
 

 

 

 

 

 

 

 

Carema Care?  

En retorisk argumentations- och 

kriskommunikationsanalys av vårdföretaget Carema Care 

 

Fanny Åsblom 

 

 

Ämne: Retorik 

Nivå: C 

Poäng: 15 hp 

Ventilerad: VT 2012 

Handledare: Ann-Sofie Lönngren 

 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Uppsatser inom retorik 

  



1 

 

 

1. Inledning ................................................................. 2 

1.1 Syfte och frågeställning ....................................................... 2 

1.2 Teori ..................................................................................... 3 

1.3 Metod ................................................................................... 7 

1.4 Material ................................................................................ 8 

1.5 Tidigare forskning ................................................................ 9 

2. Analys ...................................................................... 11 

2.1 Förneka eller förlåta? ......................................................... 11 

2.2 Kriskommunikation och nya medier ................................. 19 

2.2.1 Transparens eller skenbar objektivitet? .......................... 22 

2.2.2 Försvarsstrategier för förtroende .................................... 28 

3. Sammanfattande diskussion och slutsats ............. 32 

4. Källförteckning ....................................................... 35 

  

Innehållsförteckning 



2 

 

1. Inledning 

I oktober 2011 blev vårdföretaget Carema Care (hädanefter endast Carema) hårt kritiserat för 

bland annat vanvård av gamla och sjuka på äldreboenden runt om i Sverige. Media var snabba 

med att uppmärksamma skandalen. Sveriges television (SVT) visade en dokumentär om det 

som uppdagats om företaget och även Dagens Nyheter (DN), med flera tidningar observerade 

vad som pågått. En påstådd grund till problemet, som media lyft fram, är det faktum att 

företaget är privatägt. Privatisering av vården är ett ämne som berört många sedan lång tid 

tillbaka och i slutet av 1900-talet, med de borgerligas majoritet i Stockholmsområdet, 

genomfördes storskaliga privatiseringar av bland annat äldrevården.
1
 Det gjordes, enligt 

Moderaterna själva, i avsikt att främja rättvis vård för alla.
2
 Carema kom att synliggöra 

klyftan mellan ideologin och verklighetens praxis.        

 En annan känslig punkt var att företaget år 2010 köptes upp av riskkapitalbolaget Triton 

och i och med detta slussas företagsvinsterna vidare till skatteparadis.
3
 Det har alltså inte 

endast varit den lokala frågan om bristande vård som kommit upp till ytan och väckt mycket 

känslor, utan även den globala aspekten angående ekonomin och företagets avsikt att gå med 

vinst. Detta går inte ihop med den politik som explicit ligger bakom beslutet att privatisera 

vården, utan leder snarare tankarna till orättvis vård. Dessa problem har skapat en specifik 

retorisk situation där Carema har haft behov av att förklara och försvara sig inför 

medborgarna i samhället, gällande påståenden de själva menar inte är sanna.
4
 Väldigt snabbt 

skapades två bloggar, ”Nystart: Koppargården” och ”Carema Care-Dokument Inifrån” som 

försvar mot medierna. Där tas artiklar och tv-program upp och åtföljs av svar från Carema. På 

detta sätt har företaget fått möjlighet att själva styra diskussionen, försvara sig mot 

anklagelserna och framföra sina egna åsikter. Ur en retorisk synvinkel är det intressant att 

fråga sig hur detta försvar bedrivs i syfte att övertyga folket om företagets trovärdighet och 

pålitlighet. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att belysa de åtgärder Carema vidtagit, i form av 

försvarsargumentation och andra retoriska strategier, för att rädda sitt anseende bland 

                                                 
1
 Margareta Viklund, Motion 1998/99:So436 Ädelreformen 28/10 1998, Sveriges riksdags hemsida: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/delreformen_GM02So436 

Besökt 2012-02-02. 
2
 Moderaternas hemsida, ”Hälso- och sjukvård” 27/10 2011: 

http://www.moderat.se/web/Halso_och_sjukvard.aspx Besökt 2012-01-31 
3
 Andreas Cervenka & Olle Nygårds, Svenska dagbladet 10/3 2011, http://www.svd.se/naringsliv/blir-rika-pa-

skattepengar-utan-att-skatta_5997863.svd Besökt 2012-02-02. 
4
 Lloyd F. Bitzer, ”The rhetorical situation”, Philosophy and Rhetoric vol. 1 nr. 1, Pennsylvania State University 

Press 1968, s. 5-6. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/delreformen_GM02So436
http://www.moderat.se/web/Halso_och_sjukvard.aspx
http://www.svd.se/naringsliv/blir-rika-pa-skattepengar-utan-att-skatta_5997863.svd
http://www.svd.se/naringsliv/blir-rika-pa-skattepengar-utan-att-skatta_5997863.svd
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allmänheten. De frågor jag söker besvara är: Vilka slags försvarsargument använder Carema? 

Korresponderar Caremas argumentation med teorier kring kriskommunikation i syfte att 

övertyga auditoriet
5
 och i så fall hur? Vilka försvarsstrategier väljs och hur utnyttjas de?

 Därmed vill jag göra tydligt att jag inte avser bedöma huruvida Carema begått ett 

rättsligt brott eller inte, eftersom uppsatsens mål inte utgår från ett juridiskt perspektiv i den 

meningen och detta är därför inte är intressant ur en retorisk synvinkel. Jag begränsar mig 

istället till att se hur Carema bemöter den kritik de fått genom att analysera deras retoriska 

strategier. Det är betydelsefullt att belysa dessa aspekter dels för att möjligen avslöja brister 

eller knep i argumentationen men också för att uppmärksamma retorikens påverkande kraft i 

en argumentation som skapats för att överleva. 

1.2 Teori 

Analysen riktar in sig på persuasion och, mer specifikt, på att finna argument och se hur de 

interagerar med medlet för kriskommunikation, det vill säga bloggarna, med ändamålet att 

övertyga auditoriet. Därför utgår uppsatsen från statusläran som blir ett verktyg för att finna 

vilka argument som tillämpas i avsikt att försvara sig. Eftersom denna uppsats belyser en 

argumentation som är en följd av ett uppkommet problem, är denna teori en användbar 

utgångspunkt. Status kommer från början från grekiskans stasis som betyder ”tvist”, 

”konflikt” eller ”orörlighet” och berör vad tvisten mellan olika parter egentligen handlar om.
6
 

Med hjälp av statusläran kan argumenten som ligger bakom problemet uppmärksammas och 

analyseras för att se vilka grepp som används för att styra resonemanget. Jag har valt att utgå 

från Ciceros verk De Inventione som skrevs omkring 90 f.Kr., där fyra olika status
7
 finns att 

utgå från. Dessa är: status coniecturalis, status definitiva, status qualitatis och status 

translativa.
8
             

 Status coniecturalis framlägger fakta om huruvida den anklagade personen har begått 

handlingen denna anklagas för eller inte. Om personen erkänner handlingen övergår 

processen till status definitiva, där ställer man frågan om handlingen verkligen kan definieras 

som ett brott eller om den bör definieras som någonting annat. När parterna är överens om att 

handlingen har ägt rum och hur den ska definieras, följer frågan om vilken kvalitet och vilket 

värde handlingen har, alltså status qualitatis. Här måste själva handlingen förklaras och detta 

                                                 
5
 Jag väljer termen auditorium i stället för publik eller mottagare eftersom personerna som läser bloggen inte är 

fysiskt närvarande och kanske inte alls mottar informationen. 
6
 Omar Swartz, “Hermagoras (c. 150 B.C.E)”, Encyclopedia of Rhetoric and Composition; Communication from 

Ancient Times to the Information Age, Theresa Enos (red.), London: Routledge 1996, s. 315-316. 
7
 Istället för constitutio som är den använda termen i verket väljer jag termen status, vilket är en senare 

benämning av Cicero. Detta för att jag anser det mer koherent med den svenska översättningen.  
8
 Marcus Tullius Cicero, De Inventione; De Optimo Genere; Topica, London & Cambridge: The Loeb Classical 

Library 1976, s. 21-23 [I.vii.10-I.viii.11]. 
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med hjälp av fyra delområden. Den första är concessio; erkänna och förlåta, vilket kan ske 

genom purgatio (erkänna handling men neka ond avsikt) eller deprecatio (erkänna handling, 

erkänna avsikt men ändå be om förlåtelse). Den andra kallas remotio criminis; överföra 

skulden på någon annan. Den tredje är relatio criminis; återföra skulden på den som anklagar, 

och den fjärde kallas comparatio; jämföra med exempelvis ett värre brott. Den sista status är 

status translativa, vilken innebär att den anklagade påstår att fallet bör drivas inom ett annat 

område, till exempel en annan domstol.
9
         

 Trots att statusläran är så pass mångårig har den kommit att moderniseras av flera 

teoretiker och har på så sätt blivit användbar inom nya områden. En av dessa teorietiker är 

Janne Lindqvist som i ”Vad gäller saken?” argumenterar för statusläran som verktyg för 

retorisk argumentationsanalys.
10

 Han menar att man med hjälp av detta verktyg kan analysera 

många olika typer av oenighet.
11

 Genom att upplösa statuslärans koppling till de traditionella 

situationerna i rätten och istället se de fyra statuskategorierna som argumentations- och 

försvarsstrategier, kan analytiker ha användning av statusläran.
12

 Han visar även att denna 

modell inte bara är användbar inom den judiciala genren, utan att den även går att applicera på 

den demonstrativa och den deliberativa genren samt att statusläran framförallt är användbar i 

debattörers kamp om definitioner, för att analysera vad de anser att saken faktiskt gäller.
13

 

 Två andra forskare som skrivit om statusläran är Sine Nørholm Just och Jonas 

Gabrielsen i skriften ”Boligmarkedet mellan tal og tale”.
14

 De menar att det är retorn själv 

som väljer vilka status som ska användas och att det inte är situationen som tvingar retorn att 

gå från en status till en annan, utan retorn kan kombinera dem på många olika sätt.
15

 Vidare 

argumenterar de för statusläran som en dynamisk argument- och strategiarsenal där retorn kan 

välja att använda olika status på en och samma gång, eftersom den ena inte utesluter den 

andra.
16

 Även Just och Gabrielsen hävdar att statusläran i nutidens retorik måste omdefinieras 

så att den inte endast blir aktuell i rättsliga tal. Detta gäller bland annat status translativa som 

författarna anser inte enbart bör handla om yttre fysiska ramar, som huruvida frågan bör tas 

upp i en annan domstol, utan även bör innefatta exempelvis en tidshorisont och annat som 

                                                 
9
 Cicero 1976, s. 31-33 [I.xi.15-I.xi.16]. 

10
 Janne Lindqvist, “Vad gäller saken? Statusläran som verktyg för retorisk argumentationsanalys”, Rhetorica 

Scandinavica nr. 33, 2005, s. 33-45. 
11

 Ibid., s. 33. 
12

 Ibid., s. 38. 
13

 Ibid., s. 44. 
14

 Sine Nørholm Just & Jonas Gabrielsen, ”Boligmarkedet mellan tal og tale: Stasislæren som redskab för 

retorisk kritik”, Rhetorica Scandinavica nr. 48, 2008, s. 17-36. 
15

 Ibid., s. 18. Förr ansåg man att man alltid ska börja från status coniecturalis för att sedan övergå till status 

definitiva, status qualitatis och till sist status translativa. Detta för att den första punkten är den starkaste i en 

argumentation där det gäller att bevisa sig oskyldig inför rätten. 
16

 Ibid., s. 30. 



5 

 

rymmer processens interna argumentativa linjer.
17

 Utifrån dessa moderna behandlingar av 

exempelvis tids- och argumentsdynamik samt bortkoppling från användningen i endast 

rättsliga fall, är det uppenbart att statusläran torde vara ett fruktbart verktyg för mig att 

använda i denna studie.            

 För att fördjupa denna analys kommer jag dock även att vända mig till modern teori 

inom kriskommunikation, där viktiga ingångar klargörs i Jesper Falkheimers m.fl., 

Kriskommunikation från 2009. Falkheimer beskriver det som att ”[k]riskommunikation 

handlar om kommunikation i samband med krissituationer mellan organisationer och olika 

intressenter såsom medborgare, kunder, politiker, journalister och andra organisationer.”
18

 

Falkheimers resonemang grundar sig genomgående på auditoriets (de drabbade 

medborgarnas) roll, som påverkar organisationens agerande i en krissituation. Falkheimer tar 

upp retoriska strategier för att visa på olika medel en organisation kan använda för att rädda 

sitt anseende, som exempelvis transparens; ett strategiskt kommunikativt nyckelbegrepp för 

att tillfredsställa intressenters yrkande på öppenhet, samt apologia; en motsvarighet till 

statusläran där ”image repair theory” belyser hur företaget går tillväga för att rädda sitt 

anseende genom förnekande, bortförklaring eller att minska händelsens anstötlighet.
19

 

 Transparens är viktigt att belysa för att se vad Carema gör för att tillfredsställa 

auditoriets krav på öppenhet i hopp om att reparera ett skadat förtroende. Där kommer vikten 

av apologia in för att se hur argumentationen förs för att just bygga upp tilliten. Det blir 

väsentligt att i uppsatsen ta upp den tvåvägs asymmetriska PR-modellen, som Falkheimer 

beskriver som en organisations avsikt att påverka publikers attityder och beteenden i en viss 

riktning och på det sättet ta makten över publiken.
20

 Här ställs Internet i fokus för ett studium 

av hur asymmetrisk tvåvägskommunikation fungerar mellan företaget och auditoriet. Detta är 

viktigt för att belysa företagets bakomliggande avsikter med kommunikationen som ligger till 

grund för iakttagandet av tendenser till en styrd argumentation, i den mening att företaget 

möjligtvis ger sken av att vara objektivt och öppet men att det egentligen har bakomliggande 

syften med kommunikationen i en situation där retorikens påverkande kraft är avgörande för 

företagets framtid. Transparens relaterar till statusläran genom att det blir ett tydligt krav på 

att argumentationen ska vara tydlig och övertygande. Apologia har en direktanknytning till 

statusläran genom att vara ett slags motsvarighet, men lyfter fram andra intressanta perspektiv 

av argumentationen som inte statusläran gör ensam. Den tvåvägs asymmetriska PR-modellen 

kopplas till statusläran genom att modellen till viss del kan förklara Caremas val av argument 

                                                 
17

 Just & Gabrielsen 2008, s. 22, 34. 
18

 Jesper Falkheimer & Mats Heide & Larsåke Larsson, Kriskommunikation, Malmö: Liber AB 2009, s. 23. 
19

 Ibid., s. 26, 46, 98. 
20

 Ibid., s. 84. 
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i syfte att övertyga och styra auditoriet.         

 En annan forskare som diskuterat kriskommunikation på Internet, däribland bloggar, är 

Mats Eriksson vars resonemang kommer att användas för att komplettera Falkheimers 

perspektiv. I Nätens kriskommunikation från 2009 resonerar Eriksson kring bloggars 

betydelse för en organisation i kris. Eriksson talar om medborgarbloggar, vilka han definierar 

som ”[j]ournalistiska bloggar skrivna av enskilda individer utanför medierna”,
21

 där 

mediernas innehåll kommenteras och diskuteras. Detta blir viktigt i min analys eftersom det 

understryker Caremas mediala roll, som samtidigt är oberoende men också framtvingad av 

medierna och deras granskning över företaget, vilket går hand i hand med Falkheimers 

resonemang om tvåvägs asymmetriska PR-modellen. Den position Carema befinner sig i är 

alltså grunden till den kriskommunikation de bedriver för att rädda sitt anseende, där 

bloggarna blir verktyget för kommunikationen.  Eriksson tar även upp virtuell krishantering, 

där webbsidans utformning blir ett viktigt strategiskt verktyg. Genom virtuell krishantering 

har organisationen möjlighet att ge sin egen bild av krisen, budskaps- och omfångsmässigt, 

utan att media kontrollerar detta.
22

 Bloggens interaktivitet mellan organisationen och läsarna 

är viktig och sju variabler ges som grund för att detta ska fungera: 

1. Graden av mångfald i webbsidornas information. Hur många röster kommer till tals? 

2. Möjligheten för den enskilde användaren att tillföra information till webbsidorna. Kan den enskilde 

medborgaren på något sätt bidra med information? 

3. Möjligheten till interpersonell kommunikation via chatt eller andra funktioner. Kan man utbyta idéer och 

tankar om det inträffade via webben? 

4. Webbadministratörens möjligheter att kartlägga användningen av sajten. Hur väl dokumenteras 

webbsidans besökare? 

5. Graden av respons- och kontaktmöjligheter mellan administrerande organisation och den enskilde 

användaren. Finns e-postadresser för respons? 

6. Möjligheten till sökningar och navigationsmöjligheter på sajten. Hur lätt är sidan att hitta på? 

7. Informationens aktualitet. Uppdateras sidan, anges exempelvis klockslag och datum vid de skilda 

avsnitten på sajten?
23 

Erikssons perspektiv kommer att fördjupa förståelsen av transparens samt kriskommunikation 

som förs via bloggar generellt, genom att hjälpa oss att förstå om Caremas medborgarblogg 

följer de restriktioner som föreslås för att kommunikationen ska vara tillfredsställande för 

auditoriet. Virtuell krishantering och interaktivitet blir även viktiga för att avslöja eventuella 

brister i företagets argumentation och krishantering. Detta knyter an till statusläran genom att 

ge argumenten som där analyseras en djupare mening, där helheten uppmärksammas för att se 

                                                 
21

 Eriksson, Mats, Nätens kriskommunikation, Lund: Studentlitteratur AB 2009, s. 83. 
22

 Ibid., s. 108. 
23

 Ibid., s. 118. 
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hur väl utformad webbsidan är, vilket är viktigt för att stärka argumentationen. I analysen med 

statusläran uppmärksammas relationen mellan media och Carema, medan analysen som utgår 

från teorier om kriskommunikation behandlar relationen mellan Carema och auditoriet. En bra 

argumentation måste vara väl underbyggd för att övertyga auditoriet annars kan den lätt falla. 

Erikssons perspektiv går ihop med Falkheimers för att förverkliga syftet att se vilka 

försvarsstrategier Carema använder. Jag kommer att ta in fler teoretiker i den mån det fordras. 

1.3 Metod 

Metoden som används är en argumentationsanalytisk närläsning av materialet utifrån de ovan 

återgivna teoretiska begreppen. Jag kommer att börja med att analysera materialet utifrån 

statusläran, med företagets argumentation i fokus, för att förverkliga mitt syfte att belysa 

försvarsargumentationen samt att besvara frågeställningen angående vilka försvarsargument 

Carema använder. Detta för att ge läsaren möjlighet att sätta sig in i situationen och få en bild 

av företagets ståndpunkt. Jag kommer självfallet inte att kunna belysa alla argument i denna 

analys, då uppsatsens stipulerade omfång inte räcker till. Dock har jag sammanställt alla de 

argument jag funnit utifrån statusläran (i de bägge bloggarna samt i PDF-dokumentet; se 

nedan) i ett diagram vid namn ”Översikt: Antal använda argument i bloggarna” på sida 18. 

Detta för att få en bild av vilka argument som använts mest flitigt.     

 Därefter övergår jag till att analysera materialet utifrån kriskommunikationshantering 

för förtroendeskapande. Detta utifrån termer som Falkheimer tar upp, såsom den tvåvägs 

asymmetriska PR-modellen och transparens samt begrepp som Eriksson brukar, såsom 

virtuell krishantering och interaktivitet, där de sju variablerna studeras. Efter det studeras 

apologia och delar av ”image repair theory” utifrån Falkheimers teorier. Bloggarna analyseras 

med hjälp av dessa termer för att förverkliga syftet att se vad företaget gör för att rädda sitt 

anseende bland allmänheten samt att besvara frågeställningarna angående vilka 

försvarsstrategier som brukas samt om företagets argumentation stämmer överens med teorier 

kring kriskommunikation i syfte att övertyga auditoriet. Slutsatser om krishantering kan dras 

efter en överblick av argumentationen för att vidga och fördjupa förståelsen för företagets 

agerande i den specifika situationen, eftersom det förstnämnda även sätter fokus på 

förhållandet mellan företaget och auditoriet. En försvarsargumentation kan se olika ut på så 

vis att vissa argument är rena försvarsargument medan andra mer syftar till att återbygga 

förtroende, även om dessa förvisso kan påminna om varandra. Ofta är det ett samspel mellan 

bägge tillvägagångssätten och därför kompletterar de olika perspektiven varandra och kastar 

ljus över det som legat i mörker. 
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1.4 Material 

Jag kommer huvudsakligen att utgå från bloggarna ”Nystart: Koppargården”
24

 (hädanefter 

med förkortningen NK följt av datum) samt ”Carema Care-Dokument Inifrån”
25

 (hädanefter 

med förkortningen DI följt av datum). För att begränsa omfånget av materialet kommer jag 

endast att analysera de inlägg som skrivits från och med bloggarnas start till och med det 

datum jag besökte dessa för första gången. Det gäller datumen 13 oktober 2011 till 6 

december 2011 för NK, samt 7 november 2011 till den 8 februari 2012 för DI. Den första 

bloggen startades i syfte att gälla ett specifikt boende och kom sedan att avslutas i och med att 

den andra bloggen startade, som rörde Caremas verksamhet i stort. Jag kommer alltså inte att 

jämföra dessa bloggar utan ser den andra som en fortsättning på den första. Bloggarna finns 

att tillgå i pressrummet på företagets hemsida under rubriken ”Med anledning av uppgifter i 

media”.
26

 Det är endast Caremas argumentation som kommer att analyseras. Artiklar i 

tidningar samt dokumentären SVT visade och som bloggarna länkar till, kommer endast i de 

fall där det bedöms vara nödvändigt för min egen förståelse av argumenten att följas upp. 

Internetsidor som företaget väljer att länka till verkar ethosbyggande för företaget och det blir 

därför intressant att se vilka länkar som anges. Att länka till andra sidor genom en blogg är ett 

lätt sätt för organisationen att ge läsaren möjlighet att fördjupa förståelsen för det som 

inträffat. Eriksson kallar dessa hypertextuella egenskaper för ”krisens ’nya’ dramaturgi”, där 

det är bloggaren som väljer ut vilka länkar denna vill hänvisa till, vilket kan ge perspektivet 

en helt ny riktning.
27

 Detta kommer vidare att tas upp till diskussion i analysen.  

 För en övergripande förståelse för situationen och omfånget av krisen, studeras även ett 

PDF-dokument vid namn ”En sammanställning över Carema Care i media hösten 2011” 

skrivet av Caremas verkställande direktör, Carl Gyllfors.
28

 Detta dokument går även det att 

finna under samma rubrik som bloggarna i pressrummet på hemsidan. Jag har dessutom 

intervjuat PR-ansvarig för Carema, Erika Wegener, via en mailkonversation, där vissa frågor 

besvarats i avsikt att förtydliga företagets syn på situationen med bloggarna i fokus. Urvalet 

av materialet motiveras av syftet att utgå från företagets perspektiv, förutsättningar i 

krishanteringen samt tillvägagångssätt i argumentationen. Därför kommer frågor som förts 

                                                 
24

 Carema Care, Nystart: Koppargården (2011-10-13), http://nystartkoppargarden.se/ Besökt 2012-02-02. 
25

 Carema Care, Carema Care-Dokument Inifrån, (2011-11-07), http://caremacaredokumentinifran.se/ Besökt 

2012-02-02. 
26

 Se Carema Cares hemsida: 

http://www.caremacare.se/hogertoppmeny/pressrum/medanledningavuppgifterimedia.4.38b20d7b132490fcf5e80

004640.html Besökt 2012-02-02. 
27

 Eriksson 2009, s. 87. 
28

 Carl Gyllfors, ”En sammanställning över Carema Care i media hösten 2011”, se följande länk: 

http://www.caremacare.se/download/18.11d98f60132eda143d28000171903/Carema%2Bcare%2Bi%2Bmedia%

2B5%2Bdec%2B2011.pdf Besökt 2012-02-02. 

http://nystartkoppargarden.se/
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fram av media och granskare, men som Carema eventuellt valt att inte besvara i bloggarna 

heller inte att analyseras. 

1.5 Tidigare forskning 

Ingen har tidigare skrivit om Carema och krisen. Emellertid finns det flera tidigare studier där 

försvarstal analyseras utifrån statusläran, exempelvis Claudio Santanders kandidatuppsats i 

retorik från Södertörns högskola En studie i försvarstal: En analys av Håkan Juholts 

försvarsstrategi i samband med ”bostadsaffären” från 2011.
29

 Juholt anklagades för att ha 

lurat till sig ett för högt bostadsbidrag och Santander vill med hjälp av statusläran och 

apologia undersöka vilka strategier Juholt använde sig av i sitt försvar. Santander kom fram 

till att Juholt främst använde sig av status coniecturalis och status qualitatis (concessio-

purgatio) för att undvika ansvar.
30

 Santander menar att argumentationen inte svarade mot 

publikens förväntningar på en ursäkt, utan Juholt förnekade skuld och skyllde på att han inte 

kände till reglerna för bostadsbidrag.
31

 Slutsatsen av denna uppsats var att Juholt misslyckats 

med sin argumentation. Det finns likheter mellan Santanders teorier och teorier i min uppsats, 

däremot saknar jag i Santanders analys sambandet mellan situationen och de resultat 

Santander i slutänden kommer fram till. Här anser jag mig fylla en lucka genom att koppla 

statusläran till kriskommunikation för att på det sättet få en bättre förståelse för hur en 

argumentation fungerar i en kris.          

 Avseende kriskommunikation, som är ett spännande fält, har en hel del tidigare 

forskning genomförts. Mats Eriksson, som jag ovan refererade till angående verket Nätens 

kriskommunikation, har genomfört flera studier som berör aspekter inom fältet för 

kriskommunikation via Internet. I ett verk från 2006, Kriskommunikation via webben: studier 

av dubbelmordet i Linköping, Kemiraolyckan och stormen Gudrun, har han studerat de tre 

informationsplatser på Internet (kriswebbar) som upprättades vid respektive kris.
32

 Erikssons 

syfte var bland annat att iaktta graden av interaktivitet i kriswebbarnas utformning.
33

 Här blir 

de sju variablerna för interaktivitet som togs upp ovan i avsnittet teori även gällande för 

tidigare forskning, vilket är värdefullt för min analys genom att det skapar en förståelse för 

vikten av interaktivitet i en krissituation på Internet. Där fyller jag dock ett tomrum genom att 

                                                 
29

 Claudio Santander, En studie i försvarstal: En analys av Håkan Juholts försvarsstrategi i samband med 

”bostadsaffären”, C-uppsats framlagd vid avdelning för retorik, Institutionen för kommunikation, medier och 

IT, Södertörns högskola 2011. 
30

 Ibid., s. 26-27. 
31

 Ibid., s. 24, 27. 
32

 Mats Eriksson, Kriskommunikation via webben: studier av dubbelmordet i Linköping, Kemiraolyckan och 

stormen Gudrun, Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten 2006. Finns även nedladdningsbar på 

Krisberedskapsmyndighetens webbplats: www.krisberedskapsmyndigheten.se. 
33

 Eriksson 2006, s. 10. 
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koppla interaktivitet till tvåvägs asymmetriska PR-modellen och söker genom det företagets 

eventuella syfte med sin kommunikation; att påverka auditoriets åsikter i en viss riktning. Jag 

ser även interaktivitet som en del av transparensen där jag alltså sammanför och 

vidareutvecklar Erikssons och Falkheimers resonemang.       

 Eriksson kommer även fram till att Internet ställer vissa krav på organisationen i kris. 

Det gäller att förstå krisens nya informationsflöden, att nätet förändrar innehållsliga 

ansvarsstrukturer, att publicerad information inte är mottagen information och till sist att finna 

former för en funktionell interaktivitet.
34

 Här saknar jag i Erikssons resonemang insikten om 

att en krissituation ofta innebär en försvarsställning från företagets sida, där den nya 

berättarformen på Internet och interaktiviteten via webbsidor kan vara styrda i förmån för 

företagets syfte att gå vinnande ur striden. Där skiljer jag mig från Eriksson genom att föra in 

statusläran och apologia, som hjälper till att finna dessa persuasiva krafter inom 

kriskommunikation.            

 En annan forskning som bedrivits inom fältet för kriskommunikation och apologia, är 

Orla Vigsøs analys ”Kriskommunikation – men från vem till vem?” från 2008, där han 

genomför en analys av hur Försäkringskassan hävdar sig i en artikel där medborgarna 

förväntade sig en ursäkt för ett dåligt serviceinriktat arbete, men där företaget istället riktade 

sig till regeringen och riksdagen.
35

 Det som kom att stå i fokus från Försäkringskassans håll 

var bestridande av ansvar samt överförande av ansvar.
36

 Detta förhåller sig min analys till 

genom att studera om företaget fokuserar på ursäkten och att rätta till felen, eller om fokus 

ligger någon annanstans. Vigsø koncentrerar sig mest på just ursäkten och där saknar jag 

vidare resonemang kring övriga försvarsstrategier inom apologia såsom förnekande, 

bortförklaring och att minska händelsens anstötlighet. Där bidrar min analys med ”image 

repair theory” som ökar insikten om hur och varför ett företag argumenterar som det gör.

 Attendo Care (hädanefter endast Attendo) är ett vårdföretag som bedriver privat 

äldrevård i Sverige och som befunnit sig i blåsväder precis som Carema. En forskning som 

berör detta är Linus Bäcklunds och Mona Kvists kandidatuppsats i företagsekonomi, 

Arbetsgivarvarumärke inom omsorgssektorn - en fallstudie av Attendo Care.
37

 Det är inte en 

retorikforskning de bedrivit, därför kommer jag endast att uppmärksamma de delar som är 

väsentliga för min analys. Syftet med deras uppsats är att belysa ”employer branding”, som 

                                                 
34

 Eriksson 2006, s. 56-59. 
35

 Orla Vigsø, ”Kriskommunikation – men från vem till vem? Apologia, politik och redaktionell inramning”, 

Rhetorica Scandinavica nr. 46, 2008, s. 75-87. 
36

 Ibid., s. 86. 
37

 Linus Bäcklund & Mona Kvist, Arbetsgivarvarumärke inom omsorgssektorn - en fallstudie av Attendo Care, 

C-uppsats framlagd vid avdelning för företagsekonomi, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet 

2011. 
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handlar om att stärka en arbetsgivares varumärke med hjälp av information som bygger upp 

företagets image och gör företaget mer attraktivt.
38

 Detta knyter an till mitt forskningsområde 

då det berör ett vårdföretags trovärdighetsfaktor och har alltså att göra med persuasio. 

Däremot saknar jag i Bäcklunds och Kvists uppsats, av naturliga skäl, den retoriska biten i 

form av en redogörelse för företagets argumentation, vilket statusläran hjälper mig att 

klargöra i min egen analys. Även orsaken bakom kommunikationen är i deras uppsats oklar, 

och den bristen väger jag upp i min analys genom att belysa försvarsstrategierna inom 

kriskommunikation. En annan viktig lucka jag fyller med min uppsats är att ingen annan 

tidigare har forskat om Carema och krisen utifrån ett retoriskt perspektiv.  

2. Analys 

2.1 Förneka eller förlåta? 

Låt oss nu övergå till analysen i denna uppsats. Jag kommer att inleda med att diskutera den 

argumentation som förs på det PDF-dokument som publicerats på Caremas hemsida. Efter 

detta övergår jag till att analysera bloggarna NK och DI. Utifrån dessa 

kommunikationskanaler kommer en analys utefter statusläran att utföras utifrån status 

coniecturalis, status definitiva, status qualitatis och status translativa.     

 Eriksson påvisar att många läsare föredrar mindre omfattande textmaterial om krisen. 

Istället kan organisationen länka till ett PDF-dokument där en mer detaljerad information 

anges.
39

 Detta gör Caremas vd Carl Gyllfors i PDF-dokument som lagts ut på hemsidan, där 

han inleder med ett brev som uttrycker hans personliga åsikter om hur media behandlat 

Carema. Han menar att det som skrivits till mångt och mycket varit överdrivet och felaktigt, 

och använder alltså coniecturalis där han nekar till att fel har begåtts från företagets sida. I 

samma stycke medger han dock att alla på företaget arbetar hårt med att åtgärda de brister 

som media tagit upp och att de varit medvetna om dessa innan bristerna blev offentliga. 

Frågan förs då genast över till qualitatis, då han överraskande nog erkänner att det finns 

brister och samtidigt ber om ursäkt för detta, purgatio, genom att fastställa att de arbetar på att 

bli bättre. Sedan skriver Gyllfors: ”[j]ag upplever faktiskt att en del av höstens debatt går att 

spåra till att kunskaperna om den moderna äldreomsorgen är ganska låg [sic] i samhället. 

Därför kommer vi nog även framöver att få se fler nyheter om äldreomsorgen i Sverige med 

stämpeln ’skandal’.”
40

 Nu handlar det också om qualitatis men av ett annat slag, nämligen 

                                                 
38

 Michel E. Domsch & Elena Hristozova, Human Resourse Managment in Counsulting Firms, Berlin: Springer-

Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K 2006, s. 139. 
39

 Eriksson 2009, s. 116. 
40

 Gyllfors 2011. 
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remotio criminis. Han överför skulden på medborgarna i samhället och deras låga kunskaper 

om äldreomsorg. Detta relateras bland annat till okunskapen om hur de hanterar frågan med 

inkontinensskydd, där företaget fått kritik för att de väger dessa och sedan sätter tillbaka dem 

om de inte anses vara tillräckligt fulla, för att på så vis spara pengar. Gyllfors medger att de 

väger inkontinensskydd, men inte med avsikt att se dess fulla kapacitet, utan att det är ett 

vetenskapligt beprövat sätt att anpassa vårdbehovet efter varje individ. Han skriver också att 

aspekter som media reagerar på är vardag för ett äldreboende. I bägge dessa fall handlar det 

om definitiva, i det första ställer han syftet med att väga inkontinensskydd för att se dess fulla 

kapacitet mot syftet att detta är ett vetenskapligt beprövat sätt för individanpassning. 

Definitiva uppstår i de fall där det råder oenighet om den grundläggande frågan då handlingen 

förefaller olika för de olika personerna.
41

 I det andra fallet ställer han det implicita påståendet 

som media lägger fram om händelsen som en skandal och definierar detta som verklighetens 

vardag, som en oerfaren person inte kan relatera till. Här ser vi att kampen om definitioner, 

som Lindqvist uppmärksammar har ett samband med statusläran, pågår mellan Carema och 

media, där Carema försöker reducera problemet genom att använda termer som ”vardag” och 

”vetenskap” istället för de starka ord media väljer att använda.
42

 Det är upp till läsarna att 

sedan avgöra vilken definition de väljer att tro på, men Carema går i alla fall in i kampen om 

att vinna definitionsfrågan. Efter detta brev följer en redogörelse för olika händelser och 

anklagelser som framkommit i media och som Carema stått till svars för, bland annat defekta 

larmsystem, en man som dött ensam framför tv:n, en kvinna som avlidit av undernäring och 

många fler. Detta återkommer även i bloggarna där det diskuteras mer ingående av Carema.

 Allt började med Koppargården, en av Caremas verksamheter i Stockholm, där det 

uppmärksammats en rad brister gällande bland annat larmfunktioner och 

bemanningsrapporteringar. På grund av kritiken startades bloggen NK. Det framgår på 

bloggen att en man avlidit efter att han ramlat och larmet inte utlösts, vilket innebar att han 

blev liggande utan att få hjälp (NK: 20/10-11). Carema skriver att det är 

stadsdelsförvaltningen som har ansvar för larmsystemet och använder alltså remotio criminis 

för att överföra skulden på stadsdelsförvaltningen, eftersom det var på grund av dem som de 

inte kunnat hjälpa mannen i ovetskap om att han ramlat. Däremot erkänner Carema att det 

funnits brister i rapporteringslistorna om bemanning men att de upptäckt det själva och sedan 

åtgärdat detta genom att avskeda tre personer samt att de erlagt ett vite på 11,6 miljoner 

kronor (NK: 7/11-11). Det kan tolkas som att de erkänner påståendet, concessio, men att de 

ber om ursäkt genom att vidta åtgärder, då det inte var deras avsikt att begå detta misstag, 

                                                 
41

 Cicero 1976, s. 23 [I.viii.11]. 
42
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purgatio. Purgatio kan brukas utifrån tre grunder; okunskap, olyckshändelse och 

nödvändighet, där den andra av dessa tre användes i föregående fall.
43

 DN publicerade en 

artikel som citerade ett brev från läkarorganisationen Trygg Hälsa till Socialstyrelsen, 

angående 118 personer på Koppargården som riskerade att få vårdskador. På detta svarar 

Caremas kvalitetschef Lena Freiholtz att de har som vana att anmäla, även om det kan ligga 

en annan orsak bakom skadan (NK: 4/11-11). Istället för att gå med på beskrivningen om 

vårdskador, väljer hon att genom definitiva anmärka på att det faktiskt kan ha att göra med 

skador utanför vården, alltså självskador. Därefter försvarar Freiholtz Carema genom 

coniecturalis, då hon dementerar påståendet om att deras egen medicinskt ansvariga 

sjuksköterska (MAS) skrivit under på att risken för vårdskador på Koppargården är mycket 

stor och menar att deras MAS helt enkelt är felciterad.      

 I ett annat blogginlägg klargörs att samarbetet mellan läkarorganisationen Trygg Hälsa 

och Carema inte fungerar. De skriver att det inte är en ovilja till dialog från Caremas håll och 

understryker att Caremas ledning upprepade gånger tagit kontakt med läkarorganisationen för 

att reda ut detta (NK: 28/11-11). Det rör sig tydligt om remotio criminis, där skulden överförs 

på Trygg Hälsa som i detta inlägg hängs ut för att inte vilja gå i dialog med Carema och 

förbättra samarbetet. Tidningen Vårdfokus skrev att media har satt en negativ prägel på 

äldrevården efter rapportering om Koppargården. Detta lyfter bloggen fram samt tillägger att 

Riksföreningen för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor anser att den privata äldrevården 

inte är sämre än den kommunala (NK: 8/11-11). Här blir det för första gången tydligt att 

Carema söker försvarsargumenten i yttre omständigheter då de beskyller media för den 

orättvisa framställningen som satt stämpeln skandal på hela företaget.
44

 Detta hör alltså till 

status qualitatis och relatio criminis då de återför skulden på dem som anklagat dem.  

 Den andra bloggen, DI, är betydligt mer omfattande i sin rapportering, då den har 

kommit att handla om både Koppargården och även allt annat som media rapporterat om 

Carema. Efter att en praktikant på Carema avslöjat för media att en man lämnats framför tv: n 

och avlidit, skrev DN med flera tidningar om detta. Att mannen lämnats för att dö ensam, som 

det stått i tidningarna, avfärdar Carema som en felaktigt rykte, samt ger förklaringen att 

händelsen blev så förstorad på grund av praktikantens oerfarenhet av bearbetning av dödsfall 

(DI: 14/11-11). Försvaret går alltså från coniecturalis, att bestrida påståendet att mannen 

lämnats inför döden, till relatio criminis, att återföra skulden på praktikanten som gått ut i 

media och anklagat Carema. Blöjvägning tas även upp i DI och liksom Gyllfors 

kommenterade i det ovan nämnda PDF-dokumentet, påpekas att detta är ett sätt att 

                                                 
43
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individanpassa vården, dock tilläggs att denna metod följs enligt nätverket Nikolas 

rekommendationer samt Socialstyrelsens föreskrifter (DI: 11/11-11). Det kommer alltså inte 

bara att handla om en definition av frågan, utan om remotio criminis, där skulden läggs dels 

på nätverket Nikola men även på Socialstyrelsen som satt upp reglerna Carema handlar efter. 

Senare blir Carema tvungna att ytterligare specificera saken, då radioprogrammet ”Medierna i 

P1” återigen tagit upp frågan om att blöjorna sätts tillbaka efter det att de vägs (DI: 24/11-11). 

Nu varken definieras frågan eller överförs skulden på någon annan, utan ett nytt argument 

läggs fram och utvecklas. Till att börja med menar Carema att återanvända blöjorna vore helt 

irrationellt. Detta dels med tanke på de boendes bästa men även för personalens skull, då det 

vore krångligare att göra på det sättet rent tidsmässigt. Slutsatsen som kan dras av denna 

argumentation är att Carema för över handlingens värde till comparatio, där de ställer 

argumentet att återanvända blöjor mot att inte återanvända blöjor och jämför följderna av 

respektive fall. På så sätt kan läsarna själva dra slutsatsen att Caremas påstående måste 

stämma utifrån de premisser om tid- och ork som angetts.       

 Aftonbladet uppmärksammade ett fall där en man ramlat ett antal gånger och fått 

flertalet frakturer som denne fick gå med under en längre tid utan kontakt med läkare (DI: 

17/11-11). Till en början nekar Carema till påståendet och fokus ligger då på coniecturalis, 

där de alltså inte anser sig ha begått något misstag. Därefter specificerar de sitt nekande med 

att säga att uppgifterna angående den bristande läkarkontakten inte stämde samt att antalet 

frakturer som nämndes i media också är felaktigt. Det kommer alltså i första frågan att handla 

om coniecturalis, då de menar att den boende visst haft kontakt med läkare. I den andra frågan 

handlar det om definitiva, hur många frakturer det faktiskt var och hur allvarligt man då bör se 

på saken. Den boende skulle efter händelsen observeras och inte förrän då kan läkare ta 

beslutet om det behövs vidare vårdinsatser. Detta påstår Carema är ett läkaransvar som inte 

har med företagets ansvarsområden att göra. På det sättet flyttas frågan återigen och denna 

gång till status translativa för att ogiltigförklara formen av processledning där Carema i detta 

fall står utanför ansvar för den boendes hälsa.
45

 Här ser vi det som Gabrielsen och Just visat 

på, att begreppet translativa sträcker sig till att innefatta något annat än endast att åberopa en 

annan domstol. Det handlar nu dels om en ny tidshorisont eftersom den boende först måste 

observeras innan något beslut kan tas, men även om ett annat ansvarsområde som Carema 

menar är läkarnas.
46

 Dock erkänner Carema att den boendes närstående inte informerats om 

att denne ramlat och företaget ber explicit om ursäkt för det, concessio genom purgatio med 

dess grundpåstående att detta var en obetänkt olyckshändelse.      
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Den vanligaste typen av ursäkt i Caremas fall är genom purgatio, att påpeka att händelsen 

aldrig var med ond avsikt. Ibland kan det dock vara svårt att avgöra om det handlar om 

purgatio eller om deprecatio. Ett exempel är då en dement boende sattes i en taxi till sjukhus 

utan ledsagare (DI: 23/11-11). Carema bekräftar rakt på sak att detta är sant, vilket kan tolkas 

som deprecatio, eftersom någon faktiskt satte den dementa personen i bilen och då var 

medveten om att ingen följde med. Samtidigt i blogginlägget tilläggs det att det blivit ett 

missförstånd och ursäkten kan utifrån det förstås som purgatio, att det inte var tänkt att bli så. 

Samma sak gäller ett inlägg som berör en boende med diabetes som ändå tillåtits äta söta 

födoämnen som exempelvis godis (DI: 17/11-11). Carema skriver att så tyvärr är fallet, att 

detta är allvarligt och att de beklagar det djupt samt att de själva anmält det till 

Socialstyrelsen. Avsikten att ge den boende godis måste här bekräftas, deprecatio, men å 

andra sidan skriver de att de brustit i kommunikationen med den boende och dennas anhöriga. 

Detta kan tolkas som att avsikten att ge diabetikern godis inte var ond, utan att problemet var 

att kommunikationen inte fungerat och att alla parter inte varit medvetna om detta. 

 Sveriges Radios ”Studio Ett” sände ett program som uppmärksammade en kvinna på ett 

Caremaboende som dött på grund av undernäring (DI: 1/12-11). Ämnet tas upp flera gånger i 

DI och Carema besvarar detta med att framhålla att det är vanligt att äldre äter mindre 

portioner eller att de väljer att sluta äta helt. Sedan ger de olika orsaker till detta till exempel 

att det är en naturlig följd av åldrandet då matlusten kan påverkas av läkemedel, dåliga tänder 

eller sjukdom. I de fall där den gamla valt att sluta äta helt, skriver Carema att det är något 

som de helt enkelt måste acceptera för att de inte får tvångsmata någon utan måste respektera 

den enskildes val. Utöver de åtgärder som Carema kan stå för, som att exempelvis tillsätta 

grädde i maten, så kan andra insatser tas till såsom sondmatning, men då endast av läkare. I 

detta resonemang ser vi att Carema överför skulden på de gamla, remotio criminis, då det är 

de som valt att inte äta och detta ser vi är en följd av att Carema tvingats till att respektera den 

boendes enskilda önskan, där denna blir auktoriteten som beslutar om sitt eget liv.
47

 I ett 

tidigare blogginlägg säger till och med Carema, angående kvinnan som dött på grund av 

undernäring, att ”[a]ll omsorg bygger (…) på att den boende faktiskt själv är [sic] vill delta. 

Så är tyvärr inte alltid fallet. Det kan till och med vara precis det omvända, att den enskilde 

boende aktivt motarbetar insatserna” (DI: 30/11-11) Sedan övergår frågan till qualitatis och 

närmare bestämt comparatio, där frågan rätt- eller orättfärdigt
 
diskuteras i och med att Carema 

anser det orättfärdigt att tvångsmata någon och detta vore en värre handling jämfört med att 

respektera att en person inte vill äta.
48

 Slutligen överförs frågan till translativa, där läkarna 
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och sjukhusen blir det forum som ansvarar för sondmatning och annan nutrition som ligger 

utanför Caremas ansvarsområden.          

 Något som många medier skrivit om var en boende som sov på en madrass istället för i 

en säng. Både NK och DI tar upp detta och även Gyllfors i PDF-dokumentet. I media kunde 

man se bilder på denne man liggande på en madrass på golvet och ryktet gick att detta 

berodde på sängbrist (DI: 2/11-11). Carema menar att detta inte stämmer utan ger två orsaker 

till varför vissa inte sover i sängar. För det första gäller det situationer då läkare, 

arbetsterapeuter eller någon annan kunnig betraktar det som en risk för den boende att sova i 

en säng, då denne kan ramla ur. För det andra gäller det då en boende själv önskar att sova på 

en madrass på golvet. Den första orsaken kan ses som en fusion mellan qualitatis comparatio, 

där Carema anser att de förhindrar en större olycka som att slå sig, med att låta vissa boende 

sova på golvet, samt remotio criminis då de hänvisar till auktoriteter som läkares och 

arbetsterapeuters ordineringar. Vidare fortsätter fusionen att även innefatta definitiva, då 

Carema väljer att definiera frågan som en passande åtgärd samt avslutas med qualitatis 

remotio criminis och nu återigen gällande Caremas plikt att följa den boendes önskemål. 

 Det är inte bara vården som kritiserats av media utan det är även Caremas ekonomi och 

deras bonussystem som cheferna drar fördel av. I början av den diskussion i frågan som förs 

på bloggarna, skriver Carema att de gjort en översyn av bonussystemen och att ingen bonus 

delas ut under den rådande perioden 2011 (NK: 7/11-11). Några månader senare skriver de att 

de har avskaffat alla bonussystem för att motverka felprioriteringar (DI: 10/11-11) Dessa två 

påståenden kan ses tillhöra qualitatis concessio eftersom de implicit erkänner att bonusar kan 

medföra felprioriteringar inom företaget. Det senare visar även på purgatio då de genom 

åtgärden att avskaffa bonusarna ber om ursäkt då de inte varit medvetna om att dessa kan leda 

till misstankar hos befolkningen och de understryker en vidare åtgärd; att de ska satsa på 

kvalitén i företaget. Ytterligare en månad senare tas frågan om chefernas vinster upp igen och 

denna gång med ett nytt svar. Carema menar att vinsterna som diskuterats, bland annat i 

nyhetsinslag på tv, varken kommer från Caremas verksamhet eller från skattepengar, utan från 

realisationsvinster på aktier och privata investeringar. De fortsätter med att klargöra att 

cheferna som nämnts i inslaget som tv visat, var anställda i Ambea, Caremas moderbolag och 

inte inom Carema (DI: 6/12-11). Nu blir coniecturalis aktuellt då de nekar till påståendet att 

chefernas vinster kommer från företaget eller från skattepengar. Sedan övergår frågan till 

qualitatis och remotio criminis, där Ambeas chefer får skulden för att det varit de som stått i 

centrum för missförståndet.            

 Som vi sett prov på ovan så sker ofta försvarsargumentationen genom en kombination 

av olika status, där situationen inte tvingar Carema att gå från status coniecturalis till 
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definitiva vidare till qualitatis och till sist till translativa. Detta är Gabrielsens och Justs 

ståndpunkt då de menar att den som argumenterar, själv kan välja att förena ett status med ett 

annat utan att valet av status tvunget måste gå från det första, status coniecturalis, vidare 

genom alla till det sista, status translativa.
49

 Om detta skett hade resonemangen blivit alltför 

omfattande och istället väljer Carema att gå rakt på sak genom att kombinera de fyra olika 

argumentationsstrategierna. En dynamisk argument- och strategiarsenal ger Carema möjlighet 

att använda olika status beroende på vad de vill lyfta fram och vad de vill trycka ner, vilket, 

som visat, sker genom ett samspel där statusläran är oberoende av en viss följdordning.
50

 

 Trots att det vanligaste är att Carema blandar olika status, finns det tillfällen då Carema 

endast nekar till medias uttalanden och där frågan alltså inte går längre än till coniecturalis. 

Ett exempel på detta är när tidningen Extra Östergötland refererar till tre Lex Sarah
51

-

anmälningar varav två i Mjölby (DI: 2/12-11). Angående detta klargör Carema att de inte ens 

har någon verksamhet i Mjölby och att påståendet inte stämmer. En annan gång skriver 

Carema att Expressen har felaktiga uppgifter när de påstår att en man avlidit efter 

felmedicinering (DI: 9/12-11). I ett inslag i en nyhetssändning rapporterades om anhöriga till 

en boende som var missnöjda med hur dennas sår hade skötts om (DI: 15/12-11). Carema 

hänvisar till kommunens MAS som utrett frågan och som inte påträffat några brister eller fel i 

omvårdnaden. Expressen skrev också att en medarbetare på Carema riskerar att få sparken för 

att denna tagit kontakt med media angående kritik mot företaget (NK: 4/11-11). Carema 

skriver att det inte stämmer att personen riskerar att bli avskedad och sedan förtydligar de att 

företaget inte är juridiskt bundna till meddelarfriheten och meddelarskyddet, utan bara 

moraliskt bundna. De kan alltså inte sparka någon även om de velat och därför kan inget brott 

äga rum (DI: 28/11-11). Ytterligare ett exempel på att man inte går längre än till coniecturalis 

är då DN skrivit att Caremas medarbetare uppmanats att själva släcka förekommande bränder 

i syfte att spara pengar, vilket Carema menar är helt felaktiga uppgifter (DI: 22/12-11).  

Carema fortsätter att kritisera DN i många frågor som bland annat rör företagets avsikt att 

spara in på ekonomin. Tidningen hade påståenden som att anställda skulle ha tävlat om att 

spara in på kostnader, att det skulle ha beställts in färre måltider än nödvändigt samt att vissa 

Carema-verksamheter använder mindre inkontinenshjälpmedel och förbrukningsmaterial än 

vad andra vårdverksamheter gör (DI: 22/12-11). Alla dessa påståenden avfärdar Carema. Det 

som är gemensamt för de tillfällen då företaget direkt avfärdar eller nekar till ett påstående, är 

att argumenten har som syfte att rätta till den osanning som media förmedlat enligt Carema. 

                                                 
49
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 Ibid., s. 30. 
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Genom detta kommer media att framstå som lögnarna i sammanhanget.   

 Nedan kan vi se en översikt över hur argumentationen ser ut statistiskt, vilket ger en 

tydligare bild över vilka försvarsargument Carema använder i sina bloggar. Det vanligaste 

argumentet är coniecturalis, då Carema nekar påstådda anklagelser. Detta följs, ironiskt nog, 

tätt av dess motsats qualitatis, där företaget erkänner och ber om ursäkt, oftast genom 

concessio purgatio följt av en åtgärd. Det kan vara svårt att räkna argumenten i bloggarna 

eftersom det ofta är en definitionsfråga, och figuren bör därmed ses som en tolkning och inte 

en given sanning. Min förhoppning är att den ska vara behjälplig för att se vilka argument 

som används mer och vilka som används mindre. 

Översikt: Antal använda argument i bloggarna 

 

Denna figur påvisar precis samma resultat som Santander fått i sin analys av Juholts 

argumentation i samband med bostadsaffären (Santander ställde inte upp en statistisk figur 

men det framgår av hans resonemang).
52

 Trots att Santanders analys grundar sig på ett tal som 

Juholt höll vid ett enda tillfälle, och min egen analys utgår från två bloggar som skrivits under 

flera månader, och trots att figuren ovan kan betraktas som en tolkning, är det ändå intressant 

att vi kommit fram till samma resultat.          

 I Vigsøs analys av Försäkringskassan, som även den baseras på en argumentation vid ett 

enda tillfälle fast i en artikel, förs argumentationen i enlighet med coniecturalis samt qualitatis 

remotio criminis, eller som analysen kallar det, ”bestridande av ansvar” och ”överförande av 

ansvar”.
53

 Även här är alltså coniecturalis den vanligaste formen av argumentation, följt av 

remotio criminis som är det tredje vanligaste försvarsargumentet hos Carema enligt figuren. 

En skillnad mellan Carema och Juholt är att Carema ett antal gånger faktiskt ber om ursäkt 

vilket kan ses svara mot auditoriets förväntningar och därför ses som en lyckad del i 

försvarstalet, medan däremot Juholt försvarar sig med att skylla på olika omständigheter. 

                                                 
52
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0

10

20

30

40

50

Coniecturalis Definitiva Qualitatis Translativa

Comparatio

Relatio criminis

Remotio criminis

Concessio



19 

 

Även Vigsø gör gällande hur betydelsefullt det är att be om ursäkt enlig apologia. Här gäller 

samma sak som för Juholt, eftersom Försäkringskassan inte heller uppfyllde förväntningarna 

på en ursäkt i sin artikel. I och med att Försäkringskassans kunder inte fick någon ursäkt, 

konfronterades de med en heterogen text där deras förväntningar inte infriades.
54

 I alla dessa 

fall ser vi hur statusläran, som Lindqvist förespråkar, fungerar som argumentationstekniker 

som syftar till att värja sig mot kritik på olika sätt i olika sammanhang.
55

 

2.2 Kriskommunikation och nya medier 

Nu när analysen utefter statusläran är utförd, kommer jag att belysa den argumentation som 

förs i bloggarna utifrån Falkheimers och Erikssons teorier kring kriskommunikation. Först 

kommer den tvåvägs asymmetriska PR-modellen att förklaras utifrån de nya mediernas, det 

vill säga i detta fall bloggarnas, sätt att hantera krisen för att uppmärksamma bloggarnas 

annorlunda roll och påverkan. Jag kommer att återknyta kriskommunikationen till statusläran 

i mitt avslutande resonemang.           

 Kriser kan betecknas som händelser som sätter grundläggande värden på spel eftersom 

villrådigheten, tillsammans med den stress som påverkar både individen och samhället i och 

med en kris, rubbar dessa värden. På grund av detta ökar informationsbehovet hos 

människor.
56

 Därför är det nödvändigt för organisationen att snabbt uppmärksamma 

problemen för att finna det bästa sättet att agera utifrån de förutsättningar som finns, annars 

riskerar organisationen att komma efter i kommunikationen och de förlorar på så sätt 

möjligheten att ta plats i den digitala arenan.
57

 Falkheimer skriver att en krishantering bland 

annat kan verka för att ”bygga nya relationer och nytt anseende efter det att en kris blommat 

ut genom att man försöker sprida ett enhetligt budskap till olika målgrupper”.
58

 Detta stämmer 

bra överens med Caremas krisbloggar där tvåvägs asymmetriska PR-modellen blir 

kommunikationens medel, då organisationen själv bestämmer i vilken riktning de avser styra 

auditoriets attityder då läsarna inte har något direkt inflytande över informationen.
59

 Tvåvägs asymmetriska PR-modellen fungerar på så sätt att organisationen vill ändra 

auditoriets handlingssätt utan att ändra sitt eget, och för att kunna genomföra detta försöker 

organisationen utveckla budskap som kan övertyga auditoriet att bete sig eller reagera som 
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organisationen vill.
60

 Det är en form av kommunikation mellan organisationen och auditoriet 

men, som Falkheimer påpekar, där organisationen endast ger sken av att föra en dialog med 

dem sistnämnda.
61

 Organisationen utgår alltså från att det är de som vet bäst och måste då 

alltså kommunicera detta till allmänheten genom att ge ett enhetligt budskap, samtidigt som 

de utövar ett slags symbolisk kontroll över omgivningen.
62

 Grunig och White skriver om PR 

och speciellt den tvåvägs asymmetriska PR-modellen som de jämställer med något de kallar 

för retorik-B, vilket enligt dem är 

the art of knowing what you want, and finding the really good arguments to win others to your side, It is 

the art of the good lawyer, of the effective business leader, of the successful fund raiser, and it is not to be 

scoffed at or ignored. But it does not itself teach us what ends it should serve; it is still an art without 

essential restraints other than those provided by the counterrhetoric created by other warriors or 

competitors. The world it builds, left on its own, is a world of a free market of atomized persons and 

ideas, each privately seeking victory and hoping that in the melee a public good will be produced by some 

invisible hand.
63 

Grunig och White menar att retorik-B avslöjar bristerna med asymmetrisk kommunikation, 

som endast blir ett ordkrig utan begränsningar som inte tjänar det allmänna bästa.
64

 Gällande 

Caremas situation så handlar den om att vinna striden mot media, inte för det allmänna bästa 

utan för företagets bästa genom att påverka auditoriet i den riktning som gynnar dem. 

Eriksson påpekar att ”en bloggande organisationsledning som snabbt uttalar sig med 

anledning av krisen har ett starkt positivt symboliskt värde för att återställa eventuellt skadat 

förtroende. Inte minst eftersom sådana utspel ofta fortplantar sig och uppmärksammas i 

massmedierna.”
65

 Då kan det vara bra att redan innan en kris uppstår ha någon typ av 

beredskap. PR-ansvariga Erika Wegener på Carema säger att ”[i]nformationsavdelningen har 

hela tiden spelat en viktig roll i all typ av kommunikation. Vi hade ingen blogg innan krisen 

men ser fortsatt nytta av att driva den.”
66

 Trots att det är organisationens uppgift att agera i en 

krissituation där organisationen står i fokus, innebär det inte att de ensamma har full kontroll 

över krisen. Därför krävs det att de på något sätt försöker ta kommandot för att vinna åhörarna 

till sin sida, vilket de försöker göra genom den tvåvägs asymmetriska kommunikationen.
67

 

Media är ett exempel på att företaget inte ensamt styr krisen, eftersom tidningar och tv har en 

stor påverkan på människors föreställningar om samhället. Omoraliska händelser är något 

som lockar media eftersom det får mycket uppmärksamhet av allmänheten och där är vården 

                                                 
60

 James E. Grunig & Jon White “The Effect of Worldviews on Public Relations Theory and Practice”, 

Excellence in public relations and communication management, James E. Grunig (red.), Hillsdale, New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates 1992, s. 39. 
61

 Falkheimer 2009, s. 84. 
62

 Grunig & White 1992, s. 40-41. 
63

 Ibid., s. 48. 
64

 Ibid., s. 48-49. 
65

 Eriksson 2009, s. 130. 
66

 Erika Wegener, PR-ansvarig för Carema Care. Intervju via mailkonversation 2012-03-19. 
67

 Falkheimer 2009, s. 15-17. 



21 

 

en given källa att finna dessa omoraliska handlingar. I grund och botten handlar det om att 

företaget, i en sådan situation som Carema befinner sig i, måste agera på ett sådant sätt att de 

vinner tillbaka allmänhetens förtroende. Carema skriver i sin blogg att: ”[d]essutom kommer 

vi att ännu tydligare behöva berätta om just detta arbete för att återfå förtroende.”(DI: 7/11-

11) Företaget är alltså fullt medvetna om att det är tillitsfrågan det handlar om för att kunna 

fortsätta driva företaget. Falkheimer menar att förtroendekriser ofta är följden av klyftor 

mellan olika intressenters förväntningar och organisationens agerande, vilket överensstämmer 

med Caremas kris eftersom intressenterna förväntar sig att företaget ska leva som de lär, 

moraliskt rättvist, vilket krisen synliggjort att de inte gör.
68

     

 Internet ger möjligheten för nya aktörer att ta plats i informationsflödet och därför har 

gatekeeperfunktionen hos traditionella medier försvagats, eftersom informationen direkt kan 

gå från organisationen till publiken utan att först passera mediernas selektiva filter.
69

 Dock 

påverkas människor trots allt av traditionella medier och det ska understrykas att för det första 

så vänder sig ovana internetanvändare i första hand till just traditionella medier, och för det 

andra så är, precis som Eriksson påpekar, inte publicerad information nödvändigtvis mottagen 

information.
70

 Dagens traditionella informationskällor samt journalister blir guider, vilkas 

uppgift det blir att orientera människor bland all information som finns att tillgå.
71

 Detta blir 

tydligt då media plockar upp saker från Caremas bloggar där Carema, på grund av sin 

öppenhet, varit först ut med nyheten och alltså i vissa fall varit öppna med sina egna brister 

innan problemet upptäckts av media. Därför kan Carema ta kommandot över nyheten på ett 

annat sätt än om media hade upptäckt den först. Bloggarna blir som ett offentligt forum även 

för massmedia att ta del av och Wegener skriver att: ”[v]i har förstått att media, i alla fall 

under krisens mest brinnande period, följde bloggen och vi ser att även andra gör det. Det är 

kul och bidrar till debatten.”
72

 Alltså engageras även olika medier i de fall där de skriver om 

krisen och blir då också själva en del av krisen.
73

 Detta visas genom Caremas bloggar där 

många medier, speciellt DN får mycket kritik genom att Carema visar på att det de skriver 

ofta inte stämmer. Därmed blir det tydligt att Caremas argumentation kan tolkas utifrån den 

tvåvägs asymmetriska PR-modellen, som blir en försvarsstrategi att styra auditoriet i en 

riktning som gynnar Caremas bild av krisen, samtidigt som bilden media ger avfärdas. 
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2.2.1 Transparens eller skenbar objektivitet? 

Nu kommer ytterligare termer att införas i analysen utifrån Falkheimers resonemang om 

transparens samt Erikssons teorier kring virtuell krishantering och de sju variablerna för 

interaktivitet, som jag anförde ovan i avsnittet teori. I och med att organisationer numera kan 

hantera kriser genom Internet och genom bloggar, underlättar det för företaget att på ett och 

samma ställe nå ut med alla sina budskap vilket i sin tur innebär att obegränsad information 

kan publiceras. Medborgarbloggar, som Caremas bloggar kan anses utgöra en del av, är enligt 

Eriksson de som har störst inverkan på krisförloppet. Utifrån detta kan vi se att Carema 

försöker ta makten över sin egen kris genom att kommentera de traditionella mediernas 

innehåll.
74

 Den asymmetriska tvåvägskommunikationen sker alltså inte endast genom en tänkt 

dialog med auditoriet, utan även genom en asymmetrisk dialog med medierna. 

 Externa intressenter förväntar sig tillgång till information för att stilla 

informationsbehovet, vilket ställer krav på transparens.
75

 Denna aktionsform är ett sätt för 

företaget att visa att det inte har någonting att dölja, där hela sanningen ges.
76

 Organisationer 

som bloggar anses, enligt Eriksson, uppfattas som mer öppna med sina motiv, källor och 

mål.
77

 Carema är, till att börja med, väldigt noga med att påpeka att det är de som 

uppmärksammat bristerna först, inte media, vilket är ett sätt att visa på sin ärlighet, 

uppmärksamhet och att de redan är i gång med att åtgärda problemen innan media registrerat 

dem. Caremas transparens visar sig på olika plan. Först och främst genom det faktum att de 

skapar två bloggar för att öppet förmedla information som media publicerat, men även för att 

med hjälp av bloggarna synliggöra företagets arbetssätt för att på så sätt skapa förtroende. 

Bäcklunds och Kvists intervjuer av anställda på Attendo visade att många av de anställda 

hade en negativ bild av Attendo innan de började arbeta där, på grund av media, men genom 

transparensen som exempelvis öppenhet med Lex Sarah- och Lex Maria
78

-anmälningar, så 

blev de anställda välvilligt inställda till Attendo.
79

 Detta visar på hur viktig ett företags 

transparens är för att kunna övertyga och påverka auditoriet i en positiv riktning.  

 Ett annat exempel på transparens är när Gyllfors bjöd in representanter från 

Stadsdelsnämnden att arbeta ett skift på Koppargården för att få insikt i vardagen i 

verksamheterna och att situationen inte är så hemsk som media vill få det att låta (NK: 26/10-

11). Carema skapade även en vitbok där de beskriver förbättringsåtgärder de vidtagit på 
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Koppargården så att alla ska kunna följa företagets insatser (NK: 2/11-11).
 80

 På sin hemsida 

lade de även ut det omdiskuterade ”Caremaspelet”, som är ett värderingsspel för 

medarbetarna på Carema med påhittade frågor om arbetssituationer som enligt Carema ska 

förbättra arbetsmiljön, och som kritiserats av anställda för att vara en metod att spara pengar 

(DI: 22/12-11). Genom att offentliggöra spelet och ge alla en chans att själva granska spelets 

regler, vill Carema få allmänheten att förstå att detta inte alls var det bakomliggande syftet. 

Carema införde även en kundombudsman som fungerar som kontaktperson för kunder och för 

närstående där de kan få svar på frågor eller själva framföra klagomål (NK: 18/10-11). 

Carema understryker på bloggen att kundombudsmannen är oberoende av deras verksamhet, 

vilket är förståeligt då en person som är en del av verksamheten i en sådan situation inte 

skulle få lika mycket tillit från kundernas sida eftersom det för verksamheten handlar just om 

att återskapa ett redan skadat förtroende. Blogginlägget förmedlar även kontaktuppgifter, 

telefonnummer, e-postadress och ett kontaktformulär att fylla i om kunden önskar bli 

uppringd av kundombudsmannen. Här ser vi ett exempel på, som Eriksson visar i sin 

forskning, att ansvarsstrukturer förändras, eftersom ansvaret för anhöriga och boende nu läggs 

på kundombudsmannen för att avlasta annan personal som annars har hand om det området.
81

 Dock leder inte kravet på transparens alltid till att organisationer blir mer öppna, 

eftersom de flesta bygger sin transparens utefter olika förutsättningar.
82

 Carema lägger, i sin 

strävan efter transparens, även ut anteckningar från informationsmöten där det i ett fall 

framgår att problemen som de boende på Koppargården ser allvarligast på, är att det bör 

finnas fler än en läkare och att maten bör kryddas mer (NK: 25/10-11). De har i samma inlägg 

citerat boende som säger att den bild media ger inte stämmer och att Koppargården är 

himmelriket. Här kan vi se ett exempel på transparens som istället blir en styrd argumentation 

eller skenbar objektivitet. Det framgår inte vem som tagit dessa anteckningar och till vilken 

nytta, annat än att få Koppargården och Carema att framstå som en bra verksamhet. Genom 

att peka på att maten är dåligt kryddad vinklas problemet till att handla om småsaker istället 

för om verksamhetsproblem. Ett annat exempel på styrd argumentation är när Carema 

hänvisar till Socialstyrelsens uttalande i Metro där de menar att Lex Maria-anmälningar inte 

behöver innebära att ett vårdföretag fungerar dåligt utan att de är ett tecken på att bevakningen 

och efterhållet av patientsäkerheten fungerar bra (DI: 18/11-11). Här blir valet av vinkel 

avgörande för hur saken uppfattas och genom att Carema lyfter fram Socialstyrelsens 

uttalande istället för att påpeka detta själva, bygger de upp sitt ethos genom vad andra 
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auktoriteter säger. Val av perspektiv och framförallt val av definition blir även tydligt i 

exemplet med mannen på boendet Linnégården i Stockholm som blivit fastbunden med ett 

lakan i sin säng. Carema kallar det inte för att han blivit fastbunden, utan för att det var en 

skyddsåtgärd för att undvika skador (DI: 26/1-12). Ytterligare ett exempel på styrd 

argumentation är de tillfällen då Carema försöker ge hela situationen en positiv vinkling där 

de till exempel hänvisar till tidningen Obiz som skriver att ”’Carema-affären’ har fått många 

kommuner att se över avtal och rutiner för uppföljning av genomförda 

äldrevårdsupphandlingar” (DI: 25/11-11). Carema menar att det som hänt dem bidragit till en 

bättre kontroll av äldrevården generellt, vilket även visas när Carema citerar ur 

Dalademokraten där landstingsrådet och moderaten Claes Jacobsson tror att Carema kan 

medföra positiva följder, då historien sätter press på privata aktörer och på landstinget (DI: 

25/1-12). I mailkonversationen med Wegener ställde jag som uppsatsförfattare frågan vad 

bloggarnas syfte är, varpå Wegener svarar att ”[b]loggen är ett kommunikativt instrument. 

Det ger oss ett verktyg som är helt separat från vår webb som är lite friare och lättare att styra 

ad hoc än just webben. Vi kan hantera frågor som är av intresse för såväl oss som [för] 

branschen.”
83

 Här använder Wegener till och med ordet styra för att beskriva 

kommunikationen och hon medger att de behandlar frågor som är av intresse för dem, 

underförstått i ett vidare perspektiv, ett intresse att återbygga förtroendet för företaget. 

 Angående de sju variabler som Eriksson förespråkar för att interaktiviteten mellan 

läsare och organisation ska fungera, så blir virtuell krishantering gällande, såsom att erbjuda 

pressmeddelanden, svara på vanliga frågor samt ge snabba interaktiva responsmöjligheter.
84

 

Den första variabeln, mångfald i bloggens information, visas genom att Carema i sina inlägg 

hänvisar till personer eller tidningar som tidigare uttryckt en åsikt, negativ eller positiv, som 

de sedan svarar på.
85

 De röster som kommer till tals är alltså olika personer, läkare, anhöriga 

och boende, men alltid genom Carema. Här blir det tydligt att den tvåvägs asymmetriska PR-

modellen fungerar som en skenbar dialog där bilden som ges kan uppfattas som selektiv och 

skev. Falkheimer lyfter fram hur viktig ledarens, i detta fall Gyllfors, roll och synlighet är för 

hur krisen uppfattas av alla intressenter, då det ledaren säger påverkar hela krisförloppet. 

Falkheimer skriver till och med att ”[l]edaren måste framträda och uttala sig.”
86

 Det 

intressanta med Caremas bloggar är att Gyllfors endast framträder två gånger som skribent, 

samt i PDF-dokumentet som publicerats på hemsidan. Vid ett tillfälle har Gyllfors chattat med 

läsare från Aftonbladet och chattkonversationen publicerades på bloggen (DI: 13/11-11). 
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Bäcklund och Kvist understryker hur viktigt ledningens ansvar är för att stärka företagets 

framtoning för att gynna trovärdigheten.
87

 I Attendos fall fokuserar företaget på att 

kommunikationen mellan medarbetare och organisationsledning ska fungera och detta sker 

genom regelbundna möten, varefter framkommen information läggs ut på företagets interna 

och externa sidor. Enligt de intervjuer som Bäcklund och Kvist genomförde bland Attendos 

anställda, framgick att företaget ansåg att avståndet mellan ledning och anställda är litet.
88

 

Bäcklund och Kvist menar att Attendo visserligen lägger stor vikt vid extern PR, men att de 

lägger lika stor vikt vid intern kommunikation för att skapa bättre förhållanden mellan ledning 

och arbetstagare.
89

 Ledningen är dock inte bara viktig för organisationens välmående och för 

en fungerande kommunikation inom företaget. I Caremas fall, när skadan så att säga redan är 

skedd och krisen är ett faktum, måste ledningen visa sig för allmänheten, vilket inte skett i så 

stor utsträckning via bloggarna. Det har till och med ryktats om att en PR-byrå har anlitats för 

att hjälpa Carema och när jag som uppsatsförfattare ställde frågan till Wegener om vem som 

författar bloggarna, svarade hon att ”det är främst undertecknad som skriver i bloggarna.”
90

 

Dock framgår det i stort sett aldrig vem den undertecknade på bloggarna är, vilket kan ses 

som en otydlighet från Wegeners håll och även som en brist i transparensen från Caremas 

sida. I och med att Carema brister i transparensen blir det otydligt vem som bör stå till svars 

för det som skrivs i bloggarna. Carema tog i ett inlägg upp ryktet om att en PR-byrå anlitats 

för att författa bloggen, men kommenterar över huvudtaget inte saken (DI: 15/12-11). Om så 

vore fallet är det alltså inte Caremas ”röst” som talar i bloggarna utan en tredje persons. 

 Valet av länkar är viktigt att granska apropå mångfald eller möjligtvis selektiv 

mångfald. Detta eftersom det bidrar till transparens men också blir angeläget när det kommer 

till företagets avsikt att framstå i god dager.
91

 Oftast länkar Carema genom hänvisning till 

tidningar som DN, Expressen, Aftonbladet etc. Carema själva säger att: ”[v]i kan enbart länka 

till sådant som finns tillgängligt på internet, och vi kan förstås ha missat en och annan 

artikel.” (NK: 13/10-11) På detta sätt skyddar de sig från klagomål om de skulle missa, eller 

välja bort, vissa artiklar. Det händer att Carema hänvisar till artiklar genom att endast ange 

nummer på tidningen, datum och sida. Detta kan bero på att tidningen inte finns på Internet 

men att Carema fortfarande arbetar för transparens och ger läsaren möjlighet att på eget 

initiativ söka upp artikeln. Vissa gånger länkar de inte till artiklar, utan de publicerar en bild 

på artikeln på bloggen där de med en understrykningspenna markerat det viktigaste innehållet. 

Det intressanta är att detta endast sker när det handlar om nyheter som talar till deras egen 

                                                 
87

 Bäcklund & Kvist 2011, s. 31.  
88

 Ibid., s. 31-32. 
89

 Ibid., s. 12. 
90

 Erika Wegener, PR-ansvarig för Carema Care. Intervju via mailkonversation 2012-03-19. 
91

 Eriksson 2009, s. 87. 



26 

 

fördel, till exempel gällande rubriker som ”[n]yansera bilden av äldrevården” (DI: 15/11-11), 

”[m]edierna dömer Carema utan grund” (DI: 18/11-11), ”[s]luta hacka på Carema” (DI: 9/12-

11), ”[m]edia ger en skev bild av äldreomsorgen” (DI: 21/12-11) och ”Carema Cares personal 

– fantastiska människor” (DI: 6/2-12). Detta ger inte läsaren valmöjlighet att välja bort 

innehållet av en länk, utan läsaren tar del av detta i och med bildens omedelbara synlighet. 

Det styr läsarna till insikten att det finns fler som håller med Carema i deras ståndpunkt och 

dessa artikelbilder verkar för att stärka företagets ethos och trovärdighet.  

 Transparens kräver även en interaktivitet där läsarnas åsikter blir synliga för att bilden 

ska bli så rättvis som möjligt. Detta kan ske genom variabel två där den enskilde läsaren 

bidrar med information till bloggen i och med kommentarfunktionen.
92

 På bloggarnas ”leave a 

comment”-funktion får många som publicerat en kommentar svaret av Carema att de 

anstränger sig för att svara på allas frågor, men att det kan dröja. Det är Wegener som sköter 

kommunikationen via kommentarfunktionen och hon svarar inte på alla kommentarer i 

bloggen. När svar ges sker det ofta i form av hänvisning tillbaka till- eller förtydligande av 

tidigare blogginlägg, där Carema redan kommenterat saken i fråga. Av totalt 240 inlägg i NK 

samt i DI under denna period på tre månader, har 142 kommentarer publicerats, i detta 

inräknas svaren från Carema. Som mest publicerades 22 kommentarer gällande ett och samma 

inlägg med rubriken ”Carema Care avskaffar sitt bonussystem” (DI: 10/11-11). Alltså har de 

allra flesta inlägg inte kommenterats alls och Wegener säger att: ”[j]ag försöker besvara så 

många som möjligt men både positiva och negativa kommentarer publiceras på bloggen.”
93

 

Detta kan förstås som att Carema, eller Wegener, väljer ut vissa kommentarer att svara på 

medan andra väljs bort. Av de kommentarer som studerats i detta arbete kan yppas att de 

flesta ändå innehåller negativ kritik mot företaget. Kommentarfunktionen är trots allt ett 

försök till interaktivitet mellan bloggens läsare och Carema och ger läsaren möjlighet att 

kommentera och tillföra information, men där informationen istället blir kritik riktad mot 

Carema vilket inte direkt gynnar en interaktiv informationsbaserad dialog mellan parterna.

 Denna variabel går ihop med variabel tre angående interpersonell kommunikation, där 

varje läsare har tillfälle att utbyta tankar om det som inträffat via bloggen.
94

 Dock blir det 

sällan genom interaktion mellan läsarna, utan snarare som en följd av att varje individ vill få 

utlopp för sin åsikt. Här kan vi se att Erikssons uppfattning om att bloggar mer uppfattas som 

ett samtal med en mer personlig ton även är gällande i Caremas fall men att samtalet sker mer 

sporadiskt än i en dialogform.
95

 Det förekommer ingen möjlighet till chatt eller liknande 
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mellan läsare och organisation, förutom den redan nämnda chatt mellan Gyllfors och 

Aftonbladets läsare som publicerades efter det att chatten redan avslutats (DI: 13/11-11). 

 Angående variabel fyra och möjligheten för webbadministratören att kartlägga bloggens 

användare, svarade Wegener, på frågan om de har någon uppfattning om hur många läsare 

bloggarna har: ”[i]nte i dagsläget. I höstas var antalet ganska högt. Sökbarheten har varit en 

utmaning. Vi arbetar med denna fråga fortsatt.”
96

 Carema vet alltså inte hur många som 

besöker bloggarna men uppskattar att antalet är ”ganska högt”, men vad de baserar den 

uppskattningen på är okänd. Även variabel fem, respons- och kontaktmöjligheter mellan 

organisationen och läsaren, är något dåligt bearbetad.
97

Förutom uppgifter till 

kundombudsmannen vid ett enstaka tillfälle, anges varken telefonnummer eller e-postadresser 

till företagets olika kontaktpersoner. Kontakten med PR-ansvarig, angående denna uppsats, 

togs efter att jag själv sökt upp denna på Caremas hemsida, som är fristående från bloggarna.

 Variabel sex, möjlighet till sökningar och navigationsmöjligheter på bloggarna samt 

variabel sju, informationens aktualitet, är bägge väl genomförda.
98

 Det är lätt att hitta på 

bloggarna då en sökruta finns, där läsaren kan skriva in ett ord för att se vad Carema tidigare 

skrivit om saken. Bloggarna uppdateras genom att datum anges i varje inlägg och att inläggen 

följer en kronologisk struktur, dock anges inte klockslag för publicering. Man är som bloggare 

oberoende av tid och rum vilket kan vara en fördel.
99

 Precis som Eriksson framlagt så skapar 

de nya typerna av informationsflöden, i och med de nya medierna tillsammans med nya 

tidsramar och den annorlunda berättarformen, andra förutsättningar, som i vissa fall kan verka 

positivt för företag i kris.
100

 För att hänga med i medias kritik har Carema möjlighet att när 

som helst på dygnet bemöta media på sin blogg och hamnar på detta sätt inte efter i 

kommunikationen, utan kan ständigt ge sin bild av situationen. Efter att ha granskat dessa sju 

variabler för interaktivitet kan det konstateras att kravet på en funktionell interaktivitet i 

Caremas fall endast fungerar bra i två fall av sju.       

 Den forskning som Eriksson (2006) ägnat sig åt behandlar inte samma typ av kris som i 

Caremas fall, eftersom Eriksson fokuserar på kriser efter mord och naturkatastrofer, som 

varken organisationer eller allmänheten egentligen kunnat påverka i förhand. I Caremas fall 

var det en hel organisation som drabbades av organisationens egna misstag. Trots detta kan vi 

se att Erikssons forskning om interaktivitet svarar mot denna analys av Carema, förutom på en 

punkt. Precis som Erikssons forskning visar, ger inte Caremas bloggar medborgarna direkt 

möjlighet till att bidra med egen information, förutom via ”leave a comment”-funktionen och 
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det finns heller inga chattforum. Det sker ingen kartläggning av användarna och det finns 

ingen besöksstatistik.
 101

 Dock erbjuder bloggarna en sökfunktion där man har möjlighet att 

själv orientera sig bland inlägg man anser vara mer intressanta för en själv, vilket 

webbsidorna Eriksson undersökt inte erbjöd.
102

 Transparens är alltså en försvarsstrategi som 

Carema eftersträvar för att ge auditoriet en öppen bild av situationen, men där studiet av 

virtuell krishantering och interaktivitet visar att företaget missat gånga viktiga delar i den 

övertygande processen. Caremas medborgarbloggar blir ett medel för en asymmetrisk 

tvåvägskommunikation, där den skenbara dialogen med auditoriet nu sträcker sig till en 

skenbar dialog med media, i form av försvarsargumentation från Caremas sida, vilket ännu 

starkare visar på en ojämn kommunikation. 

2.2.2 Försvarsstrategier för förtroende 

Förutom transparens finns andra strategier att ta till för att reparera förtroendet. Nedan 

kommer en analys utifrån begreppet apologia och ”image repair theory” att göras, vilket är ett 

sätt att agera och argumentera i en kris genom olika retoriska försvarsstrategier. Apologia 

används för att bygga upp en organisations anseende efter eller under en kris och Falkheimer 

gör gällande tre faktorer som måste förekomma för att en situation ska bedömas som en 

apologia nämligen att ”det ska finnas ett etiskt anspråksställande för misstag och missgrepp, 

det ska finnas ett behov hos organisationen av att förbättra sitt renommé som främsta motiv 

för respons, och försvaret ska framföras av organisationen själv”.
103

 Detta stämmer in på 

Caremas situation eftersom de fått kritik angående ett antal misstag och måste därför rädda 

sitt anseende för att klara företaget och de startar därför bloggar för att kommunicera med 

allmänheten. Eriksson skriver att ”[e]ffekterna av retoriska kriskommunikationsstrategier som 

förnekanden och bortförklaringar tenderar att bli alltmer verkningslösa – eller åtminstone stå 

under omvandling – som en följd av att allt fler kontrolluppgifter och alltmer information 

lagras och görs offentlig.”
104

 Detta måste i Caremas fall tolkas utifrån påståendet att 

effekterna står under omvandling, med tanke på att många av de argument som de använder 

faktiskt är rena förnekanden och bortförklaringar vilket statusläran hjälpt oss att se, till 

exempel att lägga ansvaret hos någon annan. För att bevisa att Carema har rätt i sin sak och 

undvika att kommunikationsstrategierna blir verkningslösa, försöker de i så stor utsträckning 

som möjligt vara öppna med verksamhetens mål och den kritik som de möter i media, istället 

för att tysta ned sådant som kan uppfattas negativt. Som Eriksson påvisar, så bidrar bloggarna 
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till att Carema kan vara mer öppna med sina motiv, mål och källor.
105

    

 En organisation kan genom apologia på olika sätt försöka rädda sitt anseende, genom till 

exempel ”image repair theory” som har mycket gemensamt med statusläran. Här kan tre 

strategier tillämpas, såsom förnekande, bortförklaring och att minska händelsens 

anstötlighet.
106

 Bäcklund och Kvist visar på hur Attendo arbetar med att stärka sitt varumärke 

genom ”employer branding” och samma sak kan förklara Caremas agerande, fast genom 

”image repair theory” där de vill bygga upp sin image för att förbättra sitt rykte och samtidigt 

stärka företagets varumärke.
107

 De två första punkterna i denna teori klargjordes i 

argumentationsanalysen ovan med hjälp av statusläran, men den sista punkten ska nu studeras 

närmare. Den handlar om att genom olika retoriska strategier reparera ett skadat förtroende. 

Detta kan ske genom bolstering; där organisationen lyfter fram positiva gärningar för att få 

auditoriet välvilligt inställt, förminskning; påvisa för auditoriet att det inte är så allvarligt som 

det kan tyckas, överskridande; att sätta frågan i en större kontext eller föreslå en annan typ av 

referensram, attack mot den anklagande; att rikta uppmärksamheten åt ett annat håll, 

kompensation; erbjuda den utsatta goda handlingar eller ekonomisk ersättning och till sist 

särskiljande; att jämföra med en annan liknande men värre handling för att förminska 

händelsen.
108

 Attack mot den anklagande kommer dock inte att beröras djupgående här då 

detta redan analyserats med hjälp av statuslärans begrepp relatio criminis. Även särskiljande 

har diskuterats med statuslärans begrepp comparatio och kommer inte vidare att diskuteras. 

Gällande kompensation kunde inte något sådant utläsas av bloggarna mer än att de ber om 

ursäkt, då ekonomisk ersättning till drabbade kan uppfattas som mutor, och är ingenting 

företaget bör syssla med i avsikt att reparera sitt förtroende.     

 Den första strategin, bolstering, kan ses i företagets transparens där positiva handlingar 

och förbättringsåtgärder lyfts fram för att få allmänheten välvilligt inställd.
109

 Carema framför 

även goda handlingar de gjort som inte är direkt kopplade till skandalen. Till exempel 

bestämde de sig för att skänka tio kronor till Radiohjälpen, för varje artikel som publicerats 

om dem i svenska tidningar från 1 oktober till 16 december 2011, vilket blev 28,720 kr. (DI: 

16/12-11). Carema menar att de gör detta för att de, precis som radions inslag och musik, 

tycks väcka känslor. De fick även välja en låt som tack och de valde ”I don’t care what you 
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call me” med David Ford, med motiveringen att det var av ”rent musikaliska skäl”. Den goda 

ekonomiska gärningen tillsammans med ironin i låtvalet, syftar till att framställa Carema som 

ett företag bestående av goda människor med humor. Medan media skriver negativa artiklar 

om Carema gör de i sin tur det till något positivt där de skojar om det på medias bekostnad. 

 Förminskning sker ofta i företagets ansats att stärka sitt ethos och detta ofta genom att 

lyfta fram närstående eller boende som är nöjda och positivt inställda till företaget. Exempel 

på detta är då en närstående menar att alla Caremas verksamheter inte är dåliga och att hennes 

mamma bor på ett boende med fina rum och duktig personal med ett stort tålamod (DI: 9/11-

11). En annan anhörig menar att problemet grundas i sensationsjournalistik och hon vänder 

sig mot de våldsamma överdrifterna och lyfter istället fram bilden av ”[d]e ljusa, fint 

möblerade lokalerna, trädgården, engagemanget (…) manikyrstunder med lackering (…) 

konsertvisning på storbildsskärm (…) [och] den vänliga personalen” (DI: 14/12-11). Den 

anhöriga påpekar även att hon själv är journalist, vilket stärker hennes ethos och i och med det 

även Caremas ethos. Sedan framför hon att det är okunnigt att överdriva på det sätt som 

främst DN:s journalister, enligt henne, har gjort. Carema citerar även anställda som uttrycker 

att de är stolta över att arbeta på Carema och att medierapporteringen inte stämmer med hur 

verkligheten ser ut (DI: 28/11-11).          

 För att ytterligare stärka sitt ethos hänvisar Carema till auktoriteter som exempelvis 

dietister, som menar att undernäring hos gamla har varit ett utbrett problem under lång tid och 

alltså inte bara rör Carema utan all vård, privat som offentlig (DI: 2/12-11). Det förminskar 

Caremas roll efter att de anklagats för att boende dött på grund av undernäring. På bloggen 

förs även fram att Carema genomförde en medarbetarundersökning mellan den 17-24 

november 2011 som visade att 80 procent ser att problemen inom företaget inte är generella 

utan gäller enskilda enheter (DI: 6/12-11). Här förminskar Carema problemen genom att lyfta 

fram majoriteten av medarbetarna som bevis för att det inte är företaget i sig det är fel på, utan 

funktionen av vissa verksamheter och företaget menar att man inte kan döma helheten efter en 

liten del. Carema citerar även Carin Bokegård som varit chef inom äldreomsorgen sedan 70-

talet, som säger att ”äldreomsorgen aldrig varit så bra som den är idag, men aldrig fått så 

mycket skäll.” (DI: 28/11-11) Detta förminskar problemet då hon menar att äldrevården är bra 

trots all kritik den får, vilket flyttar fokus från Carema. Förminskning sker också genom att 

Carema belyser artiklar där det påpekas att problemet fått mer utrymme än det borde. Carema 

refererar till Gotland Allehanda som uppmärksammat att Carema har mer än 500 arbetsplatser 

i Sverige och att det bara är vid två av dessa som det rapporterats oenigheter (DI: 16/11-11). 

Medieanalysföretaget Second Opinion publicerade en rapport som gav skarp kritik mot DN 

och tv4, där det framgick att läsarna blivit förda bakom ljuset i och med sättet 
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omständigheterna skildrades på i media (DI: 1/2-12). Denna rapport verkar positivt för 

Carema i och med att händelsernas anstötlighet förminskas, men det är även en attack mot 

media då det är de som får skulden för att ha framställt verkligheten på ett felaktigt sätt.  

 Överskridande kan man se då frågan om privatvård sätts i kontexten av vård i allmänhet 

och inte privatvård i synnerhet. Carema lyfter fram utomstående personer som ethos-

stärkande auktoriteter som framför att dålig vård inte har att göra med om den är privat eller 

offentlig (DI: 9/11-11). Här vill man visa på att problemet inte ligger i att Carema är privatägt, 

vilket har framhållits vara en av grunderna till problemet från början, utan Carema menar till 

exempel att Koppargården hade problem redan innan då det drevs i kommunal regi (DI: 

24/11-11). Överskridande sker även genom att byta referensram där fokus flyttas från Carema 

till exempelvis samhället. Ett exempel på detta är när en sjuksköterska uttalar sig om att 

drevet mot Carema egentligen handlar om ”okunskap och en längtan efter det perfekta 

samhället.” (DI: 21/11-11) Ett annat exempel är när chefsredaktören och journalisten 

Thorbjörn Larsson går ut i media och säger att kvaliteten på äldreomsorgen inte bör mätas ur 

ett producent- och politikerperspektiv utan ur ett brukar- och anhörigperspektiv (DI: 30/11-

11). Här föreslås en ny referensram för mätningen av kvaliteten, som indikerar att fokus legat 

fel redan från början och att brukare och anhöriga kommit i skymundan. Roland Friberg som 

är sektionsstyrelsemot i Vårdförbundet Storstockholms kommunsektion, menar att den 

skandal som drabbat Carema kan inträffa var som helst, även i kommunal äldrevård. Vidare 

påpekar han att man i debatten glömmer att ta upp det viktigaste, vilket är att det knappast går 

att bedriva en äldreomsorg med bra kvalitet med dagens resurser (DI: 18/1-12). Han flyttar 

fokus dels från den privata vården till vården i stort, men även från en otillräcklig vård 

beroende på bristfällig kunskap till en vård utan möjlighet till resurser. Här ser vi att Vigsøs 

analys av Försäkringskassan är jämförbar med Caremas försvarsstrategi. Försäkringskassan 

sökte flytta fokus från sig själva till regering och riksdag medan Carema vill flytta fokus från 

sig själva genom att rikta strålkastarljuset mot samhället och vården i stort.
110

 

 Attack mot den anklagande visas, som tidigare beskrivits, dels genom att Carema själva 

går hårt åt media genom att dementera informationen de förmedlar, men även genom att 

framhäva personer som håller med Carema, till exempel anhöriga som anser att mediedrevet 

”är enögt och orättvist.” (DI: 17/11-11) Carema fick inte ta över boendet Axgården som 

planerat och Caremas affärsområdschef Kerstin Stålskog menar att detta är beklagligt och att 

beslutet beror på den generella mediebilden av Carema samt att beslutet inte har en saklig 

grund (DI: 14/12-11). Även här attackeras media för att ha bidragit till att Carema får svårare 

att starta verksamheter. Därmed blir det tydligt att Carema använder apologia som en 
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försvarsstrategi där alla tre delar i ”image repair theory” används flitigt, det vill säga 

förnekande, bortförklaring och att minska händelsens anstötlighet, varav de två första, under 

andra namn, även ingår i statusläran. Detta görs för att vinna förtroende genom att 

bagatellisera händelsen genom att fokusera på positiva ämnen, förminska händelsers allvar, 

sätta frågan i ett större sammanhang samt att attackera de som anklagat företaget. 

3. Sammanfattande diskussion och slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att belysa de åtgärder Carema vidtagit, i form av 

försvarsargumentation och andra retoriska strategier, för att rädda sitt anseende bland 

allmänheten. Jag hade tre frågeställningar till min hjälp för att uppnå detta syfte. Den första 

frågan gällde vilka slags försvarsargument Carema använder. För att besvara frågan använde 

jag mig av statusläran och kom med den fram till att den vanligaste typen av försvarsargument 

som Carema använder i sina bloggar är status coniecturalis, där de påstår sig oskyldiga till 

anklagelserna i media. Figuren ”Översikt: Antal använda argument i bloggarna” gav en bild 

av argumentens frekvens, vars resultat korresponderade med liknande forskning. Den visade 

sig nämligen stämma överens med Juholts försvarsargumentation som Santander analyserade, 

samt analysen som Vigsø gjorde av Försäkringskassans artikel. Det näst vanligaste 

argumentet Carema använder är qualitatis concessio, där de erkänner felsteg fast menar att det 

skett utan ond avsikt (purgatio), vilket även var fallet i Juholts tal. I Caremas fall följdes 

concessio i regel av en åtgärd vilket kan lugna auditoriet då det visar på att företaget arbetar 

för förbättring. Carema ber även om ursäkt flera gånger vilket även det kan verka lugnande 

för auditoriet eftersom det svarar mot förväntningen på en ursäkt, vilket tidigare forskning 

poängterat är en viktig faktor för att vinna förtroende. Det tredje vanligaste argumentet är 

definitiva och qualitatis remotio criminis följt av translativa och qualitatis comparatio och till 

sist kommer qualitatis relatio criminis. Ofta är det en kombination av flera status vilka 

kombineras för att stärka varandra.          

 Den argumentationsteoretiska analysen med hjälp av statusläran påvisade argument som 

var markerade försvarsargument, och kriskommunikationsanalysanalysen fördjupade och 

lyfte fram argument som var mer ämnade att återbygga förtroende. Den sistnämnda analysen 

genomfördes för att besvara min andra och tredje frågeställning; om och i så fall hur Caremas 

argumentation korresponderar med teorier kring kriskommunikation i syfte att övertyga 

auditoriet samt vilka försvarsstrategier som valdes och hur de utnyttjades. Caremas 

argumentation kan belysas med hjälp av kriskommunikationsteorier på så vis att 

försvarsstrategierna transparens, virtuell krishantering, interaktivitet, apologia och den 
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tvåvägs asymmetriska PR-modellen blir viktiga för krishanteringen. Försvarsstrategierna 

verkar på olika nivåer, dels genom att Carema startade bloggarna som medium för själva 

krishanteringen men också genom att företaget, via bloggarna, fick möjlighet att ge sin bild av 

situationen genom att använda strategierna för att rädda sitt anseende.     

 Försvarsstrategin transparens verkar för att ge auditoriet en öppen bild av krisen och 

visar sig genom bloggarnas uppgift att referera till den kritik medierna riktar mot Carema. Här 

ser vi kopplingen till statusläran genom att argumenten som med detta verktyg kan utläsas 

inte ensamma bidrar till att övertyga auditoriet. För att läsarna över huvudtaget ska kunna 

tillägna sig argumenten, krävs att Carema är öppna med både kritiken från media och med 

sina egna åsikter. För att främja transparens publicerade Carema en vitbok för Koppargården 

och även ”Caremaspelet” samt inrättade en kundombudsman, vilket verkade för att ge 

auditoriet insikt i företagets arbetssätt. Dock kan skönjas en skenbar objektivitet i 

transparensen då bland annat Caremas publicerade anteckningar verkar för att ge en positiv 

bild av företaget. Även val av ord och utryck samt val av vinkel spelar in i subjektiviteten, där 

kampen med media om definitioner och valet av vilka länkar som anges (de som kritiserar 

företaget) och vilka artiklar som direkt klistras in i bloggen (de som är positiva för företaget) 

talar sitt tydliga språk.            

 Caremas styrda argumentation skapades genom deras medborgarbloggar och ger sken 

av att gå i dialog med auditoriet och med media. Medborgarbloggarna blev verktyget för 

försvarsstrategin tvåvägs asymmetriska PR-modellen, som innebär att Carema styr 

informationen utifrån sina egna syften, och genom att ta makten över auditoriet söka 

återbygga förtroendet för företaget och minska tilltron till media. Statusläran påvisar detta 

genom att åskådliggöra valet av argument som Carema väljer att framlägga för att på bästa 

sätt styra och påverka auditoriet i en viss riktning. Detta visar tydligt på Caremas 

bakomliggande avsikt med kommunikationen; att rädda företagets framtid genom att vinna 

auditoriets förtroende.           

 Bloggarna som medium utnyttjades inte till fullo. Vi har sett att försvarsstrategierna 

virtuell krishantering och interaktivitet (läsare-läsare och läsare-företag) kan anses utgöra en 

del av transparensen, och måste fungera för att auditoriet ska kunna tillägna sig argumenten. 

Carema lyckades mindre bra med dessa två försvarsstrategier, vilket kan förstås som en brist i 

argumentationen. Alla röster som kom till tals (i artiklar, länkar och referat) var genom 

Carema, men det framgår inte vem som specifikt uttalade Caremas åsikt via bloggarna, tydligt 

är dock att Caremas vd Gyllfors lyser med sin frånvaro. Läsarnas möjlighet att tillföra 

information genom ”leave a comment”-funktionen fungerade dåligt och varken kartläggning 

av användarna eller kontaktmöjligheter till företaget via bloggarna existerade. Därför blir 
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bilden av krisen skev, där auditoriet i värsta fall har svårt att tillgodose sig argumenten som 

här åskådliggjorts med hjälp av statusläran, eftersom den bristande interaktionen kan leda till 

missförstånd mellan organisationen och auditoriet. På grund av dessa missar kan man anta att 

Carema inte gjort allt de har möjlighet att göra för att rädda sitt anseende.   

 Försvarsstrategin apologia användes för att stärka tilliten till företaget och reparera 

förtroendet. Sambandet med statusläran är tydligt i och med att apologia svarar mot många av 

statuslärans punkter. Förnekande (status coniecturalis) och bortförklaring (status definitiva, 

status qualitatis samt status translativa) är vanliga strategier i Caremas argumentation. ”Image 

repair theory” lyfter även fram minskning av händelsens anstötlighet som en vanligt 

förekommande företeelse, vilket inte blir lika påtagligt med enbart statusläran. Detta blir 

tydligt i Caremas bloggar genom att företaget fokuserar på positiva ämnen (bolstering), att 

förminska händelsens allvarsamma tyngd (förminskning), att sätta frågan i en större kontext 

(överskridande) samt genom attacker mot media där de anklagas för att ha farit med osanning 

(attack mot den anklagande). Dessa olika typer av kriskommunikationsteorier utnyttjas för att 

rädda Caremas anseende bland allmänheten.       

 Brevet, i form av PDF-dokumentet, som Gyllfors publicerade på hemsidan, 

representerar ganska bra hur hela försvarsprocessen i bloggarna gått till kronologiskt, från 

erkännande till ursäktande till att flytta fokus från företaget. Caremas resonemang går från 

försvarsargumentation till att bygga upp förtroendet då de stärker företagets ethos genom att 

lyfta fram positiva sidor och kväva de negativa pathos-laddade åsikterna. Vad som från början 

tycktes vara två vanliga bloggar skapade av Carema, visade sig, efter att alla Caremas 

spelregler granskats, vara ett sätt att styra och försvara sig. Detta visar på retorikens 

påverkande kraft i syfte att överleva.         

 När det gäller vidare forskning vore det intressant att jämföra Caremas argumentation 

med ett annat vårdföretags för att se om det finns återkommande strategier, samband eller 

skillnader, vilket det visat sig göra i den tidigare forskning som här tagits upp fast som inte 

berört just vårdföretag. Utan att ha fördjupat mig i Attendos argumentation kan ett mönster 

skönjas som påminner om Caremas sätt att argumentera. En sådan jämförande analys kan 

möjligtvis bidra till kartläggning av nya modeller för retoriska argumentationer inom 

kriskommunikation. Det skulle även vara möjligt att ta ställning till vilka 

argumentationsformer som varit mer eller mindre lyckade, vilket är svårt att göra genom att 

endast utvärdera ett enda vårdföretag. Jag vill framhålla att kombinationen mellan statusläran 

och kriskommunikation har fungerat mycket bra som analysverktyg och denna förening kan 

säkerligen utvecklas för att i framtiden kunna nyttjas som ett analysverktyg för fördjupad 

förståelse för retorisk kommunikation.  
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