-04-03-aftonbladet-skriver-om-fonus/
http://www.fonus.se/veta-mera/for-press-och-media/pressmeddelanden/2011-04-03-aftonbladet-skriver-om-fonus/
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transporter rekryterar kunder. Av avtalet framgår att 240 kronor ska utbetalas för varje kund. 

Detta avtal signerades av personalchef Agneta Dahlqvist den 18 december 2006. Vi vet att 

detta avtal har tillämpats och att pengar betalats ut. 

Detta är inte förenligt med de etiska krav som kommun och landsting. 

Varför har ni sådana här avtal med de anställda?  

FONUS: 

I funktionsbeskrivningarna för olika befattningshavare inom Fonus finns tydligt reglerat att 

dessa ska se till att gällande konkurrenslagstiftning följs. Fonus ledning godkänner absolut 

inte att ingångna avtal med kommuner och landsting inte följs.  

När Fonus hämtar en avliden på bår i en bostad eller i ett äldreboende är det viktigt att 

personalen uppträder på ett korrekt sätt med stor respekt för den avlidne och med hänsyn och 

omtanke om de efterlevande som finns på plats. Det är oundvikligt och väl bekant att om 

Fonus personal inger förtroende vid dessa bårtransporter så kommer anhöriga att efterfråga 

Fonus tjänster även när det gäller begravning och annat som hör ett dödsfall till. Om Fonus 

genom sin personals förtroendefulla uppträdande utanför sin ordinarie arbetstid erhåller ett 

begravningsuppdrag, erhåller den anställde sedan decennier tillbaka ersättning i enlighet 

med avtal tecknat mellan arbetsmarknadens parter, Handelsanställdas Förbund och KFO. 

Avtalet från 2006 som Aftonbladet refererar till föregås av flera liknande avtal långt bakåt i 

tiden. Fonus ska nu internt utreda om denna gamla ersättningsmodell eventuellt ska 

omförhandlas inför framtiden. Fonus interna etiska regler finns på Fonus hemsida, 

direktlänk: http://www.fonus.se/veta-mera/om-fonus/policy/etiska-stallningstaganden/ ” 

4.1.1 Retorisk analys 

Texten är formulerad som en direkt respons på Aftonbladets påstående att de innehar bevis för 

att Fonus utövar en oetisk avtalsform med sina anställda, och att detta interna avtal bryter mot 

de krav som avtalet mellan Fonus och kommun/landsting ställer. 

I sin formulering nyttjar denna text ett formellt och sakligt tilltal till sina läsare. Bruket av 

pronomen uteblir helt här och ersätts genomgående med det egna företagsnamnet. Läsaren 

lotsas genom texten med hjälp av uttryck som till exempel det är oundvikligt, vilket även 

understryker den genomgående argumenterande stilen. 

Texten inleds med ett eget stycke som direkt och sakligt – logos – hänvisar till Fonus interna 

regler och den rådande konkurrenslagstiftningen. Man understryker att företagets ledning 

http://www.fonus.se/veta-mera/om-fonus/policy/etiska-stallningstaganden/
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”absolut inte” (kursiverat av författaren) godkänner några former av avtalsbrott, en 

formulering som indikerar att detta är en självklarhet och att alternativet är otänkbart – ethos. 

Det påföljande stycket har en tydligare karaktär av pathos och kommenterar det reella avtal 

Fonus har med sina anställda. Detta stycke syftar även till att presentera ett möjligt scenario 

där ett sådant internt avtal träder i kraft utan att tumma på de etiska riktlinjerna som finns. 

Denna del av texten är fylld av positivt laddade värdeord som kopplas samman med Fonus 

och deras anställda. Några exempel på ord och uttryck som används är; korrekt, respekt, 

hänsyn, omtanke, inger förtroende och förtroendefulla uppträdande. 

Den sista delen av texten fastslår att Fonus interna avtal enbart gäller utanför den anställdes 

”ordinarie arbetstid” och appellerar till läsaren genom ethos då man påvisar externa 

auktoriteter som godkänner detta avtal och att avtalet vilar på en historisk grund.  
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4.1.2 Argumentationsanalys 

Om man i enlighet med Karlsens (2012) metod inledningsvis försöker precisera och dela upp 

textens påståenden och argument framträder en huvudståndpunkt (S¹), tre 

ståndpunktsargument (A¹-A³) och exempel både på proargument (P¹) och contraargument 

(C¹).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I detta fall upptäcker man bland annat att Fonus undviker att direkt besvara påståendet att det 

finns bevis för ett internt oetiskt avtal, och istället kraftigt och direkt använder sig av ethos-

argument som auktoritärt påstår att Fonus ledning inte tillåter något liknande (A²S¹). Detta 

argument understöder man med det logiska proargumentet att rekrytering ersätts om det sker 

utanför ordinarie arbetstid (P¹A²S¹), vilket antyder att det enbart är så rekryteringarna har 

skett, något som ligger i direkt motsats till Aftonbladets framförda bevis. 

4.1.3 Reaktion från respondenterna 

Efter att ha tagit del av detta första pressmeddelande upplevde respondenterna att texten var 

formulerad för att försvara Fonus mot de anklagelser som riktats mot dem. Erik tyckte att ”de 
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slingrar sig” och att ”de skyller ifrån sig” och var den av respondenterna som uttryckte störst 

misstro mot Fonus text i detta skede.  

Elisabeth var den som verkade ta till sig argumenten i högst grad och svarade på frågan hur 

hon uppfattade texten att Fonus tog ”till sig lite av kritiken här” och upplevde 

pressmeddelandet som ett svar och inte som de andra respondenterna uttryckte det: ett försvar.  

Peter uppvisade ett mer cyniskt förhållningssätt som antydde att han ansåg att det finns en viss 

förväntad process i liknande situationer. Han beskriver situationen ”som man kunde förväntat 

sig”. 

4.1.4 Image Repair 

I detta meddelande återfinns ett flertal av Benoits strategier i de argument som Fonus 

presenterar. Till att börja med väljer Fonus att i det inledande stycket enkelt förneka sin skuld. 

Några av de övriga argumenten ger exempel på: 

• bolstering  

” När Fonus hämtar en avliden på bår i en bostad eller i ett äldreboende är det viktigt 

att personalen uppträder på ett korrekt sätt med stor respekt för den avlidne och med 

hänsyn och omtanke om de efterlevande som finns på plats.” 

• lägga över skulden 

” Det är oundvikligt och väl bekant att om Fonus personal inger förtroende vid dessa 

bårtransporter så kommer anhöriga att efterfråga Fonus tjänster även när det gäller 

begravning och annat som hör ett dödsfall till.” 

• goda avsikter 

” Om Fonus genom sin personals förtroendefulla uppträdande utanför sin ordinarie 

arbetstid erhåller ett begravningsuppdrag..” 

• korrigerande handling 

” Fonus ska nu internt utreda om denna gamla ersättningsmodell eventuellt ska 

omförhandlas inför framtiden.” 

 

4.2 Pressmeddelande – del 2 

”AFTONBLADET: 

Ni anklagas för att ha dumpat marknaden på transporter i bland annat Växjö. Enligt kritiker 
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görs detta för att komma åt presumtiva kunder och sälja begravningstjänster. 

Vad är er förklaring till de låga priserna på transporterna?  

FONUS: 

Priserna hos såväl Fonus som hos andra begravningsbyråer kan sättas lågt av flera skäl. Vi 

har i vissa fall möjlighet att utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder för att fullgöra vårt 

kontrakt. Avtalen innebär exempelvis att vi ofta kan utföra transporten inom en befintlig jour 

och transportorganisation. Dessa bårtransporter kan räknas som marginalintäkter då de 

beräknas kunna utföras på vägen till eller från andra uppdrag. Investeringar i bilar, bårar 

och annat är redan gjorda. På vissa orter har vi bilar och medarbetare så positionerade att vi 

kan inplanera bårtransporterna på ett kostnadseffektivt sätt. En sådan kalkyl gäller 

exempelvis för Växjö.”  

4.2.1 Retorisk analys 

Denna text har i sitt pronomenbruk ersatt företagsnamnet med bland annat pronomen vi och 

vårt. I övrigt baserar sig texten på logosargument som vädjar till mottagarens egen 

slutledningsförmåga, ett exempel på detta är påståendet att om inga yttre investeringar 

behöver genomföras är det inte mer än rimligt att kostnaden för uppdraget kan hållas nere. 

Även om argumenten genomgående har sin bas i retorikens logos, kan man även hävda att det 

även finns spår av ethos i dem, bland annat sett till den yrkesrelaterade terminologi som 

används i texten. Ord och uttryck som jour och transportorganisation, marginalintäkter, 

bårtransport och kalkyl ger ett auktoritativt intryck och syftar till att skapa ett förtroende hos 

läsaren av texten, en känsla av att man vet vad man talar om. 

Fonus väljer att bemöta den negativt laddade termen ”dumpat marknaden” med uttrycket 

”kostnadseffektivt” som finns med i inledningen till texten och återkommer i slutet av den.  
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4.2.2 Argumentationsanalys 

Denna text består av en huvudståndpunkt (S¹), ett ståndpunktsargument (A¹), två proargument 

(P¹, P²) och till den ena av dessa två proargument tillkommer ytterligare två stöttande 

proargument (P¹, P²). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I sin argumentering besvarar Fonus här frågan om hur transporternas pris kan vara så lågt. 

Argumenten P¹P¹A¹S¹ och P²P¹A¹S¹ är varianter på samma tema men fungerar ändå som 

separata proargument vilket bidrar till att cementera proargumentet att transporter kan hållas 

billiga på grund av hur den nuvarande transportorganisationen är utformad (P¹A¹S¹). 

4.2.3 Reaktion från respondenterna 

Erik anser efter att ha tagit del av denna text fortfarande att Fonus ”slingrar sig” och kallar 

argumenten för ”bortförklaringar”. Men han säger även att ” när man läser det så här så känns 

det som om just det här inte är så himla allvarligt kanske” och antyder att ordningen han fick 

ta del av texterna (Aftonbladets artikel först, Fonus pressmeddelande sedan) kan inverka på 

vems argument eller påståenden som har störst påverkan. 
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Anna uttrycker en svårighet i att bedöma textens sanningshalt och beskriver även fortsatt 

texten som försvar, men när hon talar om texten i relation till Aftonbladets artikel ser hon den 

även som en ”förklaring”. 

Elisabeth ser fortsatt positivt på argumenten. Hon tycker att proargumentet (P²A¹S¹) är ”en bra 

förklaring” med motiveringen ”jag förstår den”. 

Peter påpekar att Fonus argument inte besvarar anklagelsen om reklam under pågående 

uppdrag. Han säger att det finns ”vissa poänger i Fonus argument” och syftar bland annat på 

proargumentet (P¹P¹A¹S¹). Han hävdar även att ett logiskt argument kan bidra till att övertyga 

läsaren. 

4.2.4 Image Repair 

Den huvudsakliga strategi som ligger till grund för detta meddelande är att minska 

anstötligheten hos händelsen, främst genom att peka på att nyttan i lågt prissatta transporter 

överskrider anstötligheten hos händelsen – transcendering.  

4.3 Pressmeddelande – del 3 

”AFTONBLADET: 

Vi har talat med folk som arbetat flera år på Fonus. De berättar att man vid 

kommunala/landsting transporttjänster säljer in och gör reklam för Fonus. 

Delar ut visitkort och broschyrer med Fonus.  

Detta strider mot era avtal med kommuner och landsting. 

Varför gör ni så här?  

FONUS: 

Ingen ska dela ut visitkort eller broschyrer i dess vanliga mening men i uppdraget ligger att 

presentera sig ordentligt. Många anhöriga har behov av att hålla kontakt med transportören 

för att förvissa sig om vart den avlidne förts och vad som därefter händer. Självklart måste 

kontaktuppgifter i sådana fall lämnas av transportören. Detta anser vi inte vara något 

avtalsbrott, tvärtom kräver ett korrekt uppträdande att en sådan presentation görs. All 

vårdpersonal är dessutom medveten om vem som är kommunens eller landstingets 

underleverantör och upplyser i normalfallet dödsboet om det.  Som tidigare nämnts reglerar 

funktionsbeskrivningarna för olika befattningshavare inom Fonus tydligt att gällande 

konkurrenslagstiftning ska följas.”  
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4.3.1 Retorisk analys 

Även detta pressmeddelande genomsyras på ett övergripande plan av ett språkbruk som vilar 

på appelleringsformen ethos, vilket kan exemplifieras genom ord som transportören, 

vårdpersonal, underleverantör, funktionsbeskrivning och befattningshavare. Textförfattaren 

använder sig dessutom av uttryck som självklart och kräver vilket i sin formulering indikerar 

att inga rimliga alternativ finns. 

Sett till textens innehåll och utförande finns det dock även ett visst bruk av logos, i det att 

Fonus vill att läsaren själva ska förstå att önskan att ha full insyn i omständigheterna kring 

enexempelvis en partners bortgång är helt naturligt. Detta resonemang innefattar även 

pathosbegreppet då logiken i uttalandet baserar sig på en förståelse för den smärta och sorg en 

människa känner då en närstående går bort. 

4.3.2 Argumentationsanalys 

Denna text består av två huvudståndpunkter (S¹, S²), två ståndpunktsargument (A¹, A²) och ett 

relevansargument (P¹(r)) som styrker förbindelsen (A²S¹). 

 

 

 

 

 

 

 

Argumenten i denna text syftar till att presentera tänkbara förklaringar till varför Aftonbladets 

anklagelser om oetisk marknadsföring egentligen är ett lätt förklarat missförstånd. Fonus 

väljer att undvika det direkta påståendet att det är deras egen personal, och deras vittnesmål 

som ligger till grund för dessa anklagelser. Istället lägger man genom argumentet A² S¹ fokus 

på kunden och dennes behov, och att detta behov kräver att information om företaget 

utlämnas. Samma sak kan sägas om proargumentet P¹S¹, som verkar för att bevisa att det inte 
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är Fonus, utan yttre aktörer som utifrån söker eller delger information om Fonus utan deras 

egen påverkan, och att detta inte kan styras av Fonus. 

Den andra huvudståndpunkten (S²) är egentligen bara en återupprepning av 

huvudståndpunkten från det första pressmeddelandet och understöds inte av några direkta 

argument. Att den används tyder snarare på att man genom principen om ethos vill befästa 

påståendet om att Fonus utför ett arbete som följer regler och etiska krav som ett faktum för 

läsaren. Däremot är det värt att påpeka att det finns en indirekt relation mellan summan av 

ståndpunktsargumenten A¹ och A² (att det underförstått har skett ett misstag eller en 

misstolkning från Aftonbladets sida), och denna fristående huvudståndpunkt. 

4.3.3 Reaktion från respondenterna 

Erik uppger att det inte längre är självklart att Fonus i denna text bara slår ifrån sig, utan anser 

att Fonus är mer trovärdiga i sin argumentering än vad som framkommit i de tidigare två 

pressmeddelandena: ”Den var mer förklaring på det Aftonbladet skrev än den första tror jag 

ändå”. 

Anna benämner denna text som ”lite tydligare på nåt sätt” i det att den är ”som ett direkt svar 

på frågan”. 

Elisabeth beskriver Aftonbladets artikel som ”mycket väsen för ingenting” och tycker att 

Aftonbladets ifrågasättande av Fonus arbetssätt i detta pressmeddelande ”verkar konstigt”. 

Vidare ställer hon sig fortsatt positiv till Fonus texter, både till innehåll och form, där hon 

anser att det senare ger läsaren en möjlighet att få ”se det ur deras (Fonus; författarens 

kommentar) perspektiv”. 

Peter svarar ganska kortfattat och har ett förhållningssätt som indikerar att han anser att allt 

bara sker efter hur han förväntat sig att det skulle göra. På frågan hur han uppfattar Fonus text 

i relation till Aftonbladets svarar han kort och gott ” Aftonbladet anklagar och Fonus 

försvarar”. 

4.3.4 Image Repair 

Här menar Fonus att genom att kunden har ett visst behov som kräver ett ”korrekt 

uppträdande” av dem, trots att detta kan uppfattas, av exempelvis Aftonbladet, som ett 

avtalsbrott. Man hävdar att deras anställda agerat med goda avsikter, en strategi som ligger 

under kategorin undanfly ansvar. 
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4.4 Pressmeddelande – del 4 

”AFTONBLADET: 

Anställda berättar också hur affärerna går till och att de uppmanas att sälja så mycket och så 

dyrt som möjligt. Fonus uppger att er grundtanke är att arbeta etiskt och ni bildades för vara 

ett alternativ till osunda affärsmetoder och onödigt dyra begravningar. 

Varför är det då så viktigt att sälja så mycket?  

FONUS: 

Fonus arbetar etiskt och med sunda affärsmetoder. En kvalificerad rådgivning innefattar 

förutom själva begravningsakten även val av kista och i förekommande fall även gravsten och 

andra kringtjänster. Fonus kundrådgivare har till uppgift att presentera ett produktsortiment 

som spänner över hela prisregistret. Fonus ambition är att ge kunden valfrihet och erbjuda 

sådana tjänster och produkter som vi vet anhöriga kan vara intresserade av. Fonus arbetar 

utan enskilt vinstintresse vilket innebär att eventuella rörelseöverskott återinvesteras i 

verksamheten till gagn för Fonus kunder. Även en kooperativt ägd verksamhet behöver ge ett 

visst överskott för att kunna överleva och utvecklas.” 

4.4.1 Retorisk analys 

Här återgår tilltalet till – likt det första pressmeddelandet – ett mer formellt sådant, och 

återigen får det mer personliga bruket av pronomen lämna plats för det egna företagsnamnet. 

Texten är mättad med ett stort antal positivt laddade värdeord och uttryck som till exempel: 

etiskt, sunda affärsmetoder, kvalificerad, valfrihet och utvecklas. Man appellerar även till det 

sunda förnuftet – logos – genom att förklara att den vinst man kan komma att göra (utan att 

man för den skull eftersträvar det) är ”till gagn för Fonus kunder”, och att detta är en 

nödvändighet för att företaget ska kunna ”överleva och utvecklas”. Man väljer även att 

understryka att verksamheten är ett kooperativ vilket kan verka sammankopplande mellan 

Fonus och läsaren av texten. 
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4.4.2 Argumentationsanalys 

Denna text består av en huvudståndpunkt (S¹), två ståndpunktsargument (A¹, A²) och två 

proargument (P¹, P²) till respektive ståndpunktsargument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Reaktion från respondenterna 

Erik är inte längre lika fast besluten att Fonus argument endast sträcker sig till 

bortförklaringar utan kommenterar Fonus argument i denna text med att ” det är ju inget 

konstigt med det egentligen”. I sina avslutande kommentarer reflekterar han över 

Aftonbladets artikel och säger att även om det lät ”helt horribelt först” så kanske artikeln 

presenterade saker som ”var lite överdrivna”. Angående Fonus som företag erkänner Erik att 

han inte längre känner sig ”lika skeptisk” och att ” det kanske inte var så allvarligt liksom". 

Anna sammanfattar denna texts budskap som att ”man vill kundens bästa” och det 

genomgående budskapet för alla Fonus texter som att ”det fanns förklaringar på allt som stod i 

Aftonbladet”. Hon uttrycker att hon upplever det som mycket svårt att avgöra ” vad som är 

sant och inte” men tillstår att ”Fonus förklarade några saker bra”.  

Elisabeth tycker att Fonus texter känns mer trovärdiga än Aftonbladets, och att Aftonbladet 

”vänder på saker tills det passar dem”. Hon beskriver Fonus pressmeddelanden som ”svar på 

tal” och ger uttryck för en positiv inställning för företaget. 
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Peter anser att Fonus kanske gör sig själva en otjänst genom att ta upp att ”man tjänar pengar” 

och föreslår att man istället ska låta ett sådant faktum vara ”outtalat”. Han har en oförändrad 

attityd genom intervjun och ger inget intryck av att färgas vare sig av Aftonbladets artikel 

eller av Fonus pressmeddelanden.  

4.4.4 Image Repair 

Argumenten att ” eventuella rörelseöverskott återinvesteras i verksamheten till gagn för Fonus 

kunder” och att ”en kooperativt ägd verksamhet behöver ge ett visst överskott för att kunna 

överleva och utvecklas” är uttryck på sätt att minska anstötligheten hos händelsen. Det finns 

både drag av bolstering, i det att man trycker på hur kunden gagnas av arbetsmetoderna, och 

transcendering, sett till hur detta hjälper till att hålla företaget vid liv. 

4.5 Fördjupad analys 
I denna del av uppsatsen ska jag försöka återanknyta till arbetets frågeställningar och se om 

analysmaterialet kan vara till någon hjälp i att finna svaren på dessa frågor för att därefter 

formulera eventuella slutsatser. Jag inleder med de två första frågeställningarna som handlade 

om retoriska verktyg och bruket av dessa i Fonus pressmeddelanden. 

Något som inledningsvis är värt att notera är att när anklagelserna direkt riktade sig mot 

Fonus etiska förhållningssätt, bland annat genom att detta direkt skrevs ut i anklagelsen, så 

resulterade detta i att Fonus förhållningssätt antog en viss karaktär. Istället för en förklarande 

text, formulerad i syfte att appellera till mottagarens logiska slutledningsförmåga eller 

känslor, intog Fonus i sin avsändarroll skepnaden av det auktoritativa företaget. Och som 

analysen visade syntes detta bland annat i att man som företag valde att använda sig av 

företagsnamnet Fonus i tredje person, till skillnad från de pressmeddelande där etiken inte låg 

i fokus och där pronomen som vi och vårt fick ersätta företagsnamnet. Jag tror att detta ligger 

i linje med det område Fonus finns och verkar inom och de uttalat höga krav på etik som finns 

inom begravningsbranschen.  

Att på detta sätt använda sig av starka ethosargument som svar på dessa specifika anklagelser 

är ett sätt att i text formulera och ge uttryck för ett starkt ställningstagande. Fonus vill att 

deras kunder inte ska tvivla på att när det handlar om etik finns det inga gråzoner utan att 

allting regleras av tydliga regelverk och ett starkt etiskt förhållningssätt hos både ledning och 

anställda ute i fältet. Att det etiska perspektivet är en känslig fråga blir därför uppenbart, och 

sättet de väljer att appellera till läsaren på vittnar om detta. Även om man i sak undviker att 

besvara åtminstone delar av anklagelserna utnyttjar man tillfället för att även fullkomligen 
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bombardera läsaren av texten med starkt positivt laddade värdeord, och att sätta dessa i 

relation till Fonus och deras anställda. 

Sett till retorikens dispositionsschema så är det framför allt den tredje delen – argumentation 

– som övergripande stämmer överens med Fonus pressmeddelanden. Genom att måla upp 

plausibla omständigheter som skulle kunna leda till dessa, enligt Fonus felaktiga anklagelser, 

undervisar man i en viss bemärkelse sin publik. Man förklarar att genom en serie missförstånd 

(underförstått från Aftonbladets sida) så har ett klanderfritt och i deras egna ord 

förtroendefullt och korrekt uppträdande från deras personal förvandlats till något det inte är, 

något egoistiskt och girigt. Något långt från de uppställda etiska regler Fonus står under, både 

internt och i relation med samarbetspartners eller kunder. Man vädjar gång på gång till 

mottagarens intellekt och strävar efter att skapa en förklaring till hela scenariot som inte bara 

känns acceptabel, utan snarare självklar. Denna typ av logosappellering blir tydlig då man i 

flera delar av texterna använder ord som: oundvikligt, självklart och kräver, ord som tjänar till 

att få läsaren att känna att detta inte handlar om val eller fattade beslut, utan om plikt och 

lojalitet. 

Även i relation till Benoits teori om Image Repair återfinns en kombination av flera olika 

strategier, och sett ur ett avsändarperspektiv är detta ett sätt att effektivisera sitt budskap i 

fråga om att påverka sin eventuella publik. Man förnekar skuld genomgående i texterna och 

ofta återkommer man till strategin att hävda sina goda intentioner eller sin goda vilja. 

Intressant att se när det gäller sättet Fonus väljer att lägga över skulden på någon annan är att 

de bland annat väljer att göra det på sina egna kunder, något som vid en första anblick kanske 

verkar föga genomtänkt. Men när man undersöker sättet de gör det på så visar det sig att de 

lyckas understryka kundens emotionella behov och utsatta position, och dessutom framhåller 

sig själva som den instans som finns där, för att möta upp dessa i deras sorg. Man skapar vid 

upprepade tillfällen öppningar i argumentationen för att lyfta fram sitt eget starka etiska 

förhållningssätt, och lägger inte enbart fokus på att bemöta de direkta anklagelser som riktas 

mot dem. 

Vidare till de tre klassiska formerna av appellering hämtade ur retoriken finns det exempel 

från samtliga i Fonus texter och valet av dessa olika appelleringsformer och strategier, och ett 

stort fokus på en stark etik inom företaget vittnar om hur Fonus ser på mottagarna av dessa 

budskap, och hur de utgår från att mottagarna i sin tur ser på Fonus, och vilka förväntningar 

som finns på företaget. Jag tror att anledningen till att just denna artikel som Aftonbladet 
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publicerade utlöste en sådan respons från Fonus sida bland annat därför att artikelns kritik 

delvis har ett etiskt perspektiv. Fonus agerande indikerar i mitt tycke att de anser att deras 

kunder har en stor förväntan på Fonus och ett gott etiskt förhållningssätt när dessa möter sina 

kunder i olika sammanhang. När just detta förhållningssätt ifrågasattes konstruerades de 

undersökta pressmeddelandena och man aktiverade sig för första gången på Facebook, där 

man sedan kontinuerligt driver ett kommunikativt arbete som kanske mer är av en proaktiv art 

och kanske ligger närmare teorin om Issues Management. Här finns goda möjligheter att 

arbeta vidare med undersökande studier rörande påverkan av mottagare. 

En kort reflektion kring argumentdiagrammens relevans är att, trots att de kanske separat inte 

förmedlar ny information till analysen, så har denna metod visat sig vara till stor hjälp när det 

gäller att enkelt organisera och skapa en god överblick av materialet för forskaren. Det har 

varit många trådar att hålla i under arbetets gång, och dessa diagram har underlättat att hålla 

ordning på dessa. Därför har även denna metod bara använts på ett relativt basalt sätt. Även 

här finns det möjlighet att föra arbetet vidare, med fokus på en djupare argumentanalys än vad 

denna uppsats har kunnat genomföra. 

När det sedan gäller den sista, tredje frågeställningen rörande intervjuerna med resultat och 

indikationer från dessa, fanns det en del iakttagelser att göra. För att se om någon påverkan 

kan anses ha skett summerar jag först varje respondents förhållningssätt mot Fonus, för att 

enklare kunna mäta och jämföra deras attityd i ett tidigt och sent stadie av intervjun. Därefter 

lyfter jag fram de kopplingar som eventuellt kan göras dessa emellan. 

ERIK: 

Efter att få ha tagit del av Aftonbladets artikel anser Erik att Fonus agerat ”respektlöst” och att 

de framstår som giriga, och han hävdar att han själv inte skulle välja att anlita dem. Sett till 

Eriks personliga erfarenheter inom detta område är det värt att notera att han själv varit 

delaktig i att begrava sin far. Detta kan vara en påverkande faktor till hans starka reaktion mot 

Fonus och deras arbetssätt, som det beskrivs i artikeln. Efter att ha läst det första 

pressmeddelandet finns hans negativa attityd mot Fonus kvar och han ser deras budskap som 

sätt att skylla ifrån sig på, och säger att de ”slingrar sig”. Efter det andra pressmeddelandet 

sker en liten attitydförändring och han tillstår att det inte framstår lika allvarligt längre. Det 

tredje meddelandet ser han som ”mer förklaring” än det första meddelandet, och det sista 

pressmeddelandet uppfattar han som att Fonus ”gör sitt jobb bara”. Efter att ha läst samtliga 

pressmeddelanden säger Erik att han inte ställer sig lika skeptisk till att eventuellt anlita Fonus 
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om det någonsin skulle bli aktuellt, en attityd som jag anser stå i direkt motsats till den han 

uppvisade innan läsningen. 

ANNA: 

Även Anna kallar Fonus för ”respektlösa” efter att ha tagit del av Aftonbladets artikel. Hon 

påpekar även att de bryter mot de etiska regler som kommun och landsting har ställt upp. Här 

finns orsak att begrunda anledningen till att hon fastnat för just detta, och möjligheten att 

hennes yrkesroll som undersköterska gör att detta blir extra iögonfallande för henne. Hon gör 

även själv kopplingen mellan det Fonus genom artikeln står anklagade för och sin egen 

arbetsplats och summerar med ett kort ”usch”. Angående att eventuellt anlita Fonus säger hon 

att hon inte blir ”så sugen” på tanken. Anna går igenom det första pressmeddelandet och anser 

bland annat att det är bra skrivet. Redan här kan en viss attitydförändring skönjas, och efter 

meddelande nummer två tillstår hon att det ”skulle ju kunna vara som de skriver”. Även Anna 

anser, liksom föregående respondent, att det tredje pressmeddelandet fungerar som ett mer 

direkt svar på anklagelsen som riktats mot företaget. Den sista texten säger henne att Fonus 

kanske vill kundens bästa. I den avslutande delen av intervjun påpekar Anna att hon tycker 

det är svårt att avgöra vilka argument som är mest pålitliga men kommenterar ur ett 

övergripande perspektiv att hon anser att Fonus genom sina texter förklarat sig bra, och att 

vissa saker ”kanske har blåsts upp”. Även här anser jag att en tydlig förändring i attityden sker 

i samband med att respondenten fått ta del av Fonus texter. 

PETER: 

Peter kommer från en bakgrund som egen företagare med kopplingar till IT-branschen, något 

som kan tänkas påverka hans genomgående oförändrade attityd under intervjutillfället. Det är 

mycket möjligt att han under sin karriär stött på situationer där hans eget företag ifrågasatts på 

något sätt och att han därför besitter en viss förkunskap eller uppfattning om hur ett sådant 

kommunikativt arbete bäst bör genomföras. Här kan jag känna att jag missat att under 

intervjutillfället ta tillvara på möjligheten att undersöka om det finns någon grund i det 

antagandet och försöka ta med mig den lärdomen in i framtida arbeten. I motsats till de 

föregående två respondenterna kan Peter tänka sig att anlita Fonus efter att ha läst 

Aftonbladets artikel men han skiljer sig även i sin grundattityd gentemot det material han tagit 

del av. Under denna intervju låg mycket av fokus på det affärsmässiga, att marknadsföra sig 

och generera en vinst för företaget. Peter hävdade vid flera tillfällen att Fonus 

pressmeddelanden var formulerade på ett sätt som han hade förväntat sig av vilket företag 

som helst i den situationen. Han kommenterade även i viss utsträckning den retorik som låg 
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till grund för vissa av argumenten. Han nämnde bland annat att om man bara har ”en logisk 

förklaring som folk kan förstå så köper de oftast det”, vilket indikerar en personlig erfarenhet 

av denna appelleringsform. Attitydsmässigt skedde ingen förändring hos Peter under 

intervjuns lopp, men sett till den kontext som rådde i form av respondentens förkunskaper 

inom ämnet anser jag att det ändå går att kommentera pressmeddelandenas effektivitet. Peter 

agerar snarare som en recensent till texterna än en respondent och uttrycker ett sorts 

yrkesmässigt medgivande till sättet Fonus formulerat sina budskap på. 

ELISABETH: 

Elisabeth är den enda av respondenterna som aldrig tidigare stött på eller ens hört talas om 

Fonus. Hon driver tillsammans med sin man ett företag och går inte djupare in på sin roll 

därinom. Återigen får jag rikta kritik mot min egen intervju då jag i efterhand anser att det 

finns en god poäng med att skapa en så fullständig bild av respondentens övriga liv som 

möjligt, i den mån det kan anses vara relevant för undersökningen. I detta fall kanske de 

yrkeserfarenheter Elisabeth besitter utgör en möjlig förklaring till de åsikter och den attityd 

hon ger uttryck för under intervjun. Elisabeth utesluter inte möjligheten att anlita Fonus efter 

att läst Aftonbladets artikel, men säger ändå att vissa faktorer, som bland annat den aktuella 

artikeln, påverkar ens beslut i en negativ riktning. Hon kommenterar påståendet att Fonus gör 

reklam för sig själva under pågående uppdrag med att ”det är hemskt”, så en viss påverkan 

anser jag att artikeln har på Elisabeth, om än inte i samma utsträckning som på de två första 

respondenterna. Efter att ha läst igenom det första pressmeddelandet från Fonus anser 

Elisabeth att det framgår att företaget tagit till sig av kritiken genom att de föreslår en intern 

utvärdering om det rådande avtalet behöver revideras på något sätt, något hon anser vara 

”bra”. Angående argumenten som framförs i pressmeddelande nummer två pekar 

respondenten på att dessa låter fullt logiska och säger bland annat att hon tycker förklaringen 

är bra. Även efter att ha tagit del av den tredje texten uttrycker sig Elisabeth positivt till 

budskapet. Hon tycker att det är ” jättebra att de svarar på det som står i Aftonbladet så att 

man får se det ur deras perspektiv” och riktar lite kritik mot substansen i Aftonbladets artikel. 

Elisabeth känner sig även nöjd med de förklaringar Fonus presenterar i den sista texten. Under 

slutfrågorna berättar hon att i hennes tycke ”så skötte [Fonus] sig bra” och tillägger att hon 

anser att Fonus texter kändes mer trovärdiga än Aftonbladets artikel. Denna intervju påvisar 

inte någon större attitydförändring, men budskapet i Fonus kriskommunikation tas emot med 

öppna armar av respondenten och det vore intressant att vidare undersöka huruvida det var 
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Fonus retorik i sina texter som i högsta grad verkade övertygande, eller om det möjligen fanns 

en viss skepsis från respondentens sida gentemot massmedia, eller specifikt mot Aftonbladet.  

Sett till hela intervjuarbetet kan man konstatera att två av de fyra respondenterna uppvisar 

relativt stora attitydförändringar i sina åsikter om Fonus och deras arbetsmetoder, men att 

samtliga respondenter på något sätt direkt eller indirekt tar till sig delar av det önskade 

budskapet Fonus velat förmedla. I de två första fallen kan även en relativt linjär förändring av 

attityden avläsas, som indikerar att i takt med att respondenterna tagit del av Fonus 

kriskommunikation, och de retoriska byggstenar de vilar på, så har de påverkats i den riktning 

textens avsändare (Fonus) har önskat. 
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5. Slutsatser och diskussion 
Vad har då detta arbete sammanfattningsvis kommit fram till i relation till de angivna 

frågeställningarna? Låt oss se. 

• Vilka retoriska verktyg har Fonus använt sig av i utformandet av sin 

kriskommunikation? 

Fonus har använt sig av alla de tre klassiska appellformerna som retoriken talar om: 

ethos, logos och pathos. Dessutom innehåller texterna exempel på strategier som är 

omtalade både i Benoits teori kring Image Repair och i retorikens klassiska 

dispositionsschema. 

• Hur tar de sig uttryck i de pressmeddelanden som berör den valda händelsen? 

Textens utformning vittnar till exempel om ett varierat bruk av appellformer, där logos 

är vanligast förekommande, men indikationer finns även om ett anpassat bruk av dessa 

appellformer som till exempel den starka ethos-hållning Fonus intar när deras etiska 

förhållningssätt ifrågasattes. 

• Hur uppfattas Fonus pressmeddelanden av en utvald grupp mottagare? 

Fonus texter sågs genomgående som antingen övertygande eller som ett korrekt utfört 

kommunikationsarbete. Flera av respondenterna reagerade starkt mot Fonus efter att 

ha tagit del av Aftonbladets artikel, i enlighet med de förhoppningar om detta som 

fanns hos forskaren. Dessa genomgick även en viss positiv attitydförändring gentemot 

Fonus som kan anses bero på de pressmeddelanden de fick ta del av. 

 

Slutligen, efter att ha undersökt materialet efter de angivna frågeställningarna och tagit del av 

resultatet, är Fonus pressmeddelanden exempel på en god retorik? Denna frågeställning är inte 

helt enkel att besvara, då svaret kan bli olika beroende på vems perspektiv man utgår ifrån, 

avsändarens eller mottagarens? Med tanke på detta examensarbetes infallsvinkel, att 

undersöka retorik, strategier och effektivitet hos textuell kriskommunikation är min åsikt att 

det är avsändarens perspektiv som i detta fall är mest relevant. De budskap som Fonus har 

formulerat i syfte att försvara sitt anseende med har både i teori och praktik visat sig vara 

effektiva. I sin uppbyggnad innehåller de ett varierat bruk av appellformer vilket teoretiskt 

sett är rekommenderat. I kombination med användandet av flera strategier ur Benoits modell 

har Fonus skapat en teoretiskt sett stark grund för texterna att vila på. 
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Efter att sedan ha försökt undersöka texternas påverkan genom att se till hur de tolkas av 

respondenterna anser jag att undersökningen visar att de håller även i praktiken, i direkt 

kontakt med mottagaren. Respondenterna gav exempel på både dominant och förhandlande 

läsning sett till Stuart Halls modell, men oavsett tolkning från dessa så blev det slutgiltiga 

resultatet att de i någon form tog Fonus budskap till sig. Därför måste jag sammanfattningsvis 

anse att Fonus i viss mån lyckats med vad de avsåg att göra, att hindra en kritiskt inriktad 

artikel i ett massmedialt sammanhang från att påverka deras anseende hos allmänheten. 

Jag vill dock rikta en viss kritik mot Fonus kanalval, eller platsen de valde att presentera sina 

pressmeddelanden på. Eftersom dessa ligger på den egna hemsidan krävs det ett visst intresse 

och ansträngning från publikens sida för att finna och ta del av dem. Men kanske det finns en 

poäng även med detta? Det är svårt för Fonus att avgöra hur många av Aftonbladets läsare 

som väljer att ta del av deras artikel, och om de Fonus själva skulle välja att uppmärksamma 

sin publik, eller potentiella kunder på dess existens så kanske det vore att göra sig en otjänst. 

Kanske ligger det något i vad Erik föreslår, när han antyder att den ordning man tar del av 

materialet kan påverka hur man som läsare reagerar? Detta vore intressant att undersöka 

vidare, för att se om det kan finnas någon kunskap att hämta därifrån. Är det bättre att i ett 

liknande scenario medvetet ligga lågt, men ändå tillhandahålla en respons till anklagelserna 

(om än något undanskymd), eller bör man aktivt söka nå ut till så många som möjligt, med 

risken att ”väcka den björn som sover”? 

För att kort reflektera kring metoden semistrukturerade intervjuer är det värt att ställa frågan: 

vad har metoden betytt för resultatet? Finns det anledning att tro att respondenternas svar och 

upplevda attitydsförändringar kan ha påverkats av själva metoden? Om en person under 

intervjuns gång medvetet eller omedvetet inser vad syftet med frågorna är, vad forskaren är 

”ute efter” i resultatväg, kanske detta leder till att svaren färgas därefter. Även om dessa 

frågor inte besvaras i denna uppsats, är det ändå viktigt att medvetandegöra dem för sig, och 

att inte bortse från möjligheten att detta kan ske under ett intervjutillfälle. 

Jag vill understryka att jag är fullt medveten om att resultatet från denna fallstudie endast bör 

betraktas som en indikation på något, och att det vore önskvärt att genomföra grundligare 

studier för att mer säkert kunna bevisa tesen att dessa texter utgör effektiva budskap. Det vore 

intressant att försöka genomföra en mer kvantitativt inriktad insamling av empiri för att kunna 

belägga effektiviteten hos denna typ av kriskommunikation. Ett lämpligt sätt att föra detta 

arbete vidare vore kanske därför att söka genomföra effektstudier i någon form, till exempel 
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genom surveyundersökningar, där resultatet tydligare går att dela in i olika kategorier som 

kön och ålder, och att jämföra dessa. 
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Bilagor: 

B1. Intervjuguide: 
Intervjun syftar till att undersöka om Fonus pressmeddelanden är utformade på ett sådant sätt 

att de kan påverka mottagarens uppfattning/åsikt. 

Jag föreslår att de respondenter som väljs ut inte är bekanta med Aftonbladets anklagelser om 

Fonus oetiska avtal. Dessa får sedan först ta del av artikeln i Aftonbladet. Detta för att 

inledningsvis färga deras bild av företaget negativt. Därefter följer en rad frågor om artikeln 

och Fonus. 

Nästa steg är att respondenterna får ta del av Fonus pressmeddelanden, förslagsvis ett i taget, 

och att varje läsning åtföljs av några frågor kring dessa. 

När sedan alla pressmeddelandena är genomgångna ställs några avslutande frågor för att se 

hur respondenterna uppfattar Fonus och händelsen. 

Intervjun bör vara semistrukturerad, med en basstomme som för relevansens skull bör 

eftersträvas, men med utrymme för respondenterna att göra egna reflektioner eller liknande. 

Här följer förslag på frågor till de olika områdena (kommentarerna inom parentes syftar till 

det jag vill att frågan ska besvara, eller avslöja hos respondenten): 

INLEDANDE FRÅGOR: 

• Allmänna frågor; namn, ålder, sysselsättning. 

• Känner du till några olika begravningsbyråer (Fonus position, auktoritet)? 

• Har du någon tidigare erfarenhet av Fonus? 

FRÅGOR EFTER AB:S ARTIKEL: 

• Hur uppfattar du texten (trovärdighet, källkritiskt sinnelag)? 

• Vad säger texten dig om begravningsbyrån Fonus? 

• Hur uppfattar du företaget Fonus (första intryck, attityd)? 

• Kan du berätta mer (eventuell följdfråga till föregående)? 

• Kan du tänka dig att anlita Fonus efter att ha läst den här artikeln? 

FRÅGOR EFTER RESPEKTIVE PRESSMEDDELANDE: 

• Hur uppfattar du texten (trovärdighet, källkritiskt sinnelag)? 
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• Vad vill den säga? 

• Hur uppfattar du texten i relation till AB:s artikel (fungerar argumenten, hållbarhet)? 

• Vem tror du att texten riktar sig till (målgrupp)? 

AVSLUTANDE FRÅGOR: 

• Finns det något genomgående budskap i pressmeddelandena? 

• Var det något som skilde dem åt? 

• Var de lätta eller svåra att förstå? 

• Om du tänker tillbaks på AB:s artikel, hur tänker du då (attityd)? 

• Hur uppfattar du företaget Fonus nu (förändrad attityd)? 

• Vilken av texterna känns mest trovärdig? 

• Är det något du vill tillägga? 

B2. Transkription av intervjuer 

Intervju 1: 

Berätta lite om dig själv: vad du heter, hur gammal du är och vad du gör till exempel? 

Ja, hej, jag heter Erik och är 64. Jag bor och jobbar i Sollentuna, och i år är det mitt sista år 

innan jag går i pension. 

Och vad jobbar du med? 

Ja, jag jobbar med administration, jag. Har varit nästan hela livet på samma ställe och nu är 

det sista året som sagt. 

Jag tänkte att vi skulle prata lite om begravningsbyråer, känner du till någon? 

Begravningsbyrå? 

Ja, precis. 

Jag vet inte om jag kan så många, men när farsan dog kollade vi på några stycken här i 

Sollentuna. Ignis är den jag kommer ihåg, det var den vi valde men sen vet jag inte riktigt. 

Umm.. 

Ingen du känner till rent allmänt bara? 

Du menar som jag bara vet finns? Inte som jag har anlitat själv nån gång? Jaha, jo, umm.. Jag 

vet att Fonus är stora och sen vet jag att det finns nån här som heter nåt i stil med Sollentuna 

begravningsbyrå. (Tänker). Sen kommer jag inte på nån mera. 

Men du hade ingen erfarenhet av någon annan byrå än Ignis? 

Nä. 
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Ok. Jag tänkte att du skulle få läsa en artikel från Aftonbladet som jag skrivit ut, och 

sen vill jag fråga lite om den? 

(Läser noga igenom artikeln). Ja, ok. 

Först undrar jag hur du uppfattar texten? 

Jaa.. Ja, det var ju inte bra. Så borde man ju inte göra, det känns fel. 

Hur menar du? 

Ja, men att liksom göra reklam när folk behöver få sörja menar jag. Det känns lite respektlöst. 

Eller? Eller du kanske inte ska svara på frågorna nä. (Skrattar). 

Så vad säger texten dig om begravningsbyrån Fonus? 

Inte bra. Alls. Om man håller på så där och försöker pracka på alla sina saker till och med när 

nån har dött vill man ju bara tjäna pengar. Alltså, alla vill väl tjäna pengar men det finns ju 

gränser också när man kanske bara ska låta folk vara. 

Kan du säga något om ditt intryck av Fonus och deras attityd? 

Giriga kanske. De säger att..(läser från utskriften) de inte bryter några etiska regler, men de 

erkänner ändå att de har såna avtal..(tittar på utskriften igen) ja, precis! 

Skulle du kunna tänka dig att anlita Fonus i framtiden, efter att ha läst den här 

artikeln? 

Tror inte det. Man vill ju inte ha nån som står och flåsar en i nacken när man ska stoppa nån i 

jorden precis. 

Ok. Nu ska du få läsa Fonus pressmeddelanden, och jag tänkte ställa några frågor efter 

varje. Det är fyra stycken pressmeddelanden. Här är den första, läs igenom den så 

frågar jag sen. 

(Läser). 

 

PM1: 

Hur uppfattar du texten? 

Mm.. Det låter lite som om de slingrar sig. 

På vilket sätt? 

De liksom säger att de inte alls gör reklam för sina..(läser) tjänster, utan att det är kunderna 

som frågar efter dem själva. Det låter.. Jag vet inte.. Jag tror inte.. Jag menar, när de skulle 

hämta farsan var det ju inte som att man tänkte en massa på begravning och sånt, eller ville 

prata om det med de som hämtade honom. Men det kanske andra gör? Jag tror inte det i alla 

fall. 
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Vad vill texten säga? 

Jo, men att de inte är skyldiga och så där. 

Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 

Som jag sa. De skyller liksom ifrån sig. 

Vem tror du att texten främst riktar sig till? 

Oj, jag vet inte. De som kanske har läst i Aftonbladet och är arga kanske? 

Här kommer den andra texten, läs igenom den också. 

(Läser). 

 

PM2: 

Hur uppfattar du texten? 

Ja, de har väl förklaringar till allt antar jag. 

Kan du utveckla det? 

Ja, men när man läser det så här så känns det som om just det här inte är så himla allvarligt 

kanske. Om man är så stora och inte behöver investera i en massa bilar och sånt så kanske 

man kan hålla nere priserna. 

Vad vill texten säga? 

(Läser igenom texten snabbt igen). Att man kan köra billigt för att allt finns på plats redan. 

Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 

(Skrattar). Hade man läst det här först kanske man hade klagat på att tidningarna alltid skriver 

en massa smörja, men det känns fortfarande som de slingrar sig, jag menar, vill man tjäna 

pengar kan man säkert alltid hitta bortförklaringar till allt. 

Vem tror du att texten främst riktar sig till? 

Samma som jag sa förut. 

Här är den tredje texten. 

(Läser). 

PM3: 

Hur uppfattar du texten? 

Alltså, jag vet inte.. Jag tycker ju inte att man ska hålla på att göra reklam och så där i de här 

situationerna, men om man ger sitt visitkort.. Det är ju faktiskt sant att man vill veta vem det 

är som kör, eller om man behöver få tag på dem så är det ju bra om man har deras nummer. 

Vad vill texten säga? 

Umm.. Den vill säga.. att.. alla vill ha koll på vad som händer. Kanske. (Skrattar). 
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Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 

Jo, det var lite svårare faktiskt. Den var mer förklaring på det Aftonbladet skrev än den första 

tror jag ändå. 

Vem tror du att texten främst riktar sig till? 

Är inte alla skrivna till samma personer? De som liksom har läst om det här och är arga, eller? 

Och den sista texten. 

(Läser). 

PM4: 

Hur uppfattar du texten? 

Jag visste faktiskt inte att det är ett kooperativ. Eller, det spelar kanske ingen roll. Texten är 

som de andra. Den svarar på Aftonbladets frågor. 

Hur då? 

Att de liksom gör sitt jobb bara och visar vad de har att sälja. 

Vad vill texten säga? 

Ja, de erkänner ju att man behöver få in överskott för att kunna fortsätta, och det är ju inget 

konstigt med det egentligen. 

Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 

Att den.. Aftonbladet säger en sak och Fonus en annan, men de pratar ändå om samma sak. 

Och riktar sig den här texten till samma målgrupp tror du? 

Ja. 

Nu tänkte jag bara avsluta den här intervjun med några sista frågor. 

Finns det något genomgående budskap i pressmeddelandena? 

Ja, men det måste ju vara att Fonus tycker att Aftonbladet är orättvisa som skrev den där 

artikeln. Och så är liksom pressmeddelandena ett sätt att förklara vad som hände. Eller vad de 

tyckte hände i alla fall. 

Var det något som skilde dem åt? 

De handlade ju om olika saker, men liksom grundmeningen var ju ändå samma. 

Var de lätta eller svåra att förstå? 

Det var ju ingenting som man inte förstod, så jag antar att de var lätta att förstå.  

Om du tänker tillbaks på Aftonbladets artikel, hur tänker du då? 

Jo, men de har ju sitt sätt att se på saker. Ibland kanske det går att hitta förklaringar på saker 

som man inte kanske trodde först i början. Det lät ju helt horribelt först. 

Hur uppfattar du företaget Fonus nu? 
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Jag vet inte.. Det var ju lite intressant att se vad de hade att säga om hela grejen. Vissa saker 

kanske var lite överdrivna. Från Aftonbladets sida alltså. Jag känner mig ju inte lika skeptisk 

som efter att jag läste deras artikel i alla fall. 

Vilken av texterna känns mest trovärdig? 

Umm.. På ett sätt känns de ganska trovärdiga båda två. Det handlar liksom om vilket 

perspektiv man har. Först blev man liksom upprörd över artikeln, sen blev det mer som man 

tänkte, jaha, det kanske inte var så allvarligt liksom. 

Är det något annat som du vill tillägga till intervjun? 

Jaha, är det slut nu? Neej, jag vet inte.. Nej, inget jag kommer på på rak arm så där. 

 

Intervju 2: 

Berätta lite om dig själv: vad du heter, hur gammal du är, vad du gör? 

Jag heter Anna, är 59 år, kommer från Nacka. Jag jobbar egentligen som undersköterska på 

Danderyd men är sjukskriven sen tre månader tillbaka. 

Ok, först tänkte jag fråga om du känner till några svenska begravningsbyråer? 

Ja, den första jag kommer på är Fonus. Eller.. (Tänker). Jo, Fonus heter de. Sen finns det en 

till som jag vet, men jag kommer inte på namnet bara för det. 

Har du någon tidigare erfarenhet av just Fonus? 

Nej. 

Ok. Nu ska du få läsa en artikel från Aftonbladet, och sen vill jag fråga lite om den? 

Jaha, ok. (Läser ganska snabbt igenom texten). 

Först undrar jag hur du uppfattar texten? 

(Tittar lite extra på pappret). 

Jaa.. Den är ju väldigt kritisk till det här. Som de skriver om. (Läser). Att man utnyttjar de här 

tillfällena och försöker sälja in sig hos anhöriga. 

Vad säger texten dig om begravningsbyrån Fonus? 

Lite respektlösa. Och oetiska stod det väl? (Läser.) Precis, att de bryter mot etiska regler. 

Kan du säga något om ditt intryck av Fonus och deras attityd? 

Att inte respektera de som är drabbade är inte ok. Det är som om jag skulle försöka sälja saker 

till patienterna på min avdelning. Man gör inte så bara. Eller, det är ju ännu värre egentligen 

när det handlar om att nån har dött. Usch. 

Skulle du kunna tänka dig att anlita Fonus i framtiden, efter att ha läst den här 
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artikeln? 

Det beror på. Man blir ju inte så sugen, men de kanske har skärpt till sig efter det här. 

Nu ska du få läsa Fonus pressmeddelanden, och jag ställer några frågor efter varje text. 

Det är fyra stycken pressmeddelanden. Läs igenom den här först. 

(Läser). 

PM1: 

Hur uppfattar du texten? 

Den var ju bra skriven och så. De vill väl inte att folk ska bli avskräckta. 

Avskräckta?  

Men om nån har läst om det här på internet kanske de inte vill anlita Fonus längre. 

Vad vill texten säga? 

De skriver att det är ett gammalt avtal som alltid funnits och att det inte bryter mot några 

regler. 

Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 

Som att de känner sig anklagade och vill försvara sig. 

Här är den andra texten. 

Ok. (Läser). 

PM2: 

Hur uppfattar du texten? 

Jag tycker att det är svårt att veta vem man ska lita på. Jag menar de skulle ju kunna skriva 

vad som helst, jag vet ju inte vad som är sant eller inte. 

Vad vill texten säga? 

(Läser). Den handlar om Växjö och såna transporter där. Det skulle ju kunna vara som de 

skriver, men det känns ju ändå lite orättvist. 

Hur menar du? 

Att små bolag inte har en chans mot ett så stort företag menar jag. 

Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 

Som förklaring. Eller försvar. 

Nästa text. 

(Läser). 

PM3: 

Hur uppfattar du texten? 
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Den är väl som de andra. Den kanske var lite tydligare på nåt sätt. 

Kan du ge något exempel på hur den var tydligare? 

Jag vet inte.. (Läser). Men det var mer som ett direkt svar på frågan tycker jag nog. 

Vad vill texten säga? 

De skriver att det egentligen handlar om att man presenterar sig ordentligt när man ska köra 

ett.. en kropp, och det tycker jag inte är konstigare än att man presenterar sig i andra 

situationer. 

Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 

Alla texterna försvarar sig ju mot artikeln, men.. eller ja, det är ju faktiskt förklaringar på det 

som stod i Aftonbladet. Sen får man ju tro på vad man vill, men så är det väl alltid? 

Här är den sista texten. 

Ja. (Läser). 

PM4: 

Hur uppfattar du texten? 

Det är ju jättedyrt med begravningar, men det kanske bara är så det är. (Läser). Om man vill 

veta vad man har att välja på måste de ju berätta det också. Det finns säkert massa saker man 

måste bestämma sig för som jag inte vet nu. Det kommer väl nån gång tyvärr. 

Vad vill texten säga? 

Att man vill kundens bästa kanske? 

Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 

Ja, inte som det som Aftonbladet ville säga i alla fall. Motsatsen till Aftonbladet. 

Och så några sista frågor. 

Finns det något genomgående budskap i pressmeddelandena? 

Att det fanns förklaringar på allt som stod i Aftonbladet. 

Var det något som skilde dem åt? 

Det ena var nyheter och det andra var pressmeddelanden. 

Var de lätta eller svåra att förstå? 

Nej, men de var väl ganska lätta. Fast de första texterna var lite krångligare. Jag kanske inte 

hade kommit igång bara. 

Vem riktade sig texterna till tror du? 

Till Fonus kunder. Eller som kan bli kunder. 

Om du tänker tillbaks på Aftonbladets artikel, hur tänker du då? 

Det som stod där.. man får inte göra så. Men nu vet jag ju inte om de faktiskt har gjort det 
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eller inte. 

Utveckla gärna. 

Ja, men att vissa saker kanske har blåsts upp. 

Hur uppfattar du företaget Fonus nu? 

Om de håller på som det stod i Aftonbladet är de ju inte så trevliga. 

Tror du att de gör det? 

Det vet jag inte, det är svårt att veta vad som är sant och inte. 

Vilken av texterna känns mest trovärdig? 

Det är ju det som är det svåra. Jag tycker att Fonus förklarade några saker bra, men hur vet jag 

att de inte sitter och blåljuger? Jättesvårt. 

Är det något annat som du vill tillägga till intervjun? 

Jag undrar om de har gjort om det där avtalet som de sa? 

Jag har faktiskt mailat och frågat men inte fått något svar än. 

För det vore lite kul att veta. Annars var det nog inget mer jag funderade över. 

 

Intervju 3: 

Berätta lite om dig själv: vad du heter, hur gammal du är, vad du gör? 

Hej, jag heter Peter! Jag är egen företagare och sysslar med IT kan man säga. 

Och hur gammal är du? 

Ja, jag är 61. 

Jag undrar om du känner du till någon begravningsbyrå i Sverige? 

Oj då. (Skrattar). Inte direkt. Ignis vet jag i alla fall. 

Så då känner du inte till en begravningsbyrå som heter Fonus? 

Jo men det gör jag ju! (Skrattar). De har ju den där onlinetjänsten.. 

Vita arkivet? 

Vita arkivet! Exakt. Total minnesförlust! (Skrattar). 

Har du någon personlig erfarenhet av Fonus? 

Nää.. Inte mer än att jag tyckte det var smart att lägga upp den där tjänsten på nätet. Jag har 

inte jobbat med dem. Eller anlitat dem. 

Ok. Först ska du få läsa en artikel från Aftonbladet, och sen kommer det lite frågor. 

Yes. (Läser). 

Hur uppfattade du texten? 
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Lite som när Sverker Olofsson ger sig på något storföretag i tv. Man vet att det blir extra 

upprörande när det handlar om en begravningsbyrå. 

Utveckla gärna vad du menar. 

Först pressar man ner priset och trycker undan alla mindre konkurrenter. Sen utnyttjar man 

tillfället som ges för att sälja in sig hos kunderna. Och det som gör det lite snaskigare för 

tidningarna är att det handlar om folk som har förlorat någon närstående. Det är klart det blir 

nyheter. 

Så vad säger texten dig om begravningsbyrån Fonus? 

Att de är totalt skrupelfria som utnyttjar människor i sina jobbigaste stunder i livet. Sen om 

det verkligen är så vet man ju inte. Vill man sälja nyheter får man ju krydda lite. Eller hur? 

(Skrattar). 

Kan du säga något om ditt intryck av Fonus och deras attityd? 

Stort företag som vet hur man tjänar pengar. Känsligt område som sagt. De är väl egentligen 

som vilket annat storföretag som helst. De vet att de är stora och att de antagligen klarar sig 

bra på grund av det. Folk dör ju hela tiden. 

Skulle du kunna tänka dig att anlita Fonus i framtiden, efter att ha läst den här 

artikeln? 

Ja, varför inte? Om det passade och inte kostade för mycket alltså. 

Ok. Fonus släppte fyra pressmeddelanden som du ska få läsa. Här är den första, om du 

läser den så ska du få lite frågor sen. 

(Läser). 

PM1: 

Hur uppfattar du texten? 

Den beskriver ju i alla fall Fonus personal ur ett lite mer trevligt perspektiv än vad artikeln 

gjorde. Men samtidigt, vad ska de göra? Det är klart att de skriver ihop lite kommentarer som 

ska förklara att det egentligen bara är ett missförstånd. Ingen vill ju bli anklagad för att vara 

okänslig eller respektlös. Särskilt inte om det kan påverka affärerna. 

Vad vill texten säga? 

Att det hela är ett missförstånd. Eller åtminstone fel bild av vad som egentligen har hänt. 

Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 

Bara som man kunde förväntat sig. Blir man anklagad kommer man med ett försvar. Annars 

kan det nog uppfattas som lite arrogant. Om man inte ens orkar svara på kritiken. 
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Här kommer den andra texten, läs igenom den också. 

(Läser). 

PM2: 

Hur uppfattar du texten? 

Någon har säkert suttit och fnulat ett tag på vad de ska svara och så kommer de överens om 

något. Och visst, om man har ett uppdrag som ligger på vägen till eller från nåt annat jobb, så 

går det säkert att hålla nere priserna. Det finns ju vissa poänger i Fonus argument, men den 

riktiga frågan om man säljer in sig hos folk under såna uppdrag besvaras ju inte här. 

Vad vill texten säga? 

Jaa.. Att det finns en logisk förklaring till de låga priserna. (Läser). I Växjö. 

Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 

Som jag själv skulle gjort. Har man bara en logisk förklaring som folk kan förstå så köper de 

oftast det. 

Här är den tredje texten. 

(Läser). 

PM3: 

Hur uppfattar du texten? 

Ja, men som förut. De ger bara exempel på hur det egentligen har gått till. Enligt dem, alltså. 

Vad vill texten säga? 

Umm.. (Läser). Här. Att det är självklart att personalen presenterar sig för den anhöriga. 

Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 

Aftonbladet anklagar och Fonus försvarar. Förklarar. 

Och den sista texten. 

PM4: 

Hur uppfattar du texten? 

Lite väl mycket fokus på att det är kunderna som tjänar på att Fonus drar in pengar. Jag skulle 

undvika att ta upp den biten. 

Vilken bit? 

Att man tjänar pengar. Alla vet det redan. Låt det vara outtalat. 

Vad vill texten säga? 

Att man bara gör sitt jobb och att ett företag förväntas gå med vinst. 

Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 
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Fonus svarar ju med att prata om hur viktigt det är med etik och så, men de kommenterar inte 

ens påståendet att det är deras egen personal som säger att.. (läser) de ska sälja så dyrt som 

möjligt. Man svävar liksom förbi vissa frågor och svarar på de andra. 

Nu tänkte jag bara avsluta den här intervjun med några sista frågor. 

Finns det något genomgående budskap i pressmeddelandena? 

Ja, att man är oskyldiga. (Skrattar). 

Var det något som skilde dem åt? 

Mellan pressmeddelandena? 

Ja. 

Njae.. Olika innehåll men samma budskap. 

Var de lätta eller svåra att förstå? 

Nej, de var lätta. 

Vem riktade sig texterna till tror du? 

Ja, inte var det till Aftonbladet i alla fall. (Skrattar). Till vem som helst. Kunder. Nån som har 

reagerat på artikeln. Reagerat negativt på den. 

Om du tänker tillbaks på Aftonbladets artikel, hur tänker du då? 

Inget speciellt. Så ser det ut med nyheter. 

Hur uppfattar du företaget Fonus nu? 

Samma som innan. 

Vilken av texterna känns mest trovärdig? 

Båda känns lika trovärdiga. Eller lite trovärdiga kanske man ska säga. Det handlar ju bara om 

att sälja ändå. Den ena vill sälja tidningar och den andra sina saker. Och tjänster. 

Är det något annat som du vill tillägga till intervjun? 

Nej, men det verkar intressant det du skriver om. Spännande. 

 

Intervju 4: 

Berätta lite om dig själv: vad du heter, hur gammal du är, vad du gör? 

Hejsan. Jag heter Elisabeth och är 54 år och har ett litet företag med min man som vi haft i 

snart femton år. Vi har två vuxna barn som vi träffar alldeles för sällan. Och så bor vi i 

Uppsala. Ja. Var det något mer du ville att jag skulle berätta? 

Det blir jättebra, tack. Jag tänkte byta ämne lite nu. Vi ska prata lite om 

begravningsbyråer, kommer du på några spontant? 
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Några begravningsbyråer? Jaa.. Jag vet inte riktigt. Jag vet att jag har sett nån reklam för nån 

nyligen, men jag kommer inte på namnet nu. Tänkte du på någon speciell? 

Egentligen vill jag bara veta hur mycket förkunskaper du har. Du har inte någon 

erfarenhet av till exempel ett företag som heter Fonus? 

Neej.. 

Och du känner inte igen namnet? 

Jag tror inte det. Kanske att det finns nånstans i bakhuvudet, men jag tycker inte att jag känner 

igen det. 

Ok, först ska du få läsa en artikel ur Aftonbladet, och sen ställer jag några korta frågor. 

(Läser). Ja, ok. 

Hur uppfattar du den här texten? 

Jag.. Hur uppfattar jag den här texten.. Jaa.. Den är kritisk. Den påstår att Fonus har tagit till 

tvivelaktiga metoder för att.. (läser) marknadsföra sig. 

Så vad säger texten dig om begravningsbyrån Fonus? 

Den säger att man inte kan lita på Fonus. Ungefär. 

Kan du säga något om ditt intryck av Fonus och deras attityd? 

Från texten? 

Ja. 

Jag har väl inget intryck så där va. Jag tycker att det är hemskt det de skriver i tidningen att 

man skulle få extra betalt om man använde de platserna.. eller de situationerna för att göra 

reklam, men han som var mest kritisk var ju en konkurrent, och det kanske inte är så ovanligt 

att man klagar på sina konkurrenter? 

Skulle du kunna tänka dig att anlita Fonus i framtiden, efter att ha läst den här 

artikeln? 

Med att ordna begravning? 

Ja, eller någon annan tjänst som har med det att göra. 

Oj, det vet jag inte om jag kan svara på nu. Då måste jag titta vad som finns först och jämföra 

och så där. 

Men om Fonus hade ett erbjudande som du skulle gilla så skulle du kunna anställa 

dem? 

Ja, men man googlar ju alltid innan. Om man bara hittar en massa klagomål eller sånt här 

(håller upp Aftonbladets artikel) så är det ju klart att det påverkar negativt. Men jag skulle nog 

titta vad de hade för priser i alla fall. 
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Ok. Fonus skrev fyra pressmeddelanden som svar på den här artikeln. Här är det 

första, läs så frågar jag lite sen. 

(Läser). 

PM1: 

Hur uppfattar du texten? 

Ja men de tar ju till sig lite av kritiken här. 

Hur menar du? 

De skriver ju att de ska titta på det här avtalet. Om de måste ändra på det. Så det är ju bra. 

Vad vill texten säga? 

Ja men att om de har gjort något fel så ska de försöka ändra på det. 

Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 

Som att den svarar på den. 

Här kommer den andra texten, läs igenom den också. 

(Läser). 

PM2: 

Hur uppfattar du texten? 

De förklarar varför de är billiga. Varför de inte behöver ta lika mycket betalt som de andra. 

Vad vill texten säga? 

Att det finns andra förklaringar till att.. att man kan hålla så lågt pris. Det måste inte betyda att 

det bryter mot några regler. 

Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 

Jaa.. (läser) det står ju här att det är kritiker som kommer med anklagelser så jag antar att det 

var den där konkurrenten i Aftonbladet som tyckte att de var för billiga. Det som de skriver i 

svaret låter väl logiskt ändå? 

På vilket sätt? 

Ja, men att de inte behöver köpa in nya bilar och sånt. Det måste de ju inte. Antagligen inte 

ska jag väl säga. Jag tycker att det var en bra förklaring. 

Kan du utveckla varför? 

För att jag förstår den (skrattar). 

Här är den tredje texten. 

Jaha. (Läser). 
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PM3: 

Hur uppfattar du texten? 

Jag förstår inte varför man inte skulle få ge någon sitt visitkort? Om man ska köra nåns 

kropp? Nej, det verkar konstigt. 

Vad vill texten säga? 

Att man måste få presentera sig när man ska.. göra sitt jobb helt enkelt. 

Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 

Det känns lite som om Aftonbladets reportage är lite.. mycket väsen för ingenting när man 

läser det här. Men det är ju ändå jättebra att de svarar på det som står i Aftonbladet så att man 

får se det ur deras perspektiv, det är bra. Jag vet inte om man brukar göra så? 

Och så den sista texten. 

PM4: 

Hur uppfattar du texten? 

Jag har så svårt, känner jag, att riktigt tro att det är så hemskt som det står i tidningen. Eller 

artikeln. 

Hur menar du? 

Ungefär som att de letar efter.. hur säger man.. de famlar efter.. (skrattar) Men gud! Nu står 

det helt still! De försöker verkligen hitta nåt att skriva om menar jag. Så att de vänder på saker 

tills det passar dem. 

Vad vill texten säga? 

Att det inte är så konstigt att man inte bara visar kunderna lågbudgetprylarna utan de dyrare 

sakerna också. 

Hur uppfattar du texten i relation till Aftonbladets artikel? 

Den här texten är ju också en förklaring på det som står i artikeln. 

Nu tänkte jag bara avsluta den här intervjun med några sista frågor. 

Finns det något genomgående budskap i pressmeddelandena? 

Ja, att allt går att förklara. Oftast. 

Var det något som skilde dem åt? 

Nej, det tyckte jag väl inte direkt. 

Var de lätta eller svåra att förstå? 

Jag tyckte inte det var några problem att förstå dem i alla fall. 

Vem riktade sig texterna till tror du? 

Bara den som vill veta. Vemsomhelst. Aftonbladet. 
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Om du tänker tillbaks på Aftonbladets artikel, hur tänker du då? 

Att det är svårt att få en hel bild av det man läser om. Man måste försöka se saker ur olika 

perspektiv på nåt sätt. 

Hur uppfattar du företaget Fonus nu? 

Jag tyckte väl inget speciellt om dem innan, men som jag tycker så skötte de sig bra. De gav 

svar på tal, även om alla som läste artikeln säkert inte har läst det här. 

Vilken av texterna känns mest trovärdig? 

Jag tycker Fonus, men jag vet inte. Jag kanske bara är naiv. 

Är det något annat som du vill tillägga till intervjun? 

Nej, men tack! Det var trevligt det här. 
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B3. Aftonbladets artikel 
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B4. Fonus första Facebookinlägg 
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B4. Fonus pressmeddelande 
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