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Abstract 

In March 2014, the water tower Svampen in Örebro was exposed to a sewer leak. It was a toilet 

from a restaurant inside the tower that had caused the sewer water to course to the conduit. The 

local authority in Örebro was focused on getting the right information out and quickly. A good 

crisis communication had to be applied on this event. This study is focused on the external 

communication that the local authorities gave during the incident in March 2014. The study 

combines the theories of crisis communication with the classic rhetorical theories and examines 

how the authorities communicated on an external basis and also the rhetorical meaning in terms 

of communicating with the spoken or written word. The result of this study points out that the 

communication was suitable and appropriate, tough some aspects in the communication could 

have been more consistent in terms of the written word and the overall external expression. 

Keywords: word choice analysis, close textual analysis, rhetorical analysis, sewer leak, 

crisis communication, rhetoric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Innehåll 

1. Inledning.................................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund ................................................................................................................................... 2 

2.1 Tidslinje över den externa kommunikationen ..................................................................... 3 

2.1.1 Kommunikationen från Örebro kommuns hemsida ...................................................... 3 

2.1.2 Övriga källor till information gällande avloppsläckan ................................................. 4 

3. Syfte och frågeställningar .......................................................................................................... 5 

4. Tidigare forskning ..................................................................................................................... 5 

5. Teoretiska utgångspunkter ........................................................................................................ 6 

5.1 Ethos, pathos och logos ....................................................................................................... 7 

5.2 Kairos................................................................................................................................... 8 

5.3 Den retoriska situationen ..................................................................................................... 8 

5.4 Kriskommunikation ............................................................................................................. 9 

5.5 Retorik, kris och kriskommunikation ................................................................................ 10 

6. Material ................................................................................................................................... 12 

6.1 Avgränsningar i materialval .............................................................................................. 13 

7. Metod ...................................................................................................................................... 14 

7.1 Transkriberingsmetod ........................................................................................................ 14 

7.2 Retorisk situationsanalys ................................................................................................... 15 

7.3 Close Textual Analysis (CTA) .......................................................................................... 15 

7.4 Ordvalsanalys .................................................................................................................... 16 

7.5 Kvalitativ intervjumetod .................................................................................................... 17 

7.6 Tillvägagångssätt ............................................................................................................... 17 

7.7 Metodproblem ................................................................................................................... 18 

8. Analys- och resultatredovisning .............................................................................................. 18 

8.1 Analys av den retoriska situationen ................................................................................... 18 

8.2 Analys av informationsflödet från Örebro kommun ......................................................... 20 

8.3 Analys av chatten ............................................................................................................... 22 

8.4 Analys av intervjun i Sveriges Radio P4 Örebro ............................................................... 23 

8.5 Analys av presskonferensen .............................................................................................. 24 

8.6 Analys av intervjun med kommunikationschef Margareta Wall ....................................... 27 

9. Diskussion ............................................................................................................................... 31 

10. Sammanfattning .................................................................................................................... 33 



 

 

 

Referenser .................................................................................................................................... 35 

Tryckta källor .......................................................................................................................... 35 

Otryckta källor ......................................................................................................................... 36 

Internetsidor ............................................................................................................................. 36 

Bilagor ......................................................................................................................................... 38 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 38 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 40 

Bilaga 3 .................................................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

1. Inledning 

Rent vatten i kranarna är någonting de flesta av oss i landet tar för givet. Rent vatten är också 

rent av livsavgörande för människans existens och leverne. Enkelheten i att kunna tappa upp ett 

kallt glas med vatten är något som uppskattas och som görs ofta. Av Örebro kommuns totala 

140 000 invånare är cirka 115 000 anslutna till en kommunal vattenförsörjning ifrån 

vattentornet Svampen.
1
 Förutom den kommunala vattenförsörjningen så finns det enskilda 

brunnar att tillgå.
2
 Cirka 200 liter vatten används per dygn och per person i Örebro. Kommunen 

tar regelbundna prover för att säkerställa att vattnet är rent och inte innehåller farliga bakterier 

och vatten är även det livsmedel som kontrolleras allra flitigast i hela Sverige.
3
 

Svampen är ett vattentorn i stadsdelen Norr i Örebro, där det även finns en restaurang- och 

konferensanläggning och således även toaletter i faciliteten. Anläggningen är belägen ovanför 

reservoaren. Svampen rymmer totalt 9 miljoner liter vatten och vattentornets primära uppgift är 

att fungera som en vattenstation för Örebro kommuns invånare och tillförser alla hus i Örebro 

med vatten. Vattentornet används också som en vattenreservoar vid till exempel större 

bränder.
4
 

I mars 2014 upptäcktes en avloppsläcka ifrån en av de allmänna toaletterna ovanför 

reservoaren. Avloppsvatten misstänktes ha läckt ut via en spricka i samma byggnad och på så 

sätt kontaminerat dricksvattnet. En potentiell vattenkris var ett faktum och kommunen var 

tvungna att agera snabbt för att få ut information till invånarna om vad som inträffat. 

Hur kommunen kommunicerade i samband med vattenkrisen i Svampen i mars 2014 kommer 

att studeras och analyseras i följande uppsats. Fokus ligger på kriskommunikation ur ett 

                                                 

 

1
 Örebro kommun, ”Befolkningsprognos för 2013-2023”, Publicerad 2 maj 2014 kl. 15.14. 

http://www.orebro.se/7173.html Hämtad 20 maj 2014 kl. 15.27. 
2
 Örebro kommun, ”Dricksvatten”, Publicerad 28 mars 2014 kl. 14.01. 

http://www.orebro.se/763.html Hämtad 19 maj 2014 kl. 11.27. 
3
 Örebro kommun, ”Dricksvatten”, Publicerad 28 mars 2014 kl. 14.01. 

http://www.orebro.se/2635.html#h-Hurkontrollerasvartdricksvatten Hämtad 15 april 2014 kl. 13.17. 
4
 Örebro kommun, ”Vattentornet Svampen”, Publicerad 26 mars 2014 kl. 12.05.  

https://www.orebro.se/1636.html Hämtad 15 maj 2014 kl. 13.35. 

http://www.orebro.se/7173.html
http://www.orebro.se/763.html
http://www.orebro.se/2635.html#h-Hurkontrollerasvartdricksvatten
https://www.orebro.se/1636.html


2 

 

 

 

 

retoriskt perspektiv. Utgångspunkt tas i de klassiska retoriska teorierna och begreppen ethos, 

pathos, logos och kairos samt kompletteras med kriskommunikationens verktyg och teorier. En 

kvalitativ intervju genomfördes för att få djup i analysen och en större insyn i hur 

kommunikationsfrågan hanterades från det att avloppsläckan i Svampen upptäcktes och fram 

till det att informationen gått ut i samtliga flöden. 

2. Bakgrund 

Söndagen den 16 mars 2014 klockan 03.00 gick Örebro kommun ut med information på sin 

hemsida med en uppmaning till alla boende i Örebro kommun att koka kranvattnet innan det 

användes till mat och dryck.
5
  

Ungefär två timmar senare publicerades likartad information på Örebro kommuns lokala 

tidnings hemsida, NA.se, med även här en uppmaning om att inte dricka kranvattnet. I artikeln 

hänvisade man hänvisade till kommunens tidigare publicerade information på deras egen 

hemsida.
6
 

På kommunens hemsida fanns information om vilka områden som var berörda och vidare att en 

undersökning startats gällande huruvida dricksvattnet kontaminerats eller ej. Kommunen 

uppmanade också boende i kommunen att vara uppmärksamma på eventuella symptom som 

kunde följa på förtäring av det bristfälliga vattnet, exempelvis illamående eller diarré. Därefter 

uppfordrade kommunen invånarna att ta vidare kontakt med sjukvårdsupplysningen om 

symptom uppstod.
7
  

Under hela söndagen kommunicerade kommunen externt i olika medieflöden för att nå ut med 

information kring vad som gällde för kommuninvånarna. På NA.se, kommunens egen hemsida 

samt i Sveriges Radio P4 Örebro. På NA.se upprättade man under eftermiddagen en chatt med 

VA-ingenjör Leif Rehnberg och vattenverkschef Lars Ferbe. En presskonferens hölls även 

                                                 

 

5
 Skärmdump finns hos författaren. 

6
 NA.se, ”Drick inte vattnet!”, Publicerad 16 mars 2014 kl. 05.21. 

http://na.se/nyheter/orebro/1.2419035-drick-inte-vattnet- Hämtad 22 maj 2014 kl. 09.47. 
7
 Skärmdump finns hos författaren. 

http://na.se/nyheter/orebro/1.2419035-drick-inte-vattnet-
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samma eftermiddag där överläkare vid infektionskliniken Per Arnborn medverkade 

tillsammans med vattenverkschef Lars Ferbe. 

2.1 Tidslinje över den externa kommunikationen 

Här presenteras informationsflödet i kronologisk ordning, med fokus på Örebro kommuns 

externa kommunikation på den egna hemsidan samt övriga källor till information, inkluderat 

NA.se och Sveriges Radio P4 Örebro.  

 
2.1.1 Kommunikationen från Örebro kommuns hemsida 

Den första uppdateringen och informationen kring avloppsläckan, publicerades på hemsidan 

söndagen den 16 mars 2014 klockan 03.00 och uppmanade boende i kommunen att koka sitt 

dricksvatten innan det användes till matlagning och dryck. Där informerades det endast om att 

brister upptäckts i dricksvattnet och att en undersökning därför inletts. De berörda områdena 

innefattade hela Örebro tätort, Stora Mellösa, Odensbacken, Asker, Hampetorp, Ölmbrotorp, 

Ervalla, Latorp, Vintrosa och Garphyttan.
8
  

En uppdatering publicerades söndagen den 16 mars 2014 klockan 11.28 där man svarade på 

frågor från allmänheten och på så sätt fortsatte information att spridas till invånarna. Frågorna 

som besvarades gällde huruvida det gick bra att duscha, borsta tänderna och dylikt. Även frågor 

kring symptom från vattnet togs upp där rådet från kommunen var att vara aktsam på symptom 

såsom magsjuka och feber och kommunen hänvisade återigen invånarna att ta kontakt med 

sjukvårdsupplysningen om symptom anträffades. Här tillkom Lanna som ett berört område.
9
  

Ytterligare en uppdatering från kommunen gjordes den 16 mars 2014 klockan 15.10 där 

berörda uppmanades att ta del av den presskonferens där vattenverkschefen Lars Ferbe och 

överläkare på infektionskliniken Per Arnborn skulle närvara.
10

  

Klockan 15.25 den 16 mars 2014 fanns det ytterligare en uppdatering på kommunens hemsida, 

där boende i Örebro med omnejd fick svar på de vanligaste frågorna. I uppdateringen gick 

                                                 

 

8
 Skärmdump finns hos författaren. 

9
 Skärmdump finns hos författaren. 

10
 Skärmdump finns hos författaren. 
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kommunen även ut med information riktad till den kommunala café- och 

restaurangverksamheten. Kommunen svarade på frågan huruvida husdjuren berördes av det 

eventuellt kontaminerade vattnet.
11

 

Ytterligare en uppdatering gjordes klockan 16.29 samma dag, där ingen ny information 

gällande de vattenprover som tagits publicerades. Det framhölls att 

kokningsrekommendationerna gällde fram till dess att tre godkända provsvar tagits från 

vattenreservoaren, vilket var vad som krävdes innan vattnet kunde anses vara rent och drickbart 

igen. Här tillkom Hidinge och Hidingebro som berörda områden.
12

 

 
2.1.2 Övriga källor till information gällande avloppsläckan 

Klockan 05.21 på morgonen den 16 mars 2014 publicerade Örebro kommuns lokaltidning 

NA.se en uppmaning till invånarna i kommunen att kokning rekommenderades innan vattnet 

användes till matlagning och dryck.
13

 Poängteras bör att när Nerikes Allehanda omnämns, 

avses internetsidan NA.se, inte att förväxla med den fysiska papperstidningen. 

I radion kunde man höra en intervju där vattenverkschef Lars Ferbe svarade på frågor kring den 

nya SMS-tjänst som använts för att ytterligare nå ut med information till boende i kommunen. 

Intervjun publicerades på P4:s hemsida söndagen den 16 mars 2014 klockan 13.53. Ferbe säger 

i P4 att SMS-tjänsten inte testats i större skala tidigare, men att man såg tillfället att testa 

tjänsten i samband med avloppsläckan. Vidare menade Ferbe att informationen som nådde ut 

via SMS-tjänsten inte tillgodosåg hela Örebro kommun med omnejd och han kunde inte svara 

på frågan hur många som fick, eller inte fick, informationen per SMS. Han menade således att 

                                                 

 

11
 Skärmdump finns hos författaren. 

12
 Skärmdump finns hos författaren. 

13
 NA.se, ”Drick inte vattnet!”, Publicerad 16 mars 2014 kl. 05.21. 

http://na.se/nyheter/orebro/1.2419035-drick-inte-vattnet- Hämtad 1 april 2014 kl. 14.21. 

http://na.se/nyheter/orebro/1.2419035-drick-inte-vattnet-
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SMS-tjänsten bara var en extra åtgärd och av den anledningen var det svårt att yttra sig om alla 

vattenabonnenter tagit del av SMS:et.
14

  

En chatt upprättades på NA.se på eftermiddagen samma dag mellan klockan 15.00 och 15.45 

där VA-ingenjören Leif Rehnberg och vattenverkschef Lars Ferbe under 45 minuter svarade på 

frågor angående avloppsläckan från boende i kommunen.
15

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att granska och belysa Örebro kommuns kommunikativa agerande utåt 

i samband med avloppsläckan i Svampen i mars 2014. Det som studeras är kommunens externa 

kommunikation till invånarna som fördes via Örebro kommuns hemsida, media, den 

anordnande presskonferensen samt en kvalitativ intervju med kommunikationschef Margareta 

Wall. Analysen genomförs med utgångspunkt i teorier inom retoriken och 

kriskommunikationen. 

Frågor som jag vill beröra och svara är följande: 

 Hur kommunicerar Örebro kommun externt i samband med avloppsläckan i Svampen 

och kan kommunikationen sägas vara effektiv och ändamålsenlig? 

 Hur påverkar händelsen Örebro kommuns ethos? 

4. Tidigare forskning 

Händelsen inträffade i mars månad 2014, endast några få månader före denna uppsats skrivs, 

och det finns ingen tidigare forskning kring det aktuella fallet. Kriskommunikation är däremot 

ett stort forskningsfält varvid endast de delar som är relevanta för uppsatsens syfte presenteras. 

Då uppsatsen ämnar beröra retorikens betydelse i den kommunikativa krishanteringen berörs 

                                                 

 

14
 Sveriges Radio P4 Örebro, ”Örebro kommun skickade skickade SMS till alla vattenabonnenter”, Publicerad 16 

mars 2014 kl. 13.53. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5810987 Hämtad 29 april 

2014 kl. 16.18. 
15

 NA.se, ”Vattenverkets chef Lars Ferbe, och VA-ingenjören Leif Rehnberg svarade på frågor efter avloppsläckan 

i vattentornet Svampen”, 16 mars 2014 15.00–15.45.  

http://na.se/chatt/1.2419247 Hämtad 21 maj 204 kl. 08.39. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5810987
http://na.se/chatt/1.2419247
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forskning kring retorik i kriskommunikation. Brigitte Mral och Orla Vigsø har studerat retorik 

och kriskommunikation i Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation. De tar upp och 

granskar olika kriser i svenska organisationer, hur de hanterats och försvarats. 

Kriskommunikation av Falkheimer, Heide och Larsson behandlar också kriskommunikation i 

organisationer, här med fokus på kommunikationen före, under och efter en kris.
16

  

Falkheimer och Heide har även skrivit boken Strategisk kommunikation: en introduktion där de 

tar upp den strategiska kommunikationen i vår allt mer föränderliga och snabba värld, där bland 

annat sociala medier berörs. Falkheimer och Heide har retoriska infallsvinklar och menar att 

Aristoteles och retoriken är en av de första kommunikationsteorierna med ett mål att övertyga 

eller övertala.
17

 

En C-uppsats från Örebro universitet, skriven våren 2013, behandlar H & M och granskningen 

som Kalla Fakta gjorde i samband med att företaget blivit avslöjade med att ha använt 

barnarbete i sin klädtillverkning. Uppsatsen och författaren Malin Öhlin granskar H & M ur ett 

retoriskt perspektiv med fokus på ethos och apologia.
18

 Detta är relevant i min uppsats då även 

jag betraktar kommunens ethos och retorikens betydelse i kriskommunikationen.  

Mitt valda fall är intressant att studera ur ett retoriskt och ett kriskommunikativt perspektiv då 

det handlar om Örebro kommuns ethos och således förtroendet för kommunen. Frågan är om 

kommunens ethos försvagas, stärks eller behålls. Förhoppningen är att detta kan bli ett bidrag 

till forskning om kriskommunikation med utgångspunkt i retoriska teorier. 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Här nedan presenteras och motiveras valen av uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Den 

neoaristoteliska retoriken, med nyckelbegreppen ethos, pathos och logos väger tungt.  

                                                 

 

16
 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke: Kriskommunikation, Liber AB, Upplaga 1:1 Malmö 

(2009) 
17

 Falkheimer & Heide (2014) s. 44. 
18

 Malin Öhlin, ”Vi tar verkligen ett socialt ansvar, så mycket kan man begära!” En analys av H & M:s hantering 

och försvar efter Kalla Faktas granskning”, C-uppsats vid Örebro universitet, Publicerad 24 juni 2013 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:632174/FULLTEXT02.pdf Hämtad 8 april 2014 kl. 15.14. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:632174/FULLTEXT02.pdf
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Inom retoriken talar man även om ”det rätta ögonblicket att tala” som i retorikvärlden kallas för 

kairos. Lloyd Bitzers teori om den retoriska situationen är en av det mest grundläggande som 

finns i den modernare retoriken. Begreppen är relevanta i min uppsats i och med att det som 

studeras är kriskommunikation ur ett retoriskt perspektiv och således huruvida kommunens 

ethos påverkas i krisen. Då blir även kairos relevant för att se till när kommunen valde att 

kommunicera. Slutligen vill jag dra paralleller till kriskommunikationen som bör ta sin plats i 

det område som jag valt att studera i denna uppsats med ovan nämnda författare exempelvis. 

5.1 Ethos, pathos och logos 

Ethos, pathos och logos är retorikens tre grundläggande övertygandemedel, enligt Aristoteles.
19

 

Ethos handlar om talarens karaktär.
20

 Genom sitt ethos så upprättar eller upprätthåller en talare 

sin trovärdighet och publikens förtroende. En god karaktär bör därför uttryckas i talet och i 

framförandet.
21

  

Ethos bryts också ned i tre olika kategorier som en talare bör uppnå: fronesis, arete och eunoia. 

Fronesis innebär handlingsklokhet, arete god dygd eller god moral och eunoia berör talarens 

välvilja. En talare bör förstå sin publik och vad som gör en person trovärdig för att ett gott 

ethos ska etableras. Herrick menar att Aristoteles ansåg ethos vara det övertygandemedel som 

var viktigast. När en publik anser att en talare är trovärdig och av god karaktär i form av att 

vilja publiken väl, så blir också det som talaren säger tillförlitligt.
22

 

Pathos syftar till de känslor som väcks hos mottagaren, exempelvis smärta och behag.
23

 

Aristoteles menar att pathos handlar om att sätta publiken i rätt sinnestillstånd. Pathos syftar till 

våra känslor och vårt känslotillstånd och pathos ger argumenten en känsla och berör publiken.
24

 

                                                 

 

19
 Herrick, James A: The history and theory of rhetoric: an introduction. 5., [rev.] ed. Boston, Mass, Pearson 

(2013) s. 78. 
20 Aristoteles: Retoriken. översättning, noter och inledning av Johanna Akujärvi med introduktion av Janne 

Lindqvist Grinde, 1:a utg. Ödåkra: Retorikförlaget (2012) s. 50. 
21

 Aristoteles (2012) s. 70. 
22

 Aristoteles (2012) s. 80f. 
23

 Aristoteles (2012) s. 124. 
24

 Aristoteles (2012) s. 79. 
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Logos översätts kortfattat till ”argumenten” och rör det som talar till förnuftet. Övertygelse 

skapas genom bevis.
25

 

5.2 Kairos 

Kairos står för ”det rätta ögonblicket”, var av det även är avgörande för det slutliga 

övertygandet. Kairos medför en möjlighet att tala och skapar en möjlighet att göra en 

förändring. En klok talare förstår när detta ögonblick äger rum och anpassar talet efter den 

situationen.
26

 I en krissituation blir kairos relevant då det handlar om att hitta, eller skapa, det 

rätta ögonblicket att genomföra den kommunikativa handlingen med en energi och 

målmedvetenhet.
27

 

5.3 Den retoriska situationen 

En krissituation är oftast en retorisk situation, det vill säga en situation där människor behöver 

övertygas om relevanta åtgärder. Krissituationen kräver kommunikativt agerande, vilket 

uppfyller den retoriska situationens krav på ett hinder eller problem som kan lösas just med 

hjälp av ett kommunikativt agerande.  

Lloyd Bitzer definierar den retoriska situationen med ett påträngande problem (exigence), en 

publik (audience) och tvingande omständigheter (constraints). Exigence, enligt Bitzer, 

benämns som följande: 

”Any exigence is an imperfection marked by urgency; it is a defect, an 

obstacle, something waiting to be done, a thing which is other than it should 

be. In almost any sort of context, there will be numerous exigencies, but not 

all are elements of a rhetorical situation – not all are rhetorical exigencies.”
28

  

Ett retoriskt problem ska kunna gå att lösa med hjälp av retorik. Ett problem såsom ishalka till 

exempel är ingenting som går att lösa med hjälp av retoriska hjälpmedel.
29

 

                                                 

 

25
 Aristoteles (2012) s. 70. 

26
 Lindqvist Grinde, Janne: Klassisk retorik för vår tid. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (2008) s. 49. 

27
 Mral, Brigitte & Vigsø, Orla (red.): Krisretorik – retoriska aspekter på kriskommunikation. Karlstad, i 

samarbete med Myndigheten samhällsskydd och beredskap (MBS) i samarbete med Retorikförlaget (2013) s. 11. 
28

 Bitzer, Lloyd, “The rhetorical situation” I Campell, George: Philosophy & rhetoric, Volume 1. University Park, 

Pa. Pennsylvania State Univ. Press (1968) s. 6. 
29

 Ibid. 
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Mottagarna, den retoriska publiken, är den andra komponenten i den retoriska situationen. 

Publiken ska kunna ge respons och påverka samt förändra det påträngande problemet.
30

  

Tvingande omständigheter är det sista och mest komplexa begreppet att förstå. Dessa 

omständigheter är styrande i den retoriska situationen och kan kortfattat översättas med den 

praktiska gräns som en retor ställs inför talet. Tvingande omständigheter består av relationerna 

mellan personer, objekt och händelser.
31

  

I en krissituation kan tvingande omständigheter exempelvis vara de förväntningar som ställs på 

ledningen eller organisationen att agera i en krissituation. Det kan exempelvis också vara 

interna eller externa faktorer såsom fysiska, psykiska eller sociala omständigheter.
32

 Publiken 

kan avgöra om kommunikationen är lyckad och vidare kan detta påverka publikens eller 

mottagarnas åsikter gentemot ledningen eller organisationen i fråga. 

 

5.4 Kriskommunikation 

Krishantering och kriskommunikation är två oskiljbara moment och att hantera en kris i en 

organisation handlar till en stor del om att just kommunicera. Det handlar således om en 

kommunikation mellan de organisationer som involveras i en kris och inte enbart mellan 

enskilda individer. Kommunikation i krislägen är viktig för såväl drabbade människor som för 

berörda organisationer, vilka behöver få information för hur man ska hantera och agera under 

en eventuell kris.
33

  

Kriskommunikation sker såväl i början av en kris, som under själva akutfasen och slutligen 

under den fas som kallas för återhämtningsfasen. Falkheimer, Heide och Larsson menar också 

att det är viktigt att anamma det som kallas för riskkommunikation. Detta innebär att en 

organisation i förväg förbereds och tränas i att hantera eventuella kriser som kan uppstå. 

Riskkommunikationen förhåller sig till de riskanalyser som varje organisation bör ha i åtanke 

                                                 

 

30
 Ibid. 

31
 Bitzer (1968) s. 8f. 

32
 Mral & Vigsø (2013) s. 9. 

33
 Falkheimer, Heide & Larsson (2009) s. 23ff. 
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att utföra där konsekvenser av eventuella kriser ska utformas. Kriskommunikation innebär att 

man kommunicerar via ett informationsflöde på flera plan genom att samla in fakta och 

kunskap samt att koordinera informationen för att sedan förmedla denna till berörda. För att 

göra detta används olika medier som verktyg. Det kan vara flygblad, anslag, webbinformation, 

möten och lokal radio.
34

 

Den vanligaste och viktigaste källan till informationsspridning menar Falkheimer, Heide och 

Larsson är nyhetsmedierna. Mediebevakningen och medierapporteringen följer huvudsakligen 

den direktinformation de får från myndigheterna. Författarna menar vidare att medierna oftast 

förhåller sig okritiska till den informationen som de tar del av. I dagens samhälle är medieflödet 

så effektivt och kvickt, att även allmänheten blir en del av informationsspridningen då bilder 

och information delas via enskilda individer via sociala medier exempelvis.
35

 

Falkheimer och Heide skriver i Strategisk kommunikation: en introduktion att kriser är ett 

fenomen som uppmärksammats allt mer i media senaste decennierna.
36

 Till största del handlar 

det om organisationers kriser och således om dessas förtroende. Arbetsförmedlingen är ett 

exempel. En förtroendekris uppdagades i augusti 2013, när Arbetsförmedlingens 

arbetsmarknadsinsatser ifrågasattes och media var inte sena med att trycka på och belysa 

generaldirektörens felsteg och brister. Exempel på felsteg och brister i kommunikationen i 

samband med samhällskatastrofer noteras likväl av medierna. Göteborgsbranden 1998, 

Estonias haveri 1994 och flodvågskatastrofen 2004 är offer och exempel på scener där 

kriskommunikationen ifrågasatts och särskådats, på grund av att kommunikationen ansetts varit 

bristfällig, otydlig eller okänslig.
37

  

5.5 Retorik, kris och kriskommunikation 

Aristoteles talade om retoriken som särskilda tankegångar som leder till övertygelse. 

Definitionen, enligt Aristoteles, gällande retoriken är att ”uppfatta det som kan vara 

                                                 

 

34
 Ibid. 

35
 Falkheimer, Heide & Larsson (2009) s. 36f. 

36
 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats: Strategisk kommunikation: en introduktion. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

(2014) s. 150f. 
37

 Ibid. 
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övertygande eller övertalande”.
38

 I kris- och risksammanhang, menar Mral och Vigsø, är 

retoriken ett verktyg för att kunna skapa effektiv och konstruktiv kommunikation. Detta hjälper 

till att bemästra och hantera det som krissituationen kräver i form av kommunikativa aspekter.
39

 

Retorikvetenskapen och dess teorier är ett hjälpmedel när det kommer till att undersöka 

kommunikativa situationer, genom att man i kriskommunikation måste handla på ett trovärdigt 

sätt. Detta gäller inte bara mellan organisationer, kommuner, företag och landsting, utan en 

nästan viktigare aspekt ligger i vikten av att kommunicera till medborgarna eller invånarna 

under en eventuell kris.
40

 Retoriken anammar även en språklig utformning (elocutio) där det 

handlar om att finna lämpliga ord och meningar som är väl anpassade till situationen och 

argumentationen.
41

 

För att skapa goda strategier och en god samverkan handlar det också om att tolka fakta med 

hjälp av argument för att dessa ska vara väl anpassade till mottagarnas förutsättningar. Det 

handlar om att få ut trovärdig information för att på så sätt skapa en trygghet hos befolkningen 

och stilla oron som uppkommer i samband med en krissituation.
42

 

För en krissituation finns det inte några färdiga mallar för hur man som organisation ska lyckas 

reda ut krisen. Det viktigaste är att lära av tidigare erfarenheter och att se till de faktorer som 

man kan förutse redan innan skadan har skett. På retorikens språk så handlar det om att kopiera 

och imitera eller efterlikna vissa förebilder samt händelser (imitatio) det som kan återspeglas i 

tidigare krissituationer.
43

 Ur ett retoriskt perspektiv ses inte kriskommunikationen som enbart 

verbal, utan retoriken ser på kriskommunikationen som olika symbolhandlingar och det rent 

praktiska utförandet i olika situationer. Ord och handling bör alltså överensstämma med 

varandra.
44

 

                                                 

 

38
 Aristoteles (2012) s. 32. 

39
 Mral & Vigsø (2013) s. 7f. 

40
 Ibid. 

41
 Ad Herennium (2009) s. 20. 

42
 Mral & Vigsø (2013) s. 8f. 

43
 Ad Herennium (2009) s. 21. 

44
 Ibid. 
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Debatter, interpersonella situationer, dialoger och förhandlingar ses ur en retorisk synvinkel 

också som kriskommunikation där fokus ligger på det kommunikativa som sker mellan berörda 

aktörer i den aktuella frågan. Mral och Vigsø menar att många kommunikationsstrategier 

misslyckas eftersom ansvariga i ledningen eller övriga aktörer missbedömer någon del i 

situationen som problemet, mottagarna eller de hinder som finns. Inom retoriken finns det 

teorier och metoder som beprövats och studerats ända sedan antikens tid och som fokuserar på 

just detta problem i kommunikationen.
45

  

Ethos, pathos och logos är som tidigare nämnt, retorikens tre stöttepelare och inom 

kriskommunikationen är det en viktig aspekt att ha en god kännedom om dessa retoriska 

strategier, både för individer och för organisationer.
46

 

I praktiken handlar det om att retoriken kan skapa förutsättningar för en effektiv och 

konstruktiv kommunikation i samhället. Till kriskommunikationens teorier kan retoriken bidra 

med struktur, fokus på (språklig) förmedling och förståelse för kommunikationens villkor 

utöver den rena informationsförmedlingen.
47

 

6. Material 

Materialet som studeras är för det första information från Örebro kommun, vilket kartlägger hur 

kommunikationen fortlöpte. Allt material som hämtats från Örebro kommuns hemsida är 

uppdateringar och information som fanns att hitta under söndagen den 16 mars 2014 och 

skärmdumpar finns hos författaren. 

För det andra analyseras en presskonferens som hölls söndagen den 16 mars 2014 där 

vattenverkschef Lars Ferbe och överläkare på infektionskliniken vid Örebro universitetssjukhus 

Per Arnborn medverkade.
48

 En transkribering av denna presskonferens återfinnes som bilaga.
49

  

                                                 

 

45
 Mral & Vigsø (2013) s. 9. 

46
 Ibid. 

47
 Ibid. 

48
 Bambuser.com, Publicerad 16 mars 2014 kl. 13.58. 

https://bambuser.com/v/4448116 Hämtad 10 april 2014 kl. 16.25. 
49

 Se bilaga 1. 

https://bambuser.com/v/4448116
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Mediematerial från Nerikes Allehandas hemsida (NA.se) finns med i materialvalet under övriga 

källor.
50

 Även sändningar från Sveriges Radios lokalstation P4 där Lars Ferbe pratar om de 

SMS-utskick som kommunen gjorde till vattenabonnentera i kommunen, finns med i 

materialet.
51

 Det gör även en chatt från NA.se där vattenverkschefen Lars Ferbe och VA-

ingenjören Leif Rehnberg svarade på frågor från Örebroarna.
52

 

En kvalitativ intervju med Margareta Wall, kommunikationschef på Örebro kommun, har 

genomförts och analyserats. Utvalda och transkriberade delar från denna intervju återfinns som 

bilaga. 

Det huvudsakliga empiriska materialet som granskas är således: 

- Material och pressmeddelanden från Örebro kommuns hemsida 

- Presskonferens med vattenverkschef Lars Ferbe och överläkare Per Arnborn 

- Chatt med Lars Ferbe, vattenverkschef, och Leif Rehnberg, VA-ingenjör 

- Intervju med Margareta Wall, kommunikationschef på Örebro kommun 

Ytterligare material utgör en sammanställning av svaren på en enkät som ställdes till 

Örebroarna efter avloppsläckan. Enkäten genomfördes av konsultbyrån Markör. I enkäten som 

genomfördes under april 2014 kontaktades 604 personer boende i kommunen, i åldrarna 18 till 

84 år, via telefon. Sammanställningen finns med som en bilaga.
53

 

 

6.1 Avgränsningar i materialval 

Studien fokuserar enbart Örebro kommuns kriskommunikation. Övriga källor har av tidsskäl 

inte tagits med. 

                                                 

 

50
 NA.se, ”Drick inte vattnet!”, Publicerad 16 mars 2014 kl. 05.21, Uppdaterad 16 mars 2014 kl. 21.54. 

http://na.se/nyheter/orebro/1.2419035-drick-inte-vattnet- Hämtad 15 april 2014 kl. 10.06. 
51

 Sveriges Radio P4 Örebro, ”Örebro kommun skickade sms till vattenabonnenter”, Publicerad 16 mars 2014 kl. 

13.53. 

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5810987 Hämtad 15 april 2014 kl. 10.07. 
52

 NA.se, ”Chatt”, 16 mars 2014 kl. 15.00 - 15.45. 

 http://na.se/chatt/1.2419247 Hämtad 15 maj 2014 kl. 17.58. 
53

 Se bilaga 3. 

http://na.se/nyheter/orebro/1.2419035-drick-inte-vattnet-
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5810987
http://na.se/chatt/1.2419247
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I intervjun med Margareta Wall kommer endast utvalda och relevanta delar att transkriberas. 

Till detta räknas frågor och svar som ligger i linje med uppsatsens primära syfte och som kan 

ge svar på frågeställningarna om kommunens kommunikativa agerande. Av den anledningen 

transkriberas inte hela den 43 minuter långa intervjun. 

För delar som faller bort i den transkriberade intervjun kommer följande tecken att användas: 

[…] 

7. Metod 

Nedan presenteras och motiveras metodval, eventuella metodproblem samt de tillvägagångssätt 

som tillämpas. Analyserna bygger på de teoretiska utgångspunkterna i retorisk kritik som 

presenterats ovan. En kvalitativ intervjumetod med transkribering används. 

Transkriberingsmetoden presenteras för att klargöra hur transkriberingarna av intervjun 

genomfördes.  

Utöver de grundläggande elementen i retorisk kritik tillämpas även Close Textual Analysis 

(CTA), eller närläsning, samt en ordvalsanalys. 

7.1 Transkriberingsmetod 

I det transkriberade materialet av presskonferensen används en stängd transkriberingsmetod. En 

sådan innebär att endast de uttalade orden skrivs ned, vilket utesluter utfyllnadsord så som 

suckar och harklingar. Fokus ligger på det talade ordet och den selektiva metoden blir då 

lämplig att använda för att kvantifiera och chiffrera de ord som sägs. I transkriberingen utesluts 

eventuella pauser, överlappande tal etcetera vilket gör att analysen kan fokusera på orden de 

facto uttalas. Detta blir relevant då uppsatsen ämnar presentera en ordvalsanalys.
54

 

                                                 

 

54
 Jenks, Christopher Joseph: Transcribing talk and interaction: issues in the representation of communication 

data. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. (2011) s. 13f. 
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7.2 Retorisk situationsanalys 

En retorisk situationsanalys enligt Kathleen Farrell och Marilyn J. Young vilken presenteras i 

Jim A Kuypers bok Rhetorical criticism
55

 är startpunkten för studien. I en retorisk 

situationsanalys studeras den retoriska situationen med fokus på publiken (audience), tvingande 

omständigheter (constraints) och påträngande problem (exigence). Analysmetoden bygger 

således på Bitzers tidigare presenterade teorier. 

Farrell och Young ger förslag på frågor som kan användas i den retoriska situationsanalysen: 

Vilka delar är det som utgör situationen? Vilka roller spelade dessa olika delar? Vilket är det 

primära problemet som kräver en respons? Var responsen i situationen passande?
56

 

I en krissituation kan detta exempelvis vara en händelse som kräver kommunikation från en 

organisation till invånare i en kommun, eller kommunikation inom en organisation. Problemet 

kan vara brister i de medier man använder sig ut av för att nå ut med informationen exempelvis. 

7.3 Close Textual Analysis (CTA) 

I analysen av texterna tillämpas en Close Textual Analysis (CTA), eller närläsning och 

appliceras på den kommunens externa kommunikation. Detta för att studera hur Örebro 

kommun väljer sina ord och vad delarna gör för helheten. Metoden definierades av Stephen 

Howard Browne och presenteras i Jim A Kuypers bok Rhetorical criticism: perspectives in 

action.
57

  

CTA är användbar när man vill gå djupare in i en text och förstå hur den verkar för att 

producera mening och övertygelse. För att metoden ska gå att genomföra förutsätts att en text 

är retorisk och att denna är ett resultat av en rad olika uttryck. CTA-metoden söker efter textens 

struktur, form och stil, meningsuppbyggnader och vad det i slutändan gör för att producera 

                                                 

 

55
 Kuypers, Jim A. (red.): Rhetorical criticism: perspectives in action. Lanham, MD: Lexington Books (2009). 

56
 Farrell, Kathleen & Young, Marilyn J: The rhetorical situation, kapitel 4 ur “Rhetorical criticism – perspectives 

in action” (2009) s. 35ff. 
57

 Browne Howard, Stephen: Close Textual Analysis – approaches and applications, kapitel 6 ur “Rhetorical 

criticism – perspectives in action” (2009) s. 63ff. 
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mening och vad delarna gör för helheten av kommunikationen. CTA ämnar svara på frågan 

”vad gör texten?”.
58

 

Det aktuella materialet kan sägas vara retoriskt därför att situationen krävde kommunikation. 

Beståndsdelarna utgjorde en retorisk situation med ett påträngande problem, tvingande 

omständigheter samt en retorisk publik. 

7.4 Ordvalsanalys 

För att analysera texterna från kommunens hemsida tillämpas en ordvalsanalys enligt Roderick 

P. Hart och Suzanne M. Daughtons bok Modern rhetorical criticism.
59

 Genom specifika ordval 

kan en retor argumentera utifrån ethos, pathos, och/eller logos. Väljs mer känslosamma ord kan 

man exempelvis förmedla pathos, medan fakta skapar logos och ethos uppnås när retorn visar 

på en trovärdighet och en välvilja.
60

 Ordvalen spelar roll för vilken typ av funktion orden får i 

kontexten.
61

 

Frågor såsom vilka ord det är som används mest frekvent, hur komplexa och långa meningarna 

är, hur mycket talaren förlitar sig på vardagliga begrepp och uttryck samt hur simpla eller 

komplexa ordvalen som talaren använder sig av är. I analysen ställer man sig frågan vilka 

slutsatser man kan dra av de ordval som talaren gör, om dessa mönster av ordval är passande 

för den aktuella typen av genre eller publik – och varför eller varför inte.
62

 

Hart och Daughton menar vidare att det är viktigt att skifta fokus mellan delarna och helheten i 

ordvalsanalysen. Frågeställningar att ha i bakhuvudet som retoriker är vilka retoriska syften 

som orden, frasen eller meddelandet får och hur det fungerar.
63

  

I uppsatsen används metoden för att analysera och granska presskonferensen där Lars Ferbe 

och Per Arnborn medverkade. Fokus kommer således ligga på deras ordval i den aktuella 

                                                 

 

58
 Ibid. 

59
 Hart, Roderick P. & Daughton, Suzanne M: Modern rhetorical criticism. 3. ed. Boston: Pearson/Allyn & Bacon 

(2004) 
60

 Hart & Daughton (2004) s. 152. 
61

 Hart & Daughton (2004) s. 154. 
62

 Hart & Daughton (2004) s. 160ff. 
63

 Hart & Daughton (2004) s. 174f. 
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situationen. Vidare undersöks och granskas aspekter av ethos, pathos och logos och vad det gör 

för kontexten. Metoden appliceras även på informationsflödet från kommunens hemsida. 

7.5 Kvalitativ intervjumetod 

En av metoderna som används för att generera material i analysen är en kvalitativ 

intervjumetod, vad Larsson och Ekström beskriver som en professions-intervju. Det 

utmärkande för en professions-intervju är att intervjuerna sker med personen i sin yrkesroll 

såsom journaliser, reklamfolk, politiker, företagschefer eller organisationsledare. Larsson och 

Ekström menar att metoden är användbar när man ska studera en redan inträffad händelse eller 

ett nyhetsfall, relationen mellan två grupper, interninformationen i en organisation, företag, 

myndigheter eller idéorganisationer.
64

  

En kvalitativ intervju genomfördes med Örebro kommuns kommunikationschef Margareta 

Wall. 

7.6 Tillvägagångssätt 

Den kvantitativa insamlingen av material har gjorts utifrån Örebro kommuns hemsida där de 

publicerade information under söndagen den 16 mars 2014 rörande avloppsläckan i Svampen. 

Skärmdumpar gjordes på samtliga uppdateringar. 

Inför intervju med kommunikationschef Margareta Wall togs stöd i Mats Alvessons bok 

Intervjuer: genomförande, tolkning och reflexivitet. Alvesson menar att det är viktigt att planera 

och genomföra intervjuer på ett välplanerat sätt för att ha ett material värt att tolka.
65

 Väl valda 

frågor var nödvändiga att ställa för att dessa skulle kunna användas i materialet. Frågorna som 

ställdes gällde kommunikationen på ett djupare plan än vad som kunde analyseras utifrån 

kommunens egen hemsida exempelvis. Intervjufrågorna syftar till att få en inblick i 

kommunikationen ur Walls perspektiv. 

                                                 

 

64
 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur (2000) s. 

50. 
65

 Alvesson, Mats: Intervjuer: genomförande, tolkning och reflexivitet. 1. uppl. Malmö: Liber (2011) s. 54. 
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I analysen applicerades metoderna på de olika delarna i informationsflödet, för att sedan belysa 

en helhet av kommunikationen. För att genomföra analysen tillämpades således de metoder och 

teorier som tidigare beskrivits. Detta presenterades och diskuterades sedan i analys- och 

resultatredovisningen, för att vidare diskuteras i diskussionsavsnittet. Avslutningsvis 

sammanfattades uppsatsen. 

7.7 Metodproblem 

I transkriberingarna faller vissa ord bort. Där är det otydligt för att kunna transkriberas precist 

markeras och noteras i transkriberingarna. Detta kan innebära att analysen blir vinklad då inte 

allt material transkriberas.  

I intervjun kan jag inte förbise att frågorna som ställts i någon mån kan anses ha varit ledande 

av mig som intervjuare. Eftersom analysen bygger på mina egna tolkningar finns en viss risk 

för subjektivitet, vilket jag söker undvika genom att presentera mina resultat så tydligt och 

avvägt som möjligt. 

8. Analys- och resultatredovisning 

Analysen börjar med en granskning av den retoriska situationen, då en retorisk situationsanalys 

appliceras. Sedan analyseras informationsflödet från kommunens hemsida samt övriga källor 

till information som utkom av kommunen. Vidare analyseras presskonferensen med Lars Ferbe 

(vattenverkschef) och Per Arnborn (överläkare vid infektionskliniken). Även chatten på NA.se 

med Leif Rehnberg (VA-ingenjören) samt Lars Ferbe (vattenverkschef). Till sist presenteras en 

analys av intervjun med Margareta Wall (kommunikationschef på Örebro kommun). 

8.1 Analys av den retoriska situationen 

Det påträngande problemet (exigence) i situationen är att en avloppsläcka upptäckts i 

vattentornet Svampen och att kommunen måste ut med information om detta. Det krävs 

kommunikation för att informera och övertyga om lämpliga åtgärder. Problemet är också att 

publiken är så pass utsträckt i form av en bred publik och det gällde därför att utforma en 

kommunikation som var anpassad därefter i form av språkval, ordval och formuleringar som 

gör informationen förståelig och lätthanterlig. 
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Publiken (audience) i den retoriska situationen var invånarna i Örebro kommun som på ett eller 

annat sätt tar del av informationen och som berördes av avloppsläckan. I och med att publiken 

var så pass spridd så var det också viktigt att anpassa informationen och kommunikationen 

därefter. Det var viktigt med en god kommunikation för att alla ska kunna ta del och förstå vad 

det är som sägs. Mottagarna uppmanades att koka vattnet och på så sätt uppmanades de att 

agera i situationen. 

De tvingande omständigheterna (constraints) bestod av kommunens skyldighet att uttala sig om 

avloppsläckan, då kommunen ansågs vara ansvariga att informera om händelser som drabbar 

invånarna i Örebro. Om information uteblir kan detta få en negativ inverkan på kommunenes 

förtroende.  

Ytterligare ett problem som uppdagades är att det har varit förvirring kring begrepp gällande 

vilka delar av Örebro kommun som blivit drabbade av avloppsläckan. Detta framkom även i 

intervjun med Wall där hon nämnde att en majoritet av frågorna som inkom till kommunen 

handlade om delar av kommunen som inkluderades i ”tätorten”.
66

  

Begränsade medieflöden tillhör också de tvingande omständigheterna. NA.se har ingen nattlig 

redaktion vilket gjorde att informationen dit blev begränsad när Örebro, som Wall uttrycker det 

har ”… en lokalmedia som inte är på tårna på nätterna”. Samtliga citat från intervjun finns i 

bilaga 2. 

Tvingande omständigheter kan på detta sätt vara en fysisk, extern faktor som skapar problem, i 

detta fall när kommunen inte får tag i redaktionen på NA. 

I intervjun med Wall framkom det tydligt att informationen som riktades till invånarna i Örebro 

kommun om vad det är som hänt i Svampen var ”någonting som ibland föll mellan stolarna”. 

Informationen var bristfällig i fråga om språkliga uttryck och ordval.   

Wall säger i intervjun den 22 april 2014 som svar på frågan om det fanns några exempel på 

problemområden vad gäller hemsidans kommunikation: 
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Ja, det finns några exempel och ett är att vi inte reflekterade över ordet tätort, 

Örebro tätort. Och det är säkert generationsmässigt, eller yrkesmässigt när 

man använder vissa ord men vi började inse att bor man i Brickebacken bor 

man i tätorten då eller bor man på Drottninggatan. Det fick vi snart ta ställning 

till om vi skulle ytterligare behöva definiera, skulle vi säga vilka som var 

berörda, var det bättre att koka för mycket än för lite.
67

 

Det syns alltså tydligt att språket och framförallt ordvalen behövde vara passande och precisa i 

situationen. I kommunikationen från kommunen fattades det ett tydliggörande av vad som 

egentligen avsågs. En kritik av detta framkom även i de utvärderade enkäterna, där invånarna 

ställde sig undrande till vad kommunen menade med de valda orden.  

Sammanfattningsvis syns att den breda och spridda publik som är mottagare av informationen 

är den retoriska publik som uppmanas till handling genom att inte dricka vattnet. Problemet i 

situationen är avloppsläckan och således att denna allmänhet ska informeras om detta. De 

tvingande omständigheterna utgörs av situationens krav på kommunen att informera om 

konsekvenserna av avloppsläckan, att förmedla information om och hur man bör agera. 

Kommunen tvingas även ta hänsyn till kommunikationshastigheten i vissa medieflöden ligger 

utom deras kontroll, exempelvis NA.se då deras redaktion är otillgängliga på nätterna. 

Kommunikationen bör vara trovärdig och anpassad till situationen. I och med att publiken var 

så pass vidsträckt och stor samt ser mycket olika ut så var det en svårighet att anpassa 

kommunikationen till samtliga mottagare. 

8.2 Analys av informationsflödet från Örebro kommun 

Den första informationen som kommunen publicerade är väldigt grundläggande. Det som 

nämndes är ”brister i dricksvattnet” men inte ”avloppsläcka”. ”Tätort” nämndes en gång, när 

boende i kommunen med omnejd uppmanades att koka vattnet samt att en ”vidare 

undersökning pågår”. Stilen och meningsuppbyggnaderna var kortfattade och koncisa.
68

  

De fakta, logos, som användes är kortfattade. Ordet ”säkerhetsåtgärd” nämndes med en 

uppmaning om att koka vattnet, men man uttryckte ingenting om eventuella orsaker eftersom, 
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som tidigare nämnt, ordet ”avloppsläcka” inte uttrycktes. För varje uppdatering som gjordes på 

hemsidan finns det ett angivet klockslag vilket gjorde det lätt att se när informationen 

uppdaterats.
69

 Detta stärker kommunens ethos, i och med att man kommunicerade snabbt. 

I uppdateringen gjord den 16 mars 2014 klockan 11.28 svarade kommunen på frågor från 

invånarna. En av frågorna som behandlades var om invånarna i Lekeberg var berörda av 

kokningsrekommendationerna. I uppdateringen gav man ytterligare detaljerad information 

kring kokningen och använder sig främst av logos, fakta, som följande: 

Vattnet bör koka i tre minuter och bubbla kraftigt. Då har det nått en 

temperatur på 100 grader och mikroorganismer som bakterier, virus och 

parasiter dör. Förvara dricksvattnet i en väl rengjord behållare i 

rumstemperatur eller kallare, gärna i kylskåp.
70

  

Det utelämnades vilken typ av bakterier som kunde finnas i vattnet. Det är även i den andra 

uppdateringen som man för första gången kunde läsa sig till ”avloppsläcka”.  

I samband med den andra uppdateringen hade ett tydliggörande av bakterietyper eventuellt 

kunna ha gjorts i och med att det enligt enkäterna efterfrågades av invånarna och på så sätt 

kompletterat de logos som man använder sig av.  

Ytterligare en uppdatering gjordes den 16 mars 2014 klockan 15.10 där rekommendationerna 

nu reducerats till att endast behöva koka upp vattnet. Återigen nämner man ordet ”tätort”, men 

med tillägget att även invånarna i Lanna berördes av läckan. I den uppdateringen var 

informationen återigen kort och koncis. Nu nämndes även att vattenprover tagits och att det 

krävdes tre godkända sådana innan vattnet kunde anses som rent. Här informerades man även 

om att kokningsrekommendationerna skulle kvarstå fram till och med tisdagen den 18 mars 

2014.
71

 

Klockan 15.25 den 16 mars 2014 uppdaterades hemsidan med information speciellt riktad till 

café- och restaurangverksamheterna. Upplevde man som restaurangbiträde utbrott av odrickbart 
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vatten eller kundklagomål uppmanades man att inom verksamheten dokumentera detta. Här 

nämnde kommunen även att det kunde vara bra att vara försiktig med kaffeautomaterna, då 

dessa sällan når upp till den rekommenderade temperaturen på 100 grader.
72

  

En uppdatering gjordes klockan 16.29 den 16 mars 2014, där områdena Hidinge och 

Hidingebro meddelades vara berörda av kokningsrekommendationerna. Återigen tryckte man 

på att rekommendationerna skulle ligga kvar i några dagar framöver. Uppdateringarna på 

hemsidan vittnar om en angelägenhet från kommunens sida om att kommunikationen skulle ske 

snabbt och stärker därmed kommunens ethos. 

Det förekom endast information på svenska på kommunens hemsida, där ett bredare och mer 

anpassat språkligt uttryck, elocutio, vore att föredra. För att inte exkludera någon i den retoriska 

publiken vore det en god idé att också ha använt en engelsk översättning för att minimera 

sådana risker. 

Sammanfattningsvis kan man se att informationsflödet från hemsidan främst byggde på logos. 

Kommunikationen skedde snabbt och man var noga med att uppdatera ofta vilket betraktas som 

trovärdigt och ethos-höjande då det kan ses som ett tecken på att kommunen ville ta ansvar och 

ville således kommuninvånarna väl. Det som saknades kunde vara att visa förståelse för 

invånarnas oro, uppmärksamma och bemöta den med hjälp av lugnande pathos. Dock skulle 

informationen i sig även kunna tolkas som lugnande argument och därmed även räknas till 

pathos. Att man i nästan varje uppdatering utökar betydelsen av Örebro tätort visar att ett 

tydligare klargörande kring uttrycket ”Örebro tätort” vore att föredra. 

8.3 Analys av chatten  

I chatten som genomfördes söndagen den 16 mars 2014 på NA.se fick invånarna ställa frågor 

till vattenverkschefen Lars Ferbe och VA-ingenjören Leif Rehnberg.
73

 Den största delen av 

frågorna handlade om vilka som berördes av kokningsrekommendationerna, i vilken 

utsträckning vattnet kunde användas, eventuella sjukdomar och symptom till följd av intag av 
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vattnet samt hur skolorna skulle förhålla sig till situationen. I sina svar angående frågor om 

symptom och sjukdomar hänvisade Ferbe och Rehnberg till sjukvårdsupplysningen gällande 

frågor om symptom och sjukdomar och i fråga om skolorna svarade man att ”det ska komma ut 

information till alla skolor med instruktioner hur ni ska hantera maten”.
74

 I båda fallen svarade 

Rehnberg och Ferbe inte själva på frågorna som ställdes, utan hänvisade istället till andra 

auktoriteter och källor för svar, exempelvis sjukvårdsupplysningen, alternativt talade i termer 

om att ”det ska komma” utan att varken Ferbe eller Rehnberg preciserade när. 

Frågan man då kan ställa är huruvida de val av personer som svarade på chattens frågor var de 

för situationen bäst lämpade. Ett alternativ skulle exempelvis kunnat vara att låta överläkaren 

Arnborn närvara och svara på frågorna kring sjukdomar och symptom samt någon ansvarig för 

skolorna i Örebro kommun handskats med de frågorna rörande skolmaten. Även om inte heller 

dessa personer hade haft alla svar, så hade deras ethos i situationen kunnat anses vara högre och 

de svar eller rekommendationer som ändå givits hade betraktas mer trovärdiga. På så sätt kan 

tänkas att chatten i större utsträckning lugnat den oro krissituationen innebär hos invånarna. 

Risken finns annars att man hänvisar alldeles för mycket till andra auktoriteter, vilket skulle 

kunna anses vara icke ansvarstagande, istället för att svara på frågorna direkt. 

I chattarna återkom även frågan kring vilka som ingår i Örebro ”tätort” och om Marieberg och 

Mosås var berörda av avloppsläckan, varpå Ferbe svarade att dessa områden inkluderades i 

begreppet.
75

 Återigen hade ett konsekvent uttryckssätt och en förklaring till vilka som räknades 

till Örebro tätort minskat riskerna för dessa språkliga missförstånd. 

8.4 Analys av intervjun i Sveriges Radio P4 Örebro 

I intervjun i Sveriges Radio P4 Örebro söndagen den 16 mars 2014, publicerad klockan 13.23, 

pratar Ferbe om den SMS-tjänst som användes under dagen för avloppsläckan. Han påpekade 

att detta var ett sätt att snabbt få ut informationen till vattenabonnenterna. Vidare menade Ferbe 
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att SMS-tjänsten endast var ett komplement till de övriga medieflödena och att han inte kunde 

svara på hur många som fått respektive inte fått ett SMS under dagen.
76

   

Enkätsvaren visar att en majoritet av Örebroarna nåddes av den första informationen om 

vattenläckan från släkt eller vänner.
77

 Så oberoende av antalet invånare som tagit del av 

SMS:et, kan konstateras att information sprids snabbt från mun till mun. 

I enkätsvaren och i intervjun med Wall, framkom det kritik gällande just SMS-tjänsten där en 

del av invånarna ställde just frågan ”varför har inte jag fått ett SMS?” vilket kan betraktas som 

ethos-sänkande när en del av befolkningen exkluderas. Ferbe svarade egentligen inte på 

frågorna konkret i intervjun i och med att han saknade direkta svar. Även detta kan betraktas 

som ethos-sänkande. Ett mer frekvent användande av pathos, där han talar om att han förstår att 

vissa eventuellt känner sig exkluderade saknas. Alternativt nämna i ett tidigare skede att SMS-

tjänsten endast var på prov och att riskerna för en exkludering var stora. 

8.5 Analys av presskonferensen 

Vattenverkschef Ferbe inledde presskonferensen med att tala om vad det var som hänt i 

vattentornet Svampen och hur avloppsläckan upptäcktes: 

Igår kväll vid niotiden ungefär så upptäckte man ett läckage i Svampen på ett 

avloppssystem uppifrån faciliteterna kring restaurangen från toaletter som 

finns där och det som hade hänt var att avloppet hade gått sönder helt enkelt, 

vatten hade runnit ut i ett utrymme mellan golvena [golven] då i ett 

kryputrymme som finns och inte nog med det då så rann det här vattnet vidare 

ur kryputrymmet fram till en betongkonstruktion där två delar sitter ihop, en 

spricka i den här konstruktionen och via den här sprickan så tog sig det här 

avloppsvattnet ner i vår reservoar i dricksvattnet.
78 

Ferbe fortsatte sedan att tala om att läckan inte bekräftades av några prover, utan att 

upplevelsen var visuell från personalen på plats i Svampen. 
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Flera gånger nämnde Ferbe att en sanering pågick och skulle fortsätta fortgå i Svampen samt att 

provtagning startats. Detta visar att man agerar direkt och även detta blir ethos-höjande. Detta 

betraktas också visa på arete, god moral, och eunoia, välvilja, gentemot Örebro kommuns 

invånare. Ytterligare ett bevis på detta är när Ferbe nämnde att saneringen ska fortsätta nattetid. 

Ferbe är angelägen att trycka på att han och kommunen arbetar hårt för att ställa problemet 

tillrätta. 

Ferbe använde ordval som ”direkt” frekvent och han betraktades vara angelägen om att 

förmedla kommunens snabba hantering av situationen och att de således hade den under 

kontroll. Han tryckte också på att en sanering startats direkt och visade således ytterligare på en 

kontroll i situationen för att också visa på en handlingsklokhet, vilket kan tolkas enligt 

retorikens ethos-stärkande fronesis. Ferbe använde ett vardagligt språk, som för att anpassa sig 

till mottagarna och säkra att de förstod budskapet som förmedlades. Det språkliga uttrycket, 

elocutio, som användes betraktas vara anpassat hos Ferbe. 

Han använde formuleringar med hjälp av logos-argument då han redogjorde för hur sprickan 

kunde ha uppstått och hur avloppsvattnet runnit i faciliteterna. Det fanns säkerligen flertalet 

tekniska och fackmässiga termer som kunde beskriva händelseförloppet, men genom sitt 

anpassade språk och genom det förmodade uteslutandet av vissa ordval som kan upplevas vara 

för krångliga för gemene man, blir även hans språkliga stilnivå en aspekt som stärker ethos. 

Han vill publiken väl och bemödar sig att de ska förstå. Hans språk kan även sägas verka som 

pathos-argument, då hans ord lugnar den oroliga publiken. Genom att tala om hur kommunen 

aktivt arbetade med att åtgärda och förbättra situationen, samt även ge information om hur 

Örebroarna skulle agera, kunde detta stilla en eventuell osäkerhet och oro kring vad som 

försiggick i Svampen. 

Även överläkare Arnborn använde till stor del fakta, logos, när han förklarade vad som hade 

hänt. Det är han som under presskonferensen för första gången nämnde ordet ”tarmbakterier”. 

Han gick heller inte in på vilken typ av bakterier det kunde röra sig om mer än att han nämnde 

tarmbakterier inledningsvis. Under presskonferensen använde Arnborn ord och fraser som ”inte 

så farligt”, ”ovanligt”, ”inte så stor risk” och ”liten mängd”. Med andra ord ett vardagligt språk 

som gemeneman förstår och som liknade Ferbes i det avseende att de båda uteslöt facktermer 
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vilket även visar på ett anpassat elocutio. I Arnborns fall bidrog den anpassade stilnivån och 

ordvalen till ett stärkt ethos. Han talade även om vilka bakterier det var som kunde förekomma 

i vattnet, vilket inte framkom av uppdateringarna på Örebro kommuns hemsida.  

Samtidigt är en viktig aspekt av ethos i Arnborns fall just det kunskapsövertag han har 

gentemot publiken. Han är doktor, en titel som i sig verkar ethos-stärkande.
79

 Under 

presskonferensen verkade Arnborns klädsel, det faktum att han bar sin vita läkaruniform, som 

en påminnelse om detta. Tilltron till läkaryrket kan betraktas vara stort i Sverige och om en 

läkare intygar att det ”inte är så farligt”, är det förmodligen högst sannolikt att det påståendet 

framstår som trovärdigt. Hans kompetens och blotta uppenbarelse blir i situationen en stor 

ethos-stärkande tillgång. 

Både Ferbe och Arnborn använde sig av logos i presskonferensen. I den krissituation som var 

hade man gynnats av att använda ytterligare lite mer pathos, exempelvis genom att uttryckligen 

påpeka att man förstår människor oro. Då presskonferensen ändå hölls i ett tidigt skede av 

krisförloppet, där kommunen själva inte hade alla svar, medför detta att Ferbe och Arnborn inte 

heller hade alltför många svar att förmedla vidare. Visserligen verkade bara det faktum att de 

visade och uttalade sig lugnade, det kan sägas verka lugnande att veta att någon jobbar för att 

lösa problemet. Dock hade Ferbe och Arnborn med fördel också explicit kunnat uttrycka sin 

förståelse för att många känner oro över det som inträffat. Att då trycka hårt på att ”det inte är 

så farligt” samtidigt som många människor upplever känslor som inte överensstämmer med 

dessa, skulle kunna få oönskade konsekvenser i form av en ethos-sänkning exempelvis. 

På presskonferensen syntes, förutom Arnborn och Ferbe, även två andra herrar sittandes på 

varsin sida om Ferbe och Arnborn. Under hela den drygt 20 minuter långa presskonferensen sa 

de inte någonting, utan satt främst och stirrade rakt fram eller i bordet. Ett frågetecken kring 

varför dessa herrar fanns med vid bordet kan ställas, då de tog onödigt fokus från de personer 

som faktiskt talade på plats. 
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Presskonferensen uppfyllde retorikens krav på kairos då frågorna var många under söndagen 

från Örebroarnas sida. Det var vältajmat och ett smart drag att anordna en presskonferens 

samma dag och även publicera den samtidigt för att nå ut till så många som möjligt. Situationen 

krävde kommunikation, vilket man också gav.
80

 Det språkliga uttrycket, elocutio, är väl 

anpassat då Arnborn uteslöt ett fackmannamässigt språk och talade på ett anpassat sätt efter den 

retoriska publiken. Ferbe uteslöt också han termer och ordval i presskonferensen som inte var 

väl anpassade till publiken, termer som mer djupgående behandlade situationen i fråga om hur 

proverna gick till exempelvis. 

Sammanfattningsvis visade presskonferensen prov på en snabb kommunikation och uppfyllde 

retorikens krav på kairos. Både Ferbe och Arnborn använde ett vardagligt språk som en bred 

publik kunde förstå. Ferbe tryckte på att man agerat snabbt, från det att avloppsläckan 

upptäcktes och fram till det att åtgärder vidtagits. Språkaspekten, tillika det snabba agerandet, 

verkar båda ethos-stärkande. Arnborns klädsel stärker hans ethos och de fakta som han la fram 

var, likt Ferbes, vardagligt och lätt att ta till sig. De båda använde logos i form av fakta, kring 

exempelvis händelseförloppet och aktionerna, men deras uttryckssätt visade även pathos. För 

att ytterligare trycka på pathos verbalt kunde man exempelvis ha talat om att man, från deras 

sida, förstod att oron är befogad hos kommuninvånarna. Det kunde vara ett komplement till det 

lugna sätt som man uttryckte sig på. Både Ferbes och Arnborns ethos betraktas vara starkt. 

8.6 Analys av intervjun med kommunikationschef Margareta Wall 

Wall svarade på frågan om hon upplevt att de haft några problem i den externa 

kommunikationen i de olika kanalerna: 

[…] vi hade förväntningarna från media att komma upp i Svampen under 

saneringen och att det var en läcka, och en läcka kan ju så väldigt mycket 

olika saker för olika människor. Det betyder att det forsar, eller att det sipprar 

eller att en spricka kan betyda såhär stort och på bilden så var det ju knappt en 

millimeter.
81
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Ord och begrepp är viktiga att utforma konsekvent. Som Wall sa i intervjun så var just ordvalen 

ett exempel där kommunen kunnat vara mer stringenta. En sådan åtgärd är ett förslag på vad 

som kunde varit till hjälp i situationen och eventuellt reducerat ned en del frågor som kom in 

till kommunen efter läckan. Framförallt frågor som handlade om vad man menade från 

kommunens sida med de olika uttrycken kunde undvikas. 

Kommunen och ledningen anammar imitatio, lärande av tidigare händelser, som är viktigt i 

krissituationer. Wall svarade på frågan vad hon ansåg fungerat bra respektive mindre bra i 

kommunikationen: 

[…] vi med den organisation vi har och med den övning och träning på sådant 

här framförallt med tekniska förvaltningen att vi snabbt knäpper ihop en 

samarbetsorganisation och med andra parter såsom USÖ, smittskydd och 

andra parter som också fanns med för att hålla koll på läget.
82

 

Tidigare erfarenheter, eller som i det här fallet, god förberedelse är ett hjälpmedel när en 

krissituation uppstår. Förberedelserna betraktas resultera i en god kommunikation och således 

ge goda förutsättningar för att behålla eller stärka ethos. 

På frågan om Wall upplevt någon kritik gentemot kommunen från upprörda medborgare i, 

exempelvis sociala medier, svarade hon således: 

Ja det var väl framförallt kanske inom området ”varför har inte jag också fått 

ett SMS, jag fick det inte förens på kvällen jag har redan ätit både frukost, 

lunch och middag”, någonstans där fanns det, jag kan inte säga att det var 

mycket men det som kom in, både via telefon och via mejl handlade om det. 

Det andra var också ”hur kan man ha en toalett i ett vattentorn, det är ju helt 

tokigt” det har vi haft i alla år men ändå, och sen så var det ”varför släpper 

man inte in i Svampen”, så det var väl ungefär dom tre sakerna.
83

 

SMS-tjänsten som användes framkom i intervjun med Ferbe som ett komplement till övriga 

informationsflöden. För att undvika en kritik angående SMS-tjänsten vore det exempelvis en 

idé att direkt, eller så snart som möjligt, nämna att endast vissa kommer att få ett SMS. Man 

hade även kunnat framhäva ett det var ytterligare första gången systemet testades i större skala 
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På så sätt hade man kunnat undkomma att vissa invånare kände sig bortglömda, vilket några 

kommentarer i de utvärderande enkäterna antydde.
84

  

Kritiken som framkom gällande tillgång till Svampen vinklades enligt Wall som att det fanns 

något som kommunen ville mörklägga: 

Ja det ena var ju att varför man inte fick komma in i Svampen, var det något 

som man ville mörklägga, är det något som är misstänkt, man stod utanför 

Svampen och filmade Svampen underifrån det blev nästan lite dova, 

dramatiska bilder och då blev ju ordet spricka i Svampen och avloppsvatten 

blev ju så nära med ordet forsa så det slutade med att vi la ut foton på 

onsdagen tror jag att det var från Svampen och då la vi upp att såhär ser det ut, 

helt otillgängligt, små kryputrymmen.
85

 

För att bemöta detta och undvika att en misstro spreds, lades bilder ut från Svampen på NA.se 

för att visa hur det faktiskt såg ut där läckan skett. Wall svarade på frågan kring medias 

vinkling av händelsen: 

Ja, det var ju det här med att man inte fick komma in i Svampen och det var 

väl framförallt, ja det var ju lokalmedia som nästan sökte någon konspiratorisk 

”vad är det som händer i Svampen varför får vi inte komma in” och där blev ju 

Lars Ferbe ifrågasatt och han fick ju ställa upp på en del intervjuer på plats.
86

 

Det man gör kontinuerligt under hela söndagen som läckan skedde är att vara tillgängliga för 

frågor från media såväl som för invånarna i Örebro kommun. Ferbe ställde upp på en intervju i 

Sveriges Radio P4 Örebro, i en presskonferens med Per Arnborn samt så upprättade man en 

chatt på NA.se tillsammans med Leif Rehnberg. Att på detta sätt synas utåt, göra sig tillgänglig 

och svara på frågor visar prov på god kriskommunikation och inte minst verkar det 

ethosstärkande i och med att man tar ansvar och visar att man vill och försöker lösa situationen 

i fråga om en handlingsklokhet, fronesis, och en välvilja, eunoia, gentemot den retoriska 

publiken. Kommunen är snabb med att lägga ut bilder inifrån Svampen och Wall svarade 

således på frågan om varför bilderna inifrån Svampen inte offentliggjordes tidigare: 
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För att vi inte hade bilderna tidigare, jag sa det till Ferbe och hans medarbetare 

att ”åk upp där och ta bilder”, ”ja men det är inte så lätt”, ”nej men försök” sa 

jag då, så dagen efter var de där och kröp in.
87

 

Ledningen på kommunen är angelägena om att de tillhandahåller en trygg och kontrollerad 

kommunikation och att bilder offentliggjordes inifrån faciliteterna, vilket är ytterligare ett bevis 

som kan sägas ge kommunen ett starkt ethos i förhållande till sin kriskommunikation. På frågan 

om hon såg någonting i kommunikationen som fungerade mindre bra svarade Wall: 

Det som var svårt i kommunikationen var att bevaka omvärldsbilden på 

riksnivå för man märker ju på sociala medier och alla olika kanaler som växer 

varje månad att det är svårt att hålla bilden. Nu var väl bilden på nationell nivå 

väldigt kortfattad, ”Örebro har problem med vattnet” och det hände ju inte så 

mycket under veckan det blev inga nya händelser. Men det blev väldigt svårt 

att kommunicera en mediebild på totalen.
88

 

Kriskommunikation sker allt mer till och med en bredare publik i och med att sociala medier tar 

allt större plats i den vardagliga kommunikationen. Allmänheten blir en del av den kvicka 

informationsspridningen och den totala mediebilden blir därför svår att greppa då flödet är så 

stort.
89

 När allmänheten tog del av informationen och sprider den vidare utan ett kritiskt 

förhållningssätt blir det av extra stor vikt att det som sägs från kommunens sida är konsekvent. 

Kommunen bemöter situationens konspirationsteorier på ett effektivt sätt när man publicerade 

egna bilder inifrån vattentornet Svampen. Att man dessutom agerade så pass snabbt kan ha 

gjort att de undsluppit vad som kunnat utvecklas till en förtroendekris. Även det att man 

bemötte och kunde svara på medias kritik kan ses som ethosstärkande. Som Wall uttryckte det 

såg man till medias vinkling av händelsen och var av den anledningen själva angelägna om att 

få tag i och publicera bilder inifrån vattentornet. Ett ethos-höjande beslut när man valde att vara 

öppen med vad det var som skedde bakom stängda dörrar. 

Nyhetssvackan som uppstod när man väntade svar från de vattenprover som gjorts på 

dricksvattnet betraktas som en tvingande omständighet hos kommunen, när det inte fanns nya 
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händelser att förmedla till Örebroarna. En intern faktor som begränsade informationsflödet ut 

till invånarna. Dessa restriktioner gav utslag i den externa kommunikationen och den blev 

lidande när det inte fanns några nya händelser att förmedla, samtidigt som man var tvungna 

stilla den oro som fanns hos invånarna. 

Sammanfattningsvis kan kommunens ethos betraktas vara starkt efter avloppsläckan i Svampen 

i mars 2014. Kommunikationschef Margareta Wall var öppen med vad som fungerade bra 

respektive vad som fungerade mindre bra i den externa kommunikationen. Den interna 

organisationen som har ett nära samarbete med andra organisationer och som har träning i 

hanteringen av krissituationer betraktas som ett gott imitatio, det vill säga där man tog tillvara 

på tidigare erfarenheter i hanteringen av kriskommunikationen. Kommunen bemötte de frågor 

som inkom och är öppna med vad som händer samt informerar kvickt när någonting nytt sker 

och gör det i flera olika informationsflöden under dagen för avloppsläckan. Den snabba 

informationshanteringen kan betraktas ha gjort så att man undvek en förtroendekris för 

kommunen. Det språkliga uttrycket behövde vara konsekvent och ord samt handling borde 

överrensstämma med varandra. Uttrycken och ordvalen hade gynnats av att vara mer 

konsekventa. Ordval som ”tätort” var ett belysande exempel där en tydlighet kring vad man 

menade från första början hade varit en hjälp i kommunikationen för att minimera risken för 

missförstånd. 

9. Diskussion 

Att kriskommunikation bör vara resultatinriktad och snabb blir tydligt efter studien av 

kommunens externa kommunikation i samband med avloppsläckan i vattentornet Svampen i 

mars 2014. Att ha god kännedom om retorikens grundläggande begrepp ethos, pathos och logos 

kan också det vara ett hjälpmedel för att göra informationen och kommunikationen så trovärdig 

som möjligt och minimera riskerna för eventuella fallgropar som kan uppstå, såsom bristfällig 

information och i värsta fall förtroendekriser. Kairos blir ett viktigt begrepp när det kommer till 

att ta de rätta tillfällena att utöva kommunikation, och anammar man kairos är det en bra bit på 

vägen till en lyckad och god kriskommunikation i form av att utöva kommunikation så snabbt 

som möjligt i samband med den kris som uppstår. Kommunen gjorde detta och upprättade flera 
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informationsflöden under söndagen och tar kairos i akt för att utöva kommunikation rörande 

avloppsläckan. 

Örebro kommun var snabba när det kommer till att förmedla information till invånarna och 

presskonferensen hölls snabbt i efter att avloppsläckan upptäcktes samt att man använde SMS-

tjänsten som ett komplement till detta. Detta betraktas ge ett trovärdigt och gott ethos och en 

eventuell förtroendekris uteblir som till synes kan vara ett resultat av den snabba 

informationsspridnigen. Informationen sprids också i olika kanaler för att täcka upp den breda 

publik som behöver ta del av den.  

I enkäterna anser majoriteten att informationen nådde dem tillräckligt snabbt om avloppsläckan 

och de flesta fick även informationen först via släkt, vänner eller sociala medier.
90

 Detta kan 

betraktas som ett tecken på att den kriskommunikation som sker idag är mer integrerad i 

samhället och bland allmänheten när även den blir en del av informationsspridningen som även 

framkommer i den teori som presenterats. Kommunen var angelägen om att sprida information 

i flera kanaler och flöden vilket generar en bred spridning som allmänheten sedan kan fortsätta 

sprida vidare. 

Förtroendet för kommunen anses vara fortsatt starkt efter avloppsläckan att döma av de 63 % 

av de tillfrågade svarade positivt på den frågan.
91

 Detta kan betraktas vara ett resultat av den 

retorik som man förde under krisen. Framförallt gav man ut trovärdig information som visade 

på eunoia, välvilja, från kommunens sida. Man ville att kommunikationen skulle se snabbt och 

således även agerandet i situationen. Presskonferensen, chatten på NA.se och den ständiga 

uppdateringen på kommunens hemsida vittnar om detta där ett språkligt uttryck, elocutio, är väl 

anpassat efter gemene man. 

En språklig bredd skulle kunna inbegripa ytterligare en del av publiken som inte har svenska 

som modersmål exempelvis. En majoritet av de tillfrågade ansåg att de fick tillräcklig 
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information angående avloppsläckan, men en komplettering av information hade varit en god 

idé.
92

 Dessa frågor kunde man å andra sidan få svar på i den chatt som upprättades på NA.se. 

Överlag betraktas situationen ha gynnats av en mer frekvent användning av pathos där 

kommunen, förutom att vara angelägna om att få ut information snabbt och direkt, även visar 

att man är angelägna och förstår oron bland invånarna för att i slutändan betraktas ha ett ethos 

som är av stark karaktär. 

Som tidigare nämnts så finns ingen tidigare forskning om det valda fallet. Forskning finns 

däremot på kriskommunikationsområdet, där Mral och Vigsö studerat just kriser ut ett retoriskt 

perspektiv. Att forskningsfältet hela tiden utvidgas påvisar ett behov av den här typen av 

forskning. Forskning och studier som granskar det språkliga uttrycket som blir allt viktigare i 

och med vår föränderliga värld där allmänheten i större utsträckning blir en del av 

kommunikationsflödena. Det språkliga uttrycket blir en primär del i kommunikationen där ett 

konsekvent uttryckssätt behövs. Intressant vore att vidare studera kriskommunikation och 

retorikens betydelse i ett bredare perspektiv, med fokus på allmänheten, media och andra 

flöden exempelvis, för att på så sätt ytterligare granska språkets och retorikens betydelse i 

kommunikationen och i kriser. Härigenom gör det att vidare forskning kan hjälpa till att hitta 

verktyg som kan appliceras och användas när kriser uppstår i samhället. 

 

10. Sammanfattning 

I mars månad 2014 upptäcktes en avloppsläcka i vattentornet Svampen på norr i Örebro. 

Avloppsvatten från en toalett från en av restaurangerna i Svampen hade runnit ned i en spricka 

och vidare ut till dricksvattenledningarna. Vattentornet Svampen förser majoriteten av 

Örebroarna med dricksvatten och nu fanns det en risk att detta vatten blivit kontaminerat. En 

potentiell krissituation var ett faktum som krävde ett kommunikativt agerande. 
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Syftet med uppsatsen är att studera Örebro kommuns kommunikativa agerande i samband med 

avloppsläckan i vattentornet Svampen i mars 2014. Detta görs med hjälp av retorikens teorier 

med hjälp av kriskommunikationens utgångspunkter. Teorierna utgår från retorikens 

stöttepelare: ethos, pathos och logo samt kairos som handlar om ”det rätta ögonblicket” att 

utöva kommunikation. Det som analyseras är en presskonferens, mediematerial från 

kommunens hemsida, chattar från NA.se samt en intervju med kommunikationschef Margareta 

Wall. 

Metoderna som används är en Close Textual Analysis (CTA), ordvalsanalys, eller närläsning, 

samt en retorisk situationsanalys i analyserna av materialet. En stängd transkriberingsmetod 

appliceras på de transkriberingar som görs av presskonferensen samt av intervjun med 

kommunikationschef Wall. 

Ett konsekvent språkligt uttryck i de olika medieflödena hade gynnat kommunen i fråga och 

minimerat missförstånden i vad man egentligen menade när man uttryckte sig på vissa sätt. Mer 

användning av pathos vore att föredra, där man från kommunens sida visade och uttryckte att 

oron var befogad hos invånarna men att den snabba och trovärdiga informationen som gavs 

under söndagen kan ses ha varit ett resultat för en utebliven förtroendekris. Kommunens ethos 

betraktas vara fortsatt starkt efter avloppsläckan i Svampen då deras kommunikativa agerande 

var kvick och de var även öppna med hur man ämnar agera i situationen. 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

Referenser 

Tryckta källor 

Ad Herennium: de ratione dicendi ad C. Herennium, översatt av Birger Bergh; med förord av 

Kurt Johannesson, omarb. utg., 3 upplagan (2009). 

 

Alvesson, Mats: Intervjuer: genomförande, tolkning och reflexivitet. 1. uppl. Malmö: Liber 

(2011). 

 

Aristoteles: Retoriken. översättning, noter och inledning av Johanna Akujärvi med introduktion 

av Janne Lindqvist Grinde, 1:a utg. Ödåkra: Retorikförlaget (2012). 

 

Bitzer, Lloyd,”The rhetorical situation” I Campell, George: Philosophy & rhetoric, Volume 1. 

University Park, Pa. Pennsylvania State Univ. Press (1968). 

 

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.): Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur (2000). 

 

Falkheimer, Jesper & Heide, Mats: Strategisk kommunikation: en introduktion. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur (2014). 

 

Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke: Kriskommunikation. Liber AB, Upplaga 

1:1 Malmö (2009). 

Hart, Roderick P. & Daughton, Suzanne M: Modern rhetorical criticism. 3. ed. Boston: 

Pearson/Allyn & Bacon (2004). 

 

Hellspong, Lennart: Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur (2001). 

 

Herrick, James A: The history and theory of rhetoric: an introduction. 5., [rev.] ed. Boston, 

Mass, Pearson (2013). 

 



36 

 

 

 

 

Jenks, Christopher Joseph: Transcribing talk and interaction: issues in the representation of 

communication data. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. (2011). 

 

Kuypers, Jim A. (red.): Rhetorical criticism: perspectives in action. Lanham, MD: Lexington 

Books (2009). 

 

Lindqvist Grinde, Janne: Klassisk retorik för vår tid. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (2008). 

 

Mral, Brigitte & Vigsø, Orla (red.): Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation. 

Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med 

Retorikförlaget (2013). 

 

Otryckta källor 

Öhlin, Malin, C-uppsats vid Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap (retorik), Skapad 24 juni 2013 (senast uppdaterad 21 oktober 2013) 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:632174/FULLTEXT02.pdf  

 

Internetsidor 

NA.se, ”Drick inte vattnet!”, Publicerad 16 mars 2014 kl. 05.21. 

http://na.se/nyheter/orebro/1.2419035-drick-inte-vattnet- Hämtad 1 april 2014 kl. 15.33. 

Sveriges Radio P4 Örebro ”Örebro kommun skickade SMS till alla vattenabonnenter: Lars 

Ferbe om sms-utskick till alla vattenabonnenter i Örebro kommun”, Publicerad 16 mars 2014 

kl. 13.53. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5810987 Hämtad 7 april 2014 

kl. 14.27. 

NA-TV (NA.se), Daniel Patiño Flor, ”Presskonferensen om avloppsläckan i Örebro”, Längd: 

13.53. 

http://na.se/natv/natv#2gROHfigPYiAIegQKQOtRA Hämtad 19 maj 2014 kl. 14.41. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:632174/FULLTEXT02.pdf
http://na.se/nyheter/orebro/1.2419035-drick-inte-vattnet-
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5810987
http://na.se/natv/natv#2gROHfigPYiAIegQKQOtRA


37 

 

 

 

 

Bambuser.com,”Presskonferens om dricksvattnet i Örebro”, Publicerad 16 mars 2014 kl. 13.58, 

https://bambuser.com/v/4448116 Hämtad 19 maj 2014 kl. 14.45. 

Aftonbladet.se, Angelica Karlsson, ”Vattenkaos efter en avloppsläcka”, Publicerad 16 mars 

2014 kl. 06.44. (Uppdaterad 16 mars 2014 kl. 18.50) 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18549363.ab Hämtad 7 april 2014 18.19. 

NA.se, Marita Johansen,”Läckande toalett orsakade vattenlarmet”, Publicerad 16 mars 2014 kl. 

15.32, Uppdaterad 17 mars 2014 kl. 15.21. 

http://na.se/nyheter/orebro/1.2419301-lackande-toalett-orsakade-vattenlarmet Hämtad 2 april 

2014 kl. 13.23. 

Örebro kommun, ”Vattentornet Svampen”, Publicerad 26 mars 2014 kl. 12.05. 

https://www.orebro.se/1636.html Hämtad 15 maj 2014 kl. 13.36. 

NA.se, “Vattenverkets chef Lars Ferbe, och VA-ingenjören Leif Rehnberg svarade på frågor 

efter avloppsläckan i vattentornet Svampen”, 16 mars 2014 kl. 15.00 – 15.45. 

http://na.se/chatt/1.2419247 Hämtad 16 maj 2014 kl. 13.26. 

Örebro kommun, ”Befolkningsprognos för 2013-2023”, Publicerad 2 maj 2014 kl. 15.14. 

http://www.orebro.se/7173.html Hämtad 20 maj 2014 kl. 15.29. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bambuser.com/v/4448116
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18549363.ab
http://na.se/nyheter/orebro/1.2419301-lackande-toalett-orsakade-vattenlarmet
https://www.orebro.se/1636.html
http://na.se/chatt/1.2419247
http://www.orebro.se/7173.html


38 

 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1  

Transkribering av presskonferensen med Lars Ferbe och Per Arnborn 

Söndagen den 16 mars 2014 

Längd: 13.53 

Vattenverkschefen Lars Ferbe 

Överläkare på infektionskliniken Per Arnborn 

Lars Ferbe (vattenverkschefen): Igår kväll vid niotiden ungefär så upptäckte man ett läckage 

i Svampen på ett avloppssystem uppifrån faciliteterna kring restaurangen från toaletter som 

finns där och det som hade hänt var att avloppet hade gått sönder helt enkelt, vatten hade runnit 

ut i ett utrymme mellan golvena [golven] då i ett kryputrymme som finns och inte nog med det 

då så rann det här vattnet vidare ur kryputrymmet fram till en betongkonstruktion där två delar 

sitter ihop, en spricka i den här konstruktionen och via den här sprickan så tog sig det här 

avloppsvattnet ner i vår reservoar i dricksvattnet. När det här upptäcktes då så startade ju det 

här arbetet direkt då vi visuellt såg att vi hade fått ner vatten i reservoaren så vi har alltså inte 

kunnat gå på några provtagningar vi har inte fått några dåliga provtagningar utan det var en 

visuell upplevelse vi fick.  

Personalen på plats misstänkte då att det var en vanlig inom citationstecken vanlig vattenläcka 

men det visade sig vara avloppet. […] Så vi gick ut med kokningsrekommendationerna 

tillsammans med informationsmyndigheten direkt och trycksatte Svampen så vi inte skulle 

släppa vatten för att upprätthålla nivån det som vi visste var kontaminerat. Det vi inte vet är hur 

länge det här läckaget har pågått och där av den här försiktighetsåtgärden då att gå ut med 

kokningsrekommendationerna.  

Vi har efter det då stoppat den här läckan vi har haft mycket saneringspersonal på plats och vi 

har hejdat det här läckaget och tätat den här läckan. Vi har sanerat och vi håller på och sanerar 

och fortsätter sanera i utrymme däruppe då för att vi fortsättningsvis i ska kunna i natt är det 

tänkt att rengöra reservoaren och när vi har gjort det så måste vi rengöra de övriga systemet 

runt omkring det då desinficera utrymmena däruppe.  

I morse då också så när vi insåg det här och gått ut med kokningsrekommendationerna ut i […] 

nätet så startade vi med provtagningsprogram på nätet och i kollegienätet för att så snart som 

möjligt få en uppfattning om den här föroreningen hade spridit sig från reservoaren ut i nät och 

vilket vi inte vet än förens vi får svar vilket vi får tidigast imorgon bitti. Vi har tillsammans 
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med den här informationen då som gått via våra system och använt oss ut av en SMS-tjänst på 

tekniska då att så att säga meddela våra kunder så snart som möjligt om att det var 

kokningsrekommendationer. Så det var ett komplement till det som Margareta nämnde tidigare 

då. Och där är vi idag så att säga. 

Per Arnborn (överläkare infektionskliniken): Det som kan hända är ju förstås när det 

kommer upp avloppsvatten i dricksvattnet är att det kommer tarmbakterier och i stora mängder 

kan ju så[da]nt leda till magsjuka om man har otur, det är dock inga, vanligtvis inte allvarliga 

magsjukor vi pratar om utan det är mest vanlig magsjuka. Och det är ju en dosfråga hur mycket 

bakterier man får i sig, det krävs ganska stora mängder för att man ska bli sjuk, i viss mån 

påverkas man om man har en åkomma som nedsätter immunförsvar till exempel men för de 

flesta människor är det här en ganska ofarlig bakterie så att det är ju personer med nedsatt 

allmäntillstånd, spädbarn eller liknande som det kan vara lite större problem för men vanligtvis 

är det inte nå särskilt allvarliga sjukdomar vi pratar om.  

Sen vet vi inte vilka mängder det handlar om det kanske handlar om det kanske är så små 

mängder […] det vet vi ju inte än, vi vet inte ens om det kommit ut något i vattnet så att det är 

ju för att vara helt på den säkra sidan som man bifaller de här åtgärderna. Därför har man ju 

också sagt då att man ska koka vattnet innan man dricker det, men andra saker som man 

använder vattnet till såsom att duscha eller borsta tänderna det kan man göra på vanligt sätt som 

sagt det handlar om en dosfråga man får inte i sig tillräckligt mycket när man duschar. Det är ju 

fortfarande kanske bättre vatten än vad det varit på många år, så att det kan man absolut göra på 

vanligt sätt.  

Vi har en liten försiktighetsåtgärd åtminstone på sjukhuset att vi använder då inte våra 

kaffeautomater då de förmodligen har ganska låga temperaturer […] vi har mätt det var bara 60 

grader ungefär och det är för klent. Kaffeautomaterna kanske man ska vara lite försiktig med 

tills vi vet hur allvarlig den här bakterien är.  

Jag har lite olika uppgifter om hur man ska koka vattnet innan man ska använda det, och vi 

började med att gå ut med rekommendationen att man borde koka det i 3 minuter, vi tog liksom 

en säkerhetsmarginal till att börja med men vi har forskat lite mer i det hela sen dess och det 

räcker med att man kokar upp vattnet ordentligt, och det ska verkligen koka så det bubblar 

rejält alltså. Det räcker för […] med ett rejält uppkok. Men inte kaffeautomater då alltså. Det 

var väl ungefär det som jag tänkte säga. 
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Bilaga 2 

Transkribering av intervjun med kommunikationsdirektören Margareta 

Wall 

Tisdagen den 22 april 2014 

Längd: 43.01 

Vad är din roll i det hela, hur mycket kontrollerar du vad som sägs i de olika kanalerna, 

vad är ditt ansvar i kommunikationen (08.01)? 

- Jo, jag är den som ansvarar för att hålla ihop kommunikationen, att vi inte säger en sak i 

en kanal och inget i en annan och att jag är den som bestämmer om de begrepp vi 

använder oss ut av är korrekta och kvalitetsgranskade förstås. Sen är det ju så att vi har 

ju som i det här fallet vattenverkschefen är ju väldigt efterfrågad, Lars Ferbe, också en 

ambition att ställa upp i intervjuer och framföranden och det är ju klart i samtal så blir 

det ju vissa ord som kommer som vi inte alls har pratat om, och även vi blir 

hemmablinda ibland men så långt som det är möjligt så håller vi ihop vad som sägs i 

arbetet. 

Har du något exempel (09.02)? 

- Ja, det finns några exempel och ett är att vi inte reflekterade över ordet tätort. Örebro 

tätort. Och det är säkert generationsmässigt, eller yrkesmässigt när man använder vissa 

ord men vi började inse att bor man i Brickebacken bor man i tätorten då eller bor man 

på Drottninggatan. Det fick vi snart ta ställning till om vi skulle ytterligare behöva 

definiera, skulle vi säga vilka som var berörda, var det bättre att koka för mycket än för 

lite. Från början gick man ut från vattenverket och sa att det gällde hela Örebro tätort, så 

det hade vi och det blev ju som vattenläckan gällde Örebro tätort och det sa man därför 

att hela Örebro kommun får in sin leverans av vatten så man ville […] prata om Örebro 

stad på något sätt, så då blev det tätort. Så det var ett sådant exempel där man hade 

kunnat knåda med lite bättre koll på orden. Ett annat var att vi hade […] 

förväntningarna från media att komma upp i Svampen under saneringen och att det var 

en läcka, och en läcka kan ju så väldigt mycket olika saker för olika människor. Det 

betyder att det forsar, eller att det sipprar eller att en spricka kan betyda såhär stort [not: 

visar bredd med armarna] och på bilden så var det ju knappt en millimeter. Och det är ju 

det här att hela tiden: vad är det vi menar egentligen och vad betyder det här. Där hade 

vi […]. Det är ju sådana ord som kommer i samtal, i en intervju, på plats men är ganska 

[…] toaletten läcker, och det är ju inte restaurangens fel men vi försökte så det är ju hela 

tiden att anpassa ord, budskap och begrepp utifrån en bredare publik. 
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Var det någon skillnad, eller fanns det saker som Ferbe uttryckte på annat sätt än vad ni 

gjorde (11.34)? 

- Nej, det kan jag inte säga att det var därför att vi hade ju täta avstämningar vi hade ju 

möten två eller tre gånger per dag där han kom in på våra möten […] och vi tänkte ju 

både jag och de informatörer som jag hade i arbetet hela tiden ”vad är det för budskap, 

vad är det vi säger, hur säger vi det”, och vi kunde ju då höra att om du säger så nej men 

det är ju klart att du kunde säga så […] en annan när det gäller ordet bakterier. Så hade 

vi ju en del som ville veta vilka bakterier, hur mycket bakterier per deciliter, är det kolli 

eller e-kolli, hur många kan det vara och såhär så jag sa att ”gå inte in i det” därför att 

då hamnar vi i en bakteriediskussion och helt plötsligt så blir det någonting som blir fel, 

så att det handlar väldigt mycket om att är vattnet tjänligt eller inte tjänligt […]. För att 

Ferbe har ju sådant otroligt fokus och en erfarenhet kring olika bakterieformer och hur 

många bakterieformer det får vara och det hade han ett resonemang med oss om i 

gruppen, hur många enheter det får vara per deciliter och hur man odlar och hit och dit, 

och då sa vi att det här kan du inte gå ut med i media för det här blir alldeles för 

komplicerat. Så att där behövde vi ändå hjälpas åt och lägga upp det på en nivå som är 

hanterbar. Om du sen får en följdfråga ska du självklart svara på den men prata om 

”bakterier” och ”otjänligt vatten”, gör det så enkelt som möjligt. Det är nog svårt när 

man har en sådan specialistkompetens som han har. Men till slut så blev ju 

medierapporteringen fokuserad på första-, andra- och tredjeproven: man ska ha tre 

godkända provomgångar och blir det en avstickare så gör man en extra odling och alltså 

tillslut så kunde man jättemycket tyckte jag om det där även om jag är en lekman på 

området men det blir ju väldigt detaljerat men det är viktigt för Örebroarna att veta om 

vattnet är okej eller inte, när tror ni att det är okej.  

 

Hur var det med kontakten med medierna? Tyckte du att det fungerade? Eller var det 

saker som kom ut som ni inte var nöjda med (14.25)? 

 

- Ja, det blev ju väldigt tydligt natten mellan lördag och söndag att vi har ju en 

lokalmedia som inte är på tårna på nätterna […] vi hade lite svårt att få tag på NA:s 

nattredaktion för dom har ju utlokaliserat den som nattnyhetsredaktion är de inte själva 

utan köper in nattnyheter […] det var lite svårt att […] vi hade ju kontakt med P4 

Stockholm som gick ut med det här servicemeddelandet redan på natten och för oss och 

för Örebroarna var det […] därför att det är den man lyssnar på då går våra sändningar 

inte alls igång på söndagen vilket gjorde att dom upplevde att vi inte ens hört av oss till 

dom vilket vi faktiskt hade gjort vi hade ju pratat med riksnyheterna, men när dom väl 

var igång så upplevde vi att dom väldigt gärna ville ha information om rapporterade, 
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första dygnet under hela söndagen och där kom man rätt så snabbt in i det här med att 

”vad är det här för fel, vad har ni gjort för fel, varför får inte vi själva komma in och 

titta i Svampen”. I och med att vi hela tiden väntade på nästa provomgång så går det 

inte att göra så mycket mer man kan bara konstatera att ”fortsätt koka”, så blev det ju 

lite nyhetstorka där emellan och som nyheter kan man ju få in nya underlag och nytt 

material men vi fick inte det, och där upplevde jag att man ville ha vidare information 

och det blev andra vinklingar. 

Vad var det för vinklingar (16.22)? 

- Ja det ena var ju att varför man inte fick komma in i Svampen, var det något som man 

ville mörklägga, är det något som är misstänkt, man stod utanför Svampen och filmade 

Svampen underifrån det blev nästan lite dova, dramatiska bilder och då blev ju ordet 

spricka i Svampen och avloppsvatten blev ju så nära med ordet forsa så det slutade med 

att vi la ut foton på onsdagen tror jag att det var från Svampen och då la vi upp att såhär 

ser det ut, helt otillgängligt, små kryputrymmen. Det andra var väl att man ville få 

företagarnas syn på hur de upplevde att dom hade fått information, och det var väl också 

relevant kan jag tycka även om inte vi hade fått möjlighet till att bemöta det på ett bra 

sätt, det blev ju lite sent påkommet på måndagen att vi har en artikel om företagare som 

är missnöjda, men nu har jag gått för dagen så du kan väl höra av dig om du vill ha mer 

information. Så det var väl rätt så relevant innehåll att man ville berätta företagarnas syn 

på det här men det var ju en information som ändå var känd. 

Vad var företagarna missnöjda med (18.06)? 

- Ja det var ju vissa som ansåg att de inte hade fått den information som de ansåg att de 

hade behövt för att kunna lägga om sin produktion eller för att kunna hantera sitt 

företag. Och alla sådana typer av åsikter eller klagomål togs ju om hand av tekniska 

förvaltningen […] och jag vet inte om det ännu idag ligger kvar några klagomål nu 

pågår det ju en utredning för att se vem som har gjort fel och det kan ju vara till grund 

för att se om det ska betalas ut eventuella skadestånd. 

Vad skulle du säga är det mest primära som ni tar med er från den här erfarenheten – 

bra och mindre bra delar i kommunikationen (20.46)? 

- Om vi börjar med det som jag tyckte var bra var att det visar sig att den organisation 

som vi har i vardagen fungerar väldigt långt i akutsituation, dels att vi har en 

sammanhållen kommunikationstanke när det gäller i sociala medier till exempel […] så 

det var väldigt enkelt för oss att knäppa upp kanalerna. Det andra är att vi med den 

organisation vi har och med den övning och träning på sådant här framförallt med 

tekniska förvaltningen att vi snabbt knäpper ihop en samarbetsorganisation och med 

andra parter så som USÖ, smittskydd och andra parter som också fanns med för att hålla 



43 

 

 

 

 

koll på läget. Och det är ju att man har regelbundna träffar i sådana här nätverk […] så 

det tycker jag fungerar bra att man har en sådan god kommunikationsberedskap. Om jag 

ska titta till det som fungerade mindre bra så är det ju alltid lite svårt att skala ned vissa 

händelser, jag kan inte säga att det inte fungerade bra men det blir ju så den övriga 

verksamheten blir ju lidande för att jag lyfte tre personer och det är ju klart att det 

påverkar den dagliga driften för de allra flesta fungerade det som vanligt förutom att 

man inte kunde dricka vattnet. Men jag tycker ändå att vi fick lite efterjobb veckan 

efter, vi fick hämta upp en veckas förlorat arbete och den sårbarheten tror jag man har 

oavsett det är svårt att bemanna […]. Det som var svårt i kommunikationen var att 

bevaka omvärldsbilden på riksnivå för man märker ju på sociala medier och alla olika 

kanaler som växer varje månad att det är svårt att hålla bilden. Nu var väl bilden på 

nationell nivå väldigt kortfattad, ”Örebro har problem med vattnet” och det hände ju 

inte så mycket under veckan det blev inga nya händelser. Men det blev väldigt svårt att 

kommunicera en mediebild på totalen. 

Kom det mycket kritik i sociala medier från upprörda medborgare till exempel (27.05)?  

- Ja det var väl framförallt kanske inom området ”varför har inte jag också fått ett SMS, 

jag fick det inte förens på kvällen jag har redan ätit både frukost, lunch och middag”, 

någonstans där fanns det, jag kan inte säga att det var mycket men det som kom in, både 

via telefon och via mejl handlade om det. Det andra var också ”hur kan man ha en 

toalett i ett vattentorn, det är ju helt tokigt” det har vi haft i alla år men ändå, och sen så 

var det ”varför släpper man inte in i Svampen”, så det var väl ungefär dom tre sakerna. 

Sen var det många som ringde in och hade positiva kommentarer och det märks väl 

förhoppningsvis i fritextsvaren som ni ska få ta del av, men det var ändå rätt så lugnt. 

Upplevde ni någon förtroendekris där ni ifrågasattes (36.00)? 

- Ja, det var ju det här med att man inte fick komma in i Svampen och det var väl 

framförallt, ja det var ju lokalmedia som nästan sökte någon konspiratorisk ”vad är det 

som händer i Svampen varför får vi inte komma in” och där blev ju Lars Ferbe 

ifrågasatt och han fick ju ställa upp på en del intervjuer på plats och framförallt NA har 

ju ett kommentarsfält där man kan fanns det kommentarer som ”det är ju ett 

saneringsområde det fattar ni väl att man inte kan kliva in där”, alltså det fanns väldigt 

många ute bland allmänheten som var med i debatten på ett väldigt supportande sätt och 

förstod att är det ett saneringsområde där skadeteknik är ja då kan man ju inte komma in 

där. Så där fanns det en antydan till att man skulle bli misstroende […] sen var ju 

Svampen avstängd sedan söndagen och har varit det en längre tid nu jag vet inte om 

man släppt på den igen och då kan det ju bli att man misstror men det är ju en ren 

säkerhetsåtgärd. Jag tror att runt Svampen som byggnad så fanns det så mycket känslor 

och tankar som gjorde att det skulle kunna bli konspiratoriskt, men det är ju ingenting 
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konstigt i det här. Sen kan man ju se Svampen som ett skyddsobjekt för det är ju 

färskvatten […] så det är ju inte ovanligt att man i Sverige stänger fler och fler 

vattenverk av säkerhetsskäl. Men det får vi ju se vad utredningen säger om den saken. 

Men det blir ingen förtroendekris som du upplever det (38.23)? 

- Nej, jag tycker inte att det blev det, vi har fått ut bilderna och varit väldigt tillgängliga 

också för frågor och ställa upp på de här ”rakt på sak” på radion och på chatt på NA.se 

just för att berätta att det inte finns någonting konstigt i det här, såhär är det. 

Varför la ni inte ut bilderna på sprickan tidigare (39.00)? 

- För att vi inte hade bilderna tidigare, jag sa det till Ferbe och hans medarbetare att åk 

upp där och ta bilder ”ja men det är inte så lätt” nej men försök sa jag då, så dagen efter 

var de där och kröp in […]. 
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Bilaga 3 

Sammanställning av resultaten från enkäterna 
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