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1 INLEDNING 

 

1.1 Om icke vinstdrivande organisationer, webbkommunikation, retorik och ethos 

Allmänhetens förtroende är den icke vinstdrivande organisationens viktigaste valuta. Utan 

förtroende, ingen verksamhet. Men hur vinner man förtroende? För att skapa en relation med 

allmänheten byggd på trovärdighet och tillit blir den icke vinstdrivande organisationens 

externa kommunikation särskilt viktig. 

Sedan så kallade IKT (informations- och kommunikationsteknologier) blivit en 

integrerad del av den moderna organisationens verksamhet har kommunikation mellan 

organisationer och individer möjliggjorts under dygnets alla timmar, året runt. Internet är det 

tydligaste exemplet på hur IKT gett alla typer av organisationer möjligheten att 

masskommunicera ett budskap via en och samma plattform. Internets intåg i den moderna 

organisationens verktygslåda har inneburit en vidgad horisont i alla riktningar för de icke 

vinstdrivande organisationernas kommunikationsstrategier. I takt med att nya medier 

utvecklats för att distribuera information snabbt och i flera led samtidigt har både icke 

vinstdrivande organisationer och andra verksamheter valt att aktivt använda Internet och 

webbsidor för att bygga förtroenderelationer med sina målgrupper.
1
 Maria Isaksson och Poul 

Erik Flyvholm Jørgensens ord sammanfattar trenden väl: 

 

The development toward more transparent and expressive organizations has 

happened concurrently with the widespread introduction of corporate Web 

sites. Web sites have provided companies with a virtual shop window for 

communicating their ethos to a global audience.
2
 

 

 Varför är förtroendeskapande kommunikation viktigt för icke vinstdrivande 

organisationer? Ingemar Olsson identifierar fem kommunikationsutmaningar som är 

särpräglade för idéburna organisationer (ett samlingsbegrepp för alla typer av organisationer 

vars främsta drivkraft är en idé snarare än ett vinstintresse, vilket alltså är kännetecknande för 

en icke vinstdrivande organisation) varav de första tre är av relevans för analysen.
3
  

                                                 
1 Krishnamurthy Sriramesh, Milagros Rivera-Sánchez, Cheryll Soriano, “Websites for stakeholder 

relations by corporations and non-profits”, Journal of Communication Management vol. 17, 2013:2, s. 126. 
2 Maria Isaksson, Poul Erik Flyvholm Jørgensen, Communicating Corporate Ethos On the Web - selfpresentation 

of PR agencies”, Journal of Business Communication vol 47, 2010:2, s. 120. 
3 Ingemar Olsson, Sprid idén: strategisk kommunikation för idéburna organisationer, Malmö, Liber 2011, s. 35–

46. 
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Den första utmaningen berör bland annat svårigheten att förändra en målgrupps 

beteende (att välja produkt X i stället för Y), att krav på uppoffringar ställs (att ge upp en 

etablerad vana), att förändringarna som det nya beteendet ska orsaka är osynliga (att 

konsekvenserna av en handling sker i en annan världsdel) och att förändringen i beteendet 

förväntas vara långvariga (att förbinda sig). Den andra utmaningen argumenterar att det är 

svårt för idéburna verksamheter att nå ut med budskapet, dels för att idéburna organisationers 

budskap är svåra att sammanfatta i en förenklad beskrivning, till skillnad från en 

vinstdrivande verksamhets produkt eller tjänst, dels för att budskapet kan vara svårt att 

modifiera.  

Den tredje utmaningen Olsson nämner är problematiken att hitta rätt målgrupper att 

kommunicera till eftersom dessa ofta är många och ibland otydliga. Cheryll Soriano et. al har 

identifierat sex generella intressegrupper som icke vinstdrivande organisationer har och delat 

in dessa i följande kategorier: massmedia, konsumenter, investerare/donerare, anställda, staten 

och samhället.
4
 Denna kategorisering ger en indikation på den mängd relationer den icke 

vinstdrivande organisationen simultant uppehåller och komplexiteten detta medför då det med 

varje intressegrupp följer en unik diskurs. Med det ökar risken för en mindre träffsäker 

kommunikation.
5
  

I ljuset av dessa utmaningar är det lätt att se varför förtroenderelationer mellan den 

icke vinstdrivande organisationen och dess målgrupper blir centralt för organisationens 

kommunikation. Om organisationen inte lyckas etablera förtroende gentemot allmänheten 

finns risken att de av Olsson utmejslade utmaningarna blir organisationen övermäktig. På 

samma vis är det är sannolikt att de ovan nämnda hindren blir lättare att överkomma om ett 

förtroende etablerats mellan organisationen och dess publiker. Det är med bakgrund av det här 

uppsatsen med intresse sätter fokus på retoriken och tillämpningen av den i analysen av den 

förtroendeskapande kommunikation som sker över Internet av icke vinstdrivande 

organisationer. 

Analysen tar avstamp i ethosforskningen, vilket är där den starkaste kopplingen 

mellan retoriken och studiet av förtroendeskapande kommunikation återfinns. James C. 

McCroskey erbjuder en lättillgänglig förklaring av vad ethos är när han beskriver det som 

                                                 
4 Sriramesh, Rivera-Sánchez, Soriano 2013, s.126. Traditionellt sett har begreppet källa i den här kontexten 

avsett en person (mer specifikt en talare), men McCroskey tydliggör att källa också kan gälla organisationer och 

andra typer av verksamheter. 
5 Olsson 2011, s. 42. 
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något som rör en publiks uppfattning om en källas trovärdighet.
6
 För McCroskey är ethos 

något dynamiskt och föränderligt och i enlighet med Aristoteles definition av begreppet 

nämner McCroskey tre kvaliteter, eller underkategorier, som tillhörande ethos, nämligen sunt 

förnuft, karaktär och välvilja (Aristoteles kallade dessa phronesis, arete och eunoia). Dessa 

kvaliteter hänvisar till de egenskaper en källa bedöms efter avseende trovärdighet och 

kommer att vara utgångspunkten i föreliggande analys. Det är först och främst den senare 

dimensionen av ethosbegreppet som gett upphov till forskning om organisationers 

förtroendeskapande kommunikation.
7
  

 

1.1.1 Icke vinstdrivande organisationer i Sverige 

De idéburna organisationerna har sagts tillhöra en tredje samhällssektor, utöver offentlig- och 

privat sektor, i vilken människor samlas kring idéer och tillsammans driver en privat 

verksamhet utan vinstsyfte.
8
 De kan även räknas till det civila samhället, som definieras på 

följande vis av Regeringen:  

 

...En arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet - där 

människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma 

intressen.
9
 

 

Trots svårigheter att mäta det civila samhällets totala omfattning i Sverige, uppskattade SCB 

(Statistiska centralbyrån) antalet ekonomiskt aktiva organisationer till ungefär 50 000 år 

2009.
10

 För att tydliggöra vad som menas med den icke vinstdrivande organisationen vänder 

sig föreliggande uppsats till den definition Filip Wijkström presenterar. Enligt Wijkström ska 

den icke vinstdrivande organisationen vara formellt organiserad, privat och därför separat från 

staten, återinvestera all eventuell vinst i verksamheten, vara självstyrande och ha kapacitet att 

styra sina egna aktiviteter och vara frivillig och därmed inkludera någon form av frivilligt 

                                                 
6James C. McCroskey, An introduction to rhetorical communication: a western rhetorical perspective, (9 uppl.) 

Boston: Allyn and Bacon 2006, s. 83. 

McCroskey tydliggör att det inte är källan som har ethos utan att det är i en publiks attityd mot en källa som 

ethos återfinns. 
7 Ibid, s. 84. McCroskey och Teven (1997) har tidigare definierat dessa kvaliteter som expertis, tillförlitlighet 

och empati (se teoriavsnittet i den här analysen). 
8 Olsson 2011, s. 15–16. 
9 Regeringen, ”Politik för det civila samhället”, http://www.regeringen.se/sb/d/1982 (2014-12-05). 
10 SCB, Det civila samhället – ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska  

centralbyrån, 2011. Det ska tilläggas att detta alltså innefattar alltifrån idrottsföreningar och religiösa samfund 

till hyresgästföreningar, fackliga organisationer, och naturligtvis också, icke vinstdrivande organisationer. 
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deltagande eller bidragande i verksamheten.
11

 Föremålet för den icke-vinstdrivande 

organisationen är alltså inte ekonomisk vinst utan den drivs primärt av andra incitament. 

 I den här analysen studeras tre icke vinstdrivande organisationer: Forest Stewardship 

Council (FSC), KRAV och Fairtrade. Valet föll på dessa icke vinstdrivande organisationer 

eftersom de alla agerar i enlighet med det ändamål jag valt att kalla för ”planetens välfärd”, 

vilket jag definierat enligt följande: att miljö, djur och människor kan samexistera på ett 

hållbart och ansvarsfullt sätt. För att öka jämförbarheten i analysen ytterligare har jag valt 

organisationer som har gemensamt att dels utfärda certifikat för produkter eller tjänster, dels 

vara starkt förknippade med sin logotyp, dels erbjuda välutvecklade webbsidor som 

presenterar en omfattande informationsmängd om både organisationen och dess 

verksamhetsområden. För att få spridning i analysen har jag valt två mer kända organisationer 

(KRAV och Fairtrade) och en mindre känd organisation (FSC).
12

 

 

 

1.1.2 Forest Stewardship Council (FSC)  

FSC är en internationell icke vinstdrivande och marknadsdriven organisation och kom till 

1993 i Toronto, Kanada, som ett resultat av en grupp människors vilja att gemensamt 

diskutera framtiden för världens skogar. Grunden till mötet var en kollektiv oro för 

avskogning och ett skogsbruk som påverkade människor och miljö negativt.
13

 FSC verkar för 

ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk världen över genom att erbjuda ett globalt 

certifieringssystem för hela ledet från råvara till produkt. FSC är en medlemsorganisation och 

bygger på ett trekammarsystem bestående av den sociala kammaren, den ekonomiska 

kammaren och miljökammaren. Tillsammans beslutar dessa kammare om vilka standarder 

och regler som ska gälla för FSC-certifiering av skog, skogsbrukare samt producenter och 

återförsäljare av träbaserade produkter och tar i beaktning sociala, ekonomiska och 

miljöriktade aspekter.
14

 De produkter som möter FSC:s standarder märks med FSC:s logotyp. 

                                                 
11 Filip Wijkström, “The Swedish Nonprofit Sector in International Comparison”, Annals of Public and 

Cooperative Economics vol. 68, 1997: 4, s. 629. 
12 Jag har valt att avstå från organisationen Svanen, som annars skulle vara ett självklart val för den här analysen 

då den är störst i Norden, eftersom denna arbetar på uppdrag av regeringen och därmed inte kan likställas de 

andra organisationerna som står i privat regi. I mitt resonemang har jag alltså utgått från Wijkströms definition 

av den icke vinstdrivande organisationen. 
13 FSC, ”Vår historia”, http://se.fsc.org/vr-historia.281.htm, (2014-10-22). 
14 FSC, ”Vår historia”, http://se.fsc.org/vr-historia.281.htm,(2014-10-22). 

http://se.fsc.org/vr-historia.281.htm
http://se.fsc.org/vr-historia.281.htm
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Idag finns FSC i 85 länder världen över, inklusive Sverige sedan 1996. Kontroller av att 

certifieringen följs görs årligen av oberoende, ackrediterade certifieringsföretag.
15

 FSC:s 

internationella hemsida återfinns på https://ic.fsc.org/ och Svenska FSC:s hemsidas 

webbadress är http://se.fsc.org/.
16

 

 

 

 

1.1.3 KRAV 

KRAV grundades 1985 och är en ekonomisk förening utan vinstdrivande intressen som 

tillsammans med sina 28 medlemmar beslutar om hur KRAV-certifierad produktion ska gå 

till. KRAV:s vision är att framställningen av livsmedel ska vara ekonomiskt, ekologiskt och 

socialt hållbar.
17

 Från att enbart ha verkat för en enhetlig märkning av ekologiskt odlade 

produkter innefattar verksamheten idag även animaliska livsmedelsprodukter.
18

 KRAV-

certifiering av produkter genomförs av oberoende, ackrediterade certifieringsorgan.  De 

produkter som möter KRAV:s kriterier på att de är producerade “på ekologisk grund med 

extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan” får tillåtelse att 

märka produkten med “KRAV”-logotypen.
19

 4000 lantbrukare och 550 förädlingsföretag har 

idag KRAV-märkt produktion och till det finns även 800 KRAV-märkta butiker och lika 

många KRAV-godkända restauranger. KRAV:s hemsida återfinns på webbadressen 

http://www.krav.se/.  

 

 

1.1.5 Fairtrade 

Fairtrade International har funnits sedan 1997 och är en produktmärkning som främjar odlares 

och arbetares levnadsvillkor. Med avstamp i FN:s fackorgan för sysselsättnings- och 

arbetslivsfrågor (ILO) har Fairtrade utvecklat ett antal kriterier för odlare, anställd arbetskraft, 

                                                 
15 FSC, ”Så här går det till”, http://se.fsc.org/s-haer-gr-det-till.306.htm, (2014-10-23). 
16 I uppsatsen likställer jag Internationella FSC och Svenska FSC som en och samma icke vinstdrivande 

organisation (vilket de tekniskt sett inte är). 
17 KRAV, ”Organisationen KRAV”, http://www.krav.se/organisationen-krav, (2014-10-23). 
18 KRAV, ”Produktfakta”, http://www.krav.se/produktfakta, (2014-10-23). 
19 KRAV, ”KRAV-märkningen”, http://www.krav.se/krav-markningen, (2014-10-23). 

https://ic.fsc.org/
http://se.fsc.org/
http://www.krav.se/
http://se.fsc.org/s-haer-gr-det-till.306.htm
http://www.krav.se/organisationen-krav
http://www.krav.se/produktfakta
http://www.krav.se/krav-markningen
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handel och särskilda produkter.
20

 Fairtrade International består av nationella Fairtrade-

organisationer (Fairtrade Sverige är den svenska representanten) och idag finns det fler än 

1200 Faitrade-certifierade producentorganisationer i 74 länder världen över.
21

 De 

producentorganisationer som tilldelas Faitrade-certifikatet har tillåtelse att märka sina 

produkter med Fairtrade-symbolen. Certifikatet fråntas producentorganisationen om den 

misslyckas att följa Fairtrades kriterier.
22

 Fairtrades internationella hemsida finns på 

webbadressen http://www.fairtrade.net/ och för den svenska hemsidan för Fairtrade gäller 

http://fairtrade.se/.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det är uppsatsens syfte att öka förståelsen för hur icke vinstdrivande organisationer skapar 

förtroende mot allmänheten genom webbkommunikation. Syftet uppnås genom en 

undersökning av tre icke vinstdrivande organisationers webbkommunikation utifrån det 

retoriska begreppet ethos. De tre icke vinstdrivande organisationer som är föremål för 

analysen är Forest Stewardship Council (FSC), KRAV och Fairtrade. Genom att undersöka 

vilka eventuella likheter och skillnader som kan identifieras i de tre icke vinstdrivande 

organisationernas webbkommunikation avseende förtroende är förhoppningen att fördjupa 

förståelsen för hur den moderna icke vinstdrivande organisationen etablerar förtroende 

gentemot allmänheten. Syftet uppnås med hjälp av följande frågeställningar: 

 

1. Vilka ethosetablerande grepp kan identifieras i det textmaterial de icke vinstdrivande 

organisationerna kommunicerar till allmänheten via webben? 

2. Hur kan de identifierade ethosappellerande begreppen förstås i relation till 

allmänhetens upplevda grad av förtroende för de icke vinstdrivande organisationerna?. 

 

1.3 Tidigare forskning  

Forskning om icke vinstdrivande organisationers användning av webben som rtt 

förtroendeskapandekommunikationsmedel ur ett retoriskt perspektiv är tämligen begränsad. 

Det finns dock angränsande forskning. Den mest relevanta bland denna, som även ligger till 

grund för det teoretiska perspektiv den här uppsatsen avser använda, är Isaksson och 

Jørgensens forskning om vinstdrivande verksamheters tillämpning av retoriska strategier i 

                                                 
20 Fairtrade, ”Olika typer av kriterier”, http://fairtrade.se/om-fairtrade/kriterier/olika-typer-av-kriterier/, (2014-

10-26). 
21 Fairtrade, ”Internationellt”, http://fairtrade.se/om-fairtrade/internationellt/, (2014-10-26). 
22 Fairtrade, “Certifiering & kontroll”, http://fairtrade.se/om-fairtrade/certifiering-kontroll/ (2014-10-26). 

http://www.fairtrade.net/
http://fairtrade.se/
http://fairtrade.se/om-fairtrade/kriterier/olika-typer-av-kriterier/
http://fairtrade.se/om-fairtrade/internationellt/
http://fairtrade.se/om-fairtrade/certifiering-kontroll/
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Internetkommunikationen. I sin studie “Communicating corporate ethos on the web: self-

presentation of PR agencies” presenterar Isaksson och Jørgensen en modell för att analysera 

ethoskvaliteter i PR-byråers kommunikation via webben.
23

 Med avstamp i Aristoteles 

definition av ethos förklarar Isaksson och Jørgensen hur PR-byråers externa 

webbkommunikation kan förstås ur perspektivet att skapa förtroende för sina intressenter 

genom självpresentation. 

Bland annan forskning på ämnet corporate ethos, vilket är en samlingsterm för ethos 

ur ett företagsperspektiv, kan Lund och Petersen omnämnas. Baserad på Aristoteles definition 

av ethosbegreppets kvaliteter menar Lund och Petersen att ett företags trovärdighet 

manifisteras genom identitet, ethos och image (som vardera delas in i ett antal 

underkategorier) och utifrån detta har de utvecklat en modell för att analysera en organisations 

kommunikation från ett trovärdighetsperspektiv.
24

 Isaksson och Jørgensens studie ”Building 

credibility in international banking and financial markets", som har ambitionen att undersöka 

ethosgrepp i företags bildkommunikation i tryckt reklammaterial, bör också nämnas.
25

 

Angränsande forskning återfinns även hos Williams som från ett ethosperspektiv 

granskat verksamhetsidéer (mission statements) presenterade av hög- och lågpresterande 

företag på det amerikanska magasinet Fortunes lista över 1000 företag.
26

 Kopplingen mellan 

corporate ethos och retorikämnet blir tydlig när Williams hänvisar till Beason och skriver att 

en noga utformad verksamhetspresentation som är i enlighet med den tänkta publikens 

värderingar kan appellera till vad Beason kallar likhet (similitude) mellan verksamheten och 

publiken. Likhet (similitude) bygger i det här sammanhanget till stor del på samma 

konceptuella grund som Kenneth Burkes identifikationsbegrepp.
27

 Även Cheney kopplar 

samman corporate ethos med Burkes identifikationsteori när han skriver om att organisationer 

aktivt engagerar sig i identifikationsprocessen genom att kommunicera sina värden, mål och 

information på olika sätt (exempelvis genom deras hemsida) och därmed öppnar upp för en 

individ att identifiera sig med organisationen.
28

 

                                                 
23 Isaksson, Jørgensen 2010, s. 119–140. 
24 Anne Katrine Lund, Helle Lund, Det sku’ vær’ så godt. Organisationskommunikation – cases og  

Konsekvenser. København: Samfundslitteratur 2001, citerad i Simon Leed Krøs, Corporate Credibility and 

Climate Communication, masteruppsats framlagd vid Aarhus School of Business, Århus universitet, 2009, s. 29.  
25 Maria Isaksson, Poul Erik Flyvholm Jørgensen, “Building credibility in international banking and financial 

markets", Corporate Communications: An International Journal vol 13, 2008: 4, s. 365–379. 
26 Linda Stallworth Williams, “The mission statement: A corporate reporting tool with a past, present, 

and future”, Journal of Business Communication vol 45, 2008:2, s. 102. 
27 Ibid., s.103. 
28 George Cheney, “The Rhetoric of Identification and the Study of Organizational Communication”, Quarterly 

Journal of Speech vol 69, 1983:2, s.146.  



10 
 

 På ämnet retorik i den digitala världen i generell mening har fyra forskare varit 

särskilt framträdande. Dessa är Barbara Warnick, G.P Landow, Laura J. Gurak och James P. 

Zappen. Barbara Warnick var tidig med att diskutera hur retorisk kritik kan användas på 

retoriska artefakter presenterade i digitala medium och menar att webbsidor är lämpliga för 

retorisk analys eftersom de i sin essens är utformade att presentera en ståndpunkt och att 

informera, influera och övertyga dem som besöker webbsidan. Hon konstaterar också vikten 

av retorikkritiska studier av Internet eftersom webben blivit betydande plattform för social 

aktivism, politisk diskurs och kommersiella intressen.
29

 Laura J. Gurak befäster retorikens 

betydelse för webbanalys och menar att ethos är den så kallade onlinediskursens viktigaste 

karaktäristika. Retorikens relevans för en organisations presentation via webben understryks 

därmed.
30

  

G. P Landow belyser i sin tur ett mer textteoretisk perspektiv när han diskuterar 

hypertexten, eller onlinetextens, mångdubbla funktion så den framställs i sitt digitala medium. 

Landow menar att text presenterad i ett digitalt sammanhang, till skillnad från tryckt text, 

betonar förbindelser och relationer med andra ting (exempelvis bilder, idéer och koncept) på 

ett sätt som förändrar hur vi läser och förstår text.
31

 Slutligen menar James P. Zappen att 

dialog som ett medel för att pröva egna idéer, sätta andras idéer på prov och ett verktyg för att 

skapa egna idéer - snarare än en metod för att övertyga - är möjligt i alla medium, inklusive 

det digitala. Zappen utmanar därmed den ofta rådande uppfattningen om retoriken som ett 

ämne enbart associerat med övertygelseprocesser.
32

 

Bland forskning avseende icke vinstdrivande organisationers kommunikation på 

webben finner vi bland annat Sorianos studie “Websites for stakeholder relations by 

corporations and non-profits: A time-lag study in Singapore” som utforskar skillnaderna 

mellan hur organisationer med vinstintressen och icke vinstdrivande organisationer använder 

webbsidor i kommunikativa syften.
33

 På liknande tema undersöker Kenix hur väl icke 

vinstdrivande organisationers användning av webbsidor stämmer överens med den allmänna 

                                                 
29 BarbaraWarnick, “Rhetorical Criticism in New Media Environments”, Rhetoric Review vol 20, 2001:1/2, s. 

62. 

Barbara Warnick, Rhetoric Online: Persuasion and Politics on the World Wide Web, New York, Peter Lang 

Publishing 2007, s. 27. 
30 Brandon Jones, “Rhetorical Criticism of Online Discourse”, Stylus: a journal of first-year writing vol 2, 

2011:2, s. 24–25. 
31 George P. Landow, “Hypertext in Literary Education, Criticism and Scholarship”, Computers and the 

Humanities vol. 23, 1989:3,  s. 174–175. 
32 James P. Zappen, “Digital Rhetoric: Toward an Integrated Theory”, Technical Communication Quarterly vol 

14, 2005:3, s. 320–321. 
33 Krishnamurthy Sriramesh, Milagros Rivera-Sánchez, Cheryll Soriano, “Websites for stakeholder 

relations by corporations and non-profits", Journal of Communication Management vol. 17, 2013:2,  s. 122–139. 
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uppfattningen om Internet som ett användbart verktyg att främja demokrati. Detta gör hon i 

sin studie ”In search of Utopia: An analysis of non-profit web pages”.
34

 Boeder berör också 

ämnet när han undersöker hur icke vinstdrivande organisationer använder Internet som ett 

verktyg och strategi för att nå ut till allmänheten och hur debatten kring denna praxis ter sig.
35

 

Det har även gjorts en del forskning på C-nivå om icke vinstdrivande organisationer utifrån 

perspektivet hur förtroende etableras med hjälp av strategisk kommunikation.
36 

Vad gäller generell kommunikationsforskning tillämpad på Internet i synnerhet finner 

vi artikeln “Building Dialogic Relationships Through the World Wide Web” i vilken Taylor 

och Kent erbjuder ett teoretiskt perspektiv på relationsbyggande via webben som är aktuellt 

än idag.
37

 De menar att Internet ger organisationer möjligheten att komma närmre specifika 

målgrupper och de utforskar detta utifrån en dialogisk kommunikationsteori (dialogical 

communication theory).
38

  

På samma tema belyser Taylor, Kent och White Internets dialogiska kraft och funktion 

som relationsbyggande verktyg mellan en organisation och allmänheten i studien “How 

activist organizations are using the Internet to build relationships.”
39

 Studien undersöker hur 

100 så kallade “activist organizations”, eller aktivistorganisationer, som kämpar för en 

miljösak, använder sig av Internet för att uppnå ett slags dialogiskt ideal.
40

 

 

1.4 Teori och metod 

 

1.4.1 Isaksson och Jørgensens ethosmodell 

I föreliggande analys har Isaksson och Jørgensens ethosmodell använts som teoretisk 

utgångspunkt. Isaksson och Jørgensen har undersökt corporate ethos i två studier om hur 

moderna vinstdrivande organisationers etablerar förtroende i sin kommunikation mot 

allmänheten. Med målet att studera hur företag, det vill säga vinstdrivna organisationer, 

använder dels bildkommunikation i tryckt reklam, dels textkommunikation på webben för att 

                                                 
34 Linda Jean Kenix “In search of Utopia: An analysis of non-profit web pages”, Information, Communication & 

Society vol 10, 2007:1, s. 69–94. 
35 Pieter Boeder, “Non-profits on e: how non-profit organizations are using the internet for communication, 

fundraising, and community building”, First Monday vol 7, 2002:7.  
36Lin & Liu, 2010; Rehnman, 2013; Rivera & Karlsson, 2013, Ackermann & Kruismann, 2007. 
37 Maureen Taylor, Michael L. Kent, “Building Dialogic Relationships Through the World Wide Web”, Public 

Relations Review vol. 24, 1998:3. 
38 Detta ska självklart förstås i sitt sammanhang, det vill säga att Internet var helt nytt. 
39 Maureen Taylor, Michael L. Kent, William J. White, “How activist organizations are using the Internet to 

build relationships”, Public Relations Review vol 27, 2001, s. 263–284. 
40 Taylor et. al väljer att definiera “activist organizations” som  “a group of two or more individuals who 

organize in order to influence another public or publics through action that may include education, compromise, 

persuasion, pressure tactics or force”. 
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etablera förtroende mot allmänheten och kommunicera kompetens, ansvarstagande och 

förmåga att uppnå de mål och löften som utlovas, har Isaksson och Jørgensen utvecklat en 

ethosmodell för analys av en verksamhets självrepresentation.
41

 Modellen passar väl för den 

här uppsatsen eftersom Isaksson och Jørgensens studerat de två mest centrala elementen i 

kommunikation på webben och därmed prövat ethosmodellen i två syften med lyckat resultat. 

På grund av restriktioner för analysens omfång kommer jag dock enbart att studera 

textmaterial. Bortsett från ett par mindre modifikationer för att anpassa modellen till det 

studerade materialet har jag använt Isaksson och Jørgensens ethosmodell precis som den 

förklaras i de två studier i vilken den presenteras. 

 Isaksson och Jørgensens ethosmodell bygger på McCroskey och Tevens definition av 

trovärdighet (credibility) som baserad på tre icke diskursiva kvaliteter med avstamp i 

Aritsoteles begrepp phronesis, arete och eunoia. Dessa är expertis (expertise), tillförlitlighet 

(trustworthiness) och empati (empathy).
42

 Enligt McCroskey och Tevens stärker kvaliteterna 

verksamhetens auktoritet (hör samman med expertis), rykte (hör samman med tillförlitlighet) 

och behaglighet (likeability) (hör samman med empati) förutsatt att de är framgångsrikt 

kommunicerade.
43

 Isaksson och Jørgensen menar att tre retoriska strategier kan möjliggöra 

god kommunikation av de ovanstående definierade kvaliteterna: självbefrämjande (self-

promotion), självkaraktärisering (self-characterization) och självuppoffring (self-sacrifice)(de 

är presenterade i motsvarande ordning som de icke diskursiva kvaliteterna för att indikera 

vilken de hör samman med).   

Vidare har Isaksson och Jørgensen tagit fram elva ethosappellerande kvaliteter som 

alltså är ett resultat av de tre retoriska strategierna. Dessa ethosappellerande kvaliteter ger 

retorikanalytikern ett ramverk för att i detalj kunna studera ett kommunikationsmaterial 

utifrån ett förtroendeperspektiv. De elva ethosappellerande kvaliteterna presenteras i Isaksson 

och Jørgensens ethosmodell (se figur 1).
44

 

                                                 
41 Isaksson, Jørgensen 2008, s. 365–379.1 

Isaksson, Jørgensen, 2010,  s. 119–140. 
42 James C. McCroskey, Jason J. Teven, “Goodwill: a re-examination of the construct and its measurement”, 

Communication Monographs vol. 66, 1999, s. 90–103.  

Begreppet empati är Isaksson och Jørgensens val av ord i deras tolkning av McCroskeys och Tevens begrepp 

“perceieved caring”. 
43 Isaksson, Jørgensen 2008, s. 365–379. 
44 Jag har fritt översatt namnen på de ethosappellerande egenskaperna från engelska till svenska och omtolkat 

dem från att gälla företag specifikt till organisationer generellt. 

Isaksson, Jørgensen 2010, s. 122, 

Maria Isaksson, Poul Erik Flyvholm Jørgensen, “Credibility in corporate discourse”, Pragmatics across 

Languages and Cultures, Anna Trosborg (ed.), Berlin/New York: Walter De Gruyter 2010, s. 515–516. 

Isaksson, Jørgensen 2008, s. 370. 
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 De första fem kvaliteterna är kategoriserade under den retoriska strategin 

självbefrämjande (self-promotion): 

1) Entitlements (Åstadkommanden) är uttalanden som belyser vad organisationen 

uppnått tidigare och Enhancements (Förbättringar) är påståenden som 

uppmärksammar en särskild insats organisationen varit upphovsman till och som ger 

den ett extra erkännande (denna ethosappellerande kvalitet är alltså delad i två, men 

räknas som en och samma). 

2) World knowledge (Omvärldsinsikter) är uttalanden som visar på  organisationens 

kunskap och förståelse för omvärlden och den bransch organisationen är verksam i. 

3) Presence (Närvaro) avser uttalanden som ger indikationer om var organisationen är 

fysiskt lokaliserad och Resources (Resurser) avser konkreta uttalanden om 

organisationens förmågor och sätt att utföra handlingar samt  beskrivningar eller 

hyllningar av organisationens produkter eller tjänster.
45

 

4) Knowledge och Skill (Kunskap och Färdigheter) syftar till uttalanden om utbildning 

och övning, meriter, positioner eller status, eller samarbete med andra organisationer 

och medlemskap i andra sammanhang.  

5) Abilities och Attributes (Förmågor och Attribut) hänvisar till meddelanden 

organisationens inneboende kvaliteter, arbetsrelaterade erfarenheter och insikter, 

visioner och effektivitet, utförlighet och drivkraft. 

 

Jag har valt att i analysen sammanföra de ethosappellerande kvaliteterna Resurser och 

Förmågor och Attribut och låtit den senare vara namnet för båda. Detta har jag gjort eftersom 

de i mångt och mycket tangerar varandra i fallet icke vinstdrivande organisationer. Skälet är 

att den icke vinstdrivande organisationens verksamhet, eller tjänst, är identisk med 

organisationen självt. Därför krävs en modifikation av modellen. Jag har dock valt att skriva 

ut samtliga ethosappellerande kvaliteter i teoriavsnittet som oberoende av varandra för 

tydlighetens skull. 

 

De nästföljande fyra kvaliteterna är kategoriserade under självkaraktärisering (self-

characterization): 

                                                 
45 För enkelhetens skull har jag valt att behålla Förmågor och Attribut som det gemensamma namnet för dem 

båda. 
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6) Integrity och Justice (Integritet och Rättvisa) hänvisar till uttalanden om hur 

 organisationen agerar och berör påståenden om dess neutralitet, opartiskhet, 

 moral, objektivitet och driftighet. 

7) Truthfulness (Uppriktighet) avser påståenden om moral och handlar om hur 

 organisationen för sig, dess karaktär och respekt för ärlighet, rättvisa och 

 uppriktighet. 

8) Passion (Passion) berör uttalanden om organisationens entusiasm och vad 

 organisationen finner spännande och  givande. 

9)  Courage (Mod) handlar om hur organisationen säger sig tackla utmaningar och hot 

och syftar till organisationens konkurrenskraft och hur väl den uppvisar bestämdhet, 

ihärdighet och fasthet i beslut och ambition. 

 

De sista två kvaliteterna återfinns under självuppoffring (self-sacrifice): 

10) Attention (Omsorg) syftar till påståenden om hur organisationen bryr sig om 

 andra och inkluderar uttalanden rörande organisationens barmhärtighet, omsorg  för 

 samhällets bästa, hängivenhet och orubbliga omtanke för dess målgrupper och andra 

 intressenter som räknas till dess publik.  

11) Enjoyment (Nöje) hänvisar till budskap om den glädje eller entusiasm som 

 organisationen skapar för andra och syftar till påståenden om organisationens 

 förmåga att generera belåtenhet, lycka och tillfredsställelse. 

 

 

Figur 1: De ethosappellerande kvaliteterna enligt Isaksson och Jørgensen. 
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I anslutning till sin modell presenterar Isaksson och Jørgensen ett antal exempel på hur den 

förtroendeetablerande kommunikationen i de ethosappellerande kvaliteterna kan se ut (se 

figur 2).
46

 Även om Isaksson och Jørgensens textexempel modifierats för att anpassas till 

studiens ändamål är det av värde att presentera metodförfattarnas syn på hur de 

ethosappellerande kvaliteterna kan identifieras eftersom det är vad som legat till grund för 

min tolkning av hur de ethosappellerande kvaliteterna ska återfinnas i det material som 

studerats. Jag har valt att modifiera dem eftersom det blir uppenbart att Isaksson och 

Jørgensens exempel är riktade mot företag och vinstdrivande verksamheter vars 

kommunikation om själva organisationen, till skillnad från kommunikation om produkt eller 

en tjänst, specifikt handlar om exempelvis organisationens kärnvärden och generella attityd. 

Situationen är dock annorlunda för den icke vinstdrivande organisationen då organisationen 

och tjänsten mer eller mindre är samma sak. Nedan följer en översikt över de textexempel 

som varit mina ledljus. 

 

1. Åstadkommanden/Förbättringar: Tack vare vårt arbete har vi lyckats bidra till det 

här… 

 2. Omvärldsinsikter: Vi vet att situationen ser ut så här, och därför väljer vi att 

 agera på följande vis… 

 3. Närvaro: Vi finns tillgängliga att nå här; Idag finns vi här… 

 4, Kunskap/Färdigheter: Vi är störst på vårt område och samarbetar med de här 

 aktörerna; Vi har den här kompetensen… 

 5. Förmågor/Attribut: Vi ser oss själva som det självklara valet för dig som vill 

 uppnå det här eftersom vi gör det här… 

 6. Integritet/Rättvisa: Vår organisation bygger på integritet och strävar efter 

 rättvisa; Vi är oberoende och neutrala… 

 7. Uppriktighet: Vi är transparenta i vårt arbete; De här värdena är vad vi står för… 

 8. Passion: Vi älskar det vi gör; Vi gör det vi gör eftersom vi brinner för det… 

 9. Mod: För att fortsätta låta vår organisation växa tänker vi göra det här i framtiden; 

 De här  verktygen kommer leda oss till framgång… 

                                                 
46 Maria Isaksson, Poul Erik Flyvholm Jørgensen, “Credibility in corporate discourse”, Pragmatics across 

Languages and Cultures, Anna Trosborg (ed.), Berlin/New York: Walter De Gruyter 2010, s. 532. 
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 10. Omsorg: Vi bryr oss om det här; Vi värnar om det här; Vi känner för det här för 

 att… 

 11. Nöje: Vår verksamhet har lett till så här mycket nytta och glädje för så här 

 många; Människor har uttryckt att de är så här nöjda med oss… 

 

 

Figur 2: Exempel på hur ethosappellerande kvaliteter ser ut enligt Isaksson och Jørgensen. 

 

1.4.2 Min tillämpning av teori 

Att använda Isaksson och Jørgensens ethosmodell för att studiet förtroendeskapande 

kommunikation i en C-uppsats inom ämnet retorik kan tyckas vara kontroversiellt eftersom 

den inte är lika väletablerad som många andra teorier. Jag hävdar dock att modellen passar 

utmärkt för ändamålet eftersom kopplingen till retorikämnet är stark tackvare anknytningen 

till ethosbegreppet och för att den blir extra intressant som teoretiskt verktyg eftersom den är 

mer eller mindre oanvänd av tidigare retorikkritiker. Isaksson och Jørgensens ethosmodell ger 

mig förutsättningarna att ta mig an retorikämnet på ett nytt och tidigare ogjort sätt och jag 

menar att den står sig väl i jämförelse med exempelvis en topikanalys, som är av liknande 

natur men som har innebär en större utmaning vad gäller avgränsning och tolkning. Min 

förhoppning är att jag med hjälp av ethosmodellen kan addera något nytt till retoriken som 

forskningsfält. 
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 De två studier som haft Isaksson och Jørgensens ethosmodell som analytiskt verktyg 

har haft vinstdrivande organisationer som föremål för undersökningen. Trots detta menar jag 

att modellen inte behöver begränsas till organisationer med vinstintressen eftersom 

vinstperspektivet knappast är avgörande för modellens användning.
47

 Den faktor som har 

störst betydelse i det här sammanhanget är att de icke vinstdrivande organisationer som 

analyseras bedriver liknande verksamhet och har en jämförbart utvecklad 

webbkommunikation. Dessutom finns det utrymme för ny forskning om icke vinstdrivande 

organisationers förtroendeetablerande kommunikation från ett ethosperspektiv, vilket är ännu 

ett skäl till varför Isaksson och Jørgensens ethosmodell med fördel kan användas i den här 

uppsatsen.  

 En förväntad problematik för tillämpningen av ethosmodellen på de icke vinstdrivande 

organisationerna har att göra med att de icke vinstdrivande organisationernas verksamhet 

också “är” tjänsten de erbjuder. Det finns två sätt för en organisation (både vinstdrivande och 

icke vinstdrivande) att kommunicera de ethosappellerande kvaliteterna: dels avseende 

organisationen som sådan och dess relation gentemot andra samhällsinstitutioner, 

organisationer och individer, dels avseende organisationens faktiska tjänster och vilka värden 

som är inneboende i dessa. För den här analysen blir distinktionen relevant eftersom det 

rimligtvis antas att en icke vinstdrivande organisation som exempelvis Fairtrade arbetar för 

integritet och rättvisa och med omsorg mot omvärlden – två värden som även räknas som 

ethosappellerande kvaliteter (se Integritet och Rättvisa och Omsorg). När organisationen så 

kommunicerar dessa kvaliteter beskriver de således både tjänsten de erbjuder och 

organisationens värden. Detta är en stor skillnad från Isaksson och Jørgensens studier där de 

analyserade företagens organisation var tydligt åtskilt från de tjänster och produkter dessa 

vinstdrivande verksamheter erbjöd. 

 Som ett resultat av att det är icke vinstdrivande organisationer som är föremål för 

analysen är det inte helt okomplicerat att separera den icke vinstdrivande organisationen från 

den icke vinstdrivande organisationens tjänst. Därför väljer jag att sammanföra de två när så 

krävs. Vid de tillfällen jag finner ethosetablerande uttryck som avser både hur organisationen 

är och hur tjänsten är betraktar jag dem som synonyma. Jag menar att de ethosappellerande 

kvaliteter som använts för skildringar av dels en organisations beskaffenhet, dels en 

organisationens tjänst båda bör tas i beaktning för att ge studien relevans.  

                                                 
47 Även om så skulle vara fallet visar Olsson (2011) att likheterna mellan idéburna organisationer och 

verksamheter i näringslivet är flera. Bland annat kan de båda ha anställda, driva affärsverksamhet, vilja växa, ge 

vinst och vara privata. 
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1.5 Kodning av material 

För de hemsidor som undersöks tillämpar jag den metod Kenix använder sig av i sin studie för 

att koda en hemsidas innehåll.
48

 Metoden avgränsar det analyserade innehållet till information 

tillgänglig efter ett bestämt antal musklick från hemsidans startsida och tar avstamp i empirisk 

forskning som visat att majoriteten av internetanvändarna stannar på en hemsidas startsida 

och sällan klickar sig vidare.
49

 För den här analysen väljer jag att avgränsa mig till 

informationsmaterial som kan lokaliseras två musklick från hemsidornas startsida, med 

undantag av de eventuella externa filer som krävt ännu ett musklick för att nås (det vill säga 

för att filen ska kunnat öppnas). 

Till skillnad från Isaksson och Jørgensens metod för att välja ut material att inkludera i 

studien, vilken innefattar två taxonomier indelad i dels webbsiderubriker som direkt anspelar 

på de ethosappellerande kvaliteter som definierats i ethosmodellen, dels webbsiderubriker 

som inte direkt signalerar ethosappellerande kvaliteter men som potentiellt kan erbjuda en 

förtroendeskapande diskurs, har väljer jag en på förhand vald avgränsning.
50

 Den är 

definierad som följer: textmaterial som i någon form svarar på de klassiska frågorna vem, vad, 

var, varför, hur och när rörande organisationen och dess verksamhet. Hit hör exempelvis sidor 

benämnda “Om oss”, “Vår verksamhet”, “Vår vision”, “Varför oss”, “Vad vi tror på”, 

“Historia”, “Varför samarbeta med oss?”, “Varför välja oss” “Hur vi arbetar”, “Vårt syfte”, 

“Medarbetare”, “Partners”, “Erfarenheter”, “Våra principer”, “Var vi finns”, “Vår expertis”, 

“Vår filosofi”, “Hur vi gör skillnad”, “Jobba hos oss” etc. 

 För att göra analysen klar väljer jag att utgå från Isaksson och Jørgensens textexempel, 

(se figur 2) som beskriver hur de ethosappellerande kvaliteterna kan presenteras, för 

identifikationen av de ethosappellerande kvaliteterna. Jag har dock utvecklat en modifierad 

version av figur 2 anpassad till uppsatsens ändamål för att underlätta arbetet. 

Eftersom mitt material är väsentligt mycket mer begränsat än det som ligger till grund 

för Isaksson och Jørgensens studie (webbsidematerial från 60 PR byråer i Storbritannien, 

Danmark och Norge) har jag valt att djupstudera dessa tre artefakter för att få en tydligare 

avgränsning och för att åstadkomma en för analysens omfattning relevant studie. Detta 

innebär att jag tittar närmare på rubrik och brödtext i sin helhet snarare än enskilda rubriker, 

vilket är fallet för Isaksson och Jørgensen. 

                                                 
48 Linda Jean Kenix “In search of Utopia: An analysis of non-profit web pages”, Information, Communication & 

Society vol 10, 2007:1, s. 72. 
49 William H. Dutton, Anita Elberse, Matthew Hale, “A case study of a netizen’s guide to elections”, 

Communications of the ACM vol 42, 1999:12, s. 48–54. 
50 Isaksson, Jørgensen, 2010, s 119–140. 
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Studiens axiomatiska karaktär, det vill säga att jag på förhand bestämt vilka kvaliteter 

som räknas som ethosappellerande genom Isaksson och Jørgensens ethosmodell, fungerar väl 

för den här sortens analys eftersom den är av slaget kvantitativ studie med utgångspunkt i 

autentiskt material (vilket ofta är fallet för retorikuppsatser generellt). 

 För att göra materialet analyserbart väljer jag att välja ut de ethosappellerande 

kvaliteter som särskilt särpräglade det analyserade materialet. Detta är relevant eftersom flera 

ethosappellerande kvaliteter har möjlighet att återspeglas i skriven text i större skala. Jag har 

valt att ignorera interna länkar mellan en hemsidas sidor (som alltså leder till samma 

information) samt bortse från upprepning av information. 

 

1.6 Metodanmärkning 

En anmärkning som bör göras avseende metoden och analysen i stort är att det förstås kan ge 

upphov till problematik att jag i den analysen kodar materialet själv. Under optimala 

förhållanden hade en oberoende andrapart kodat materialet för att sedan låta mig ta vid för 

själva utförandet av analysen. Risken med att analysens författare kodar materialet är förstås 

att identifieringen av de ethosappellerande kvaliteterna kan bli färgad av intryck som härrör ur 

rollen som analytiker. Inget annat lämpligt alternativ fanns dock tillgängligt för denna studie. 

 

1.7 Tillvägagångssätt 

För att ge analysen legitimitet och kontinuitet väljer jag valt att följa nedanstående protokoll i 

analysen av de tre icke vinstdrivande organisationernas webbsidor: 

 

 1) Lokalisera de delar av hemsidan som ska analyseras enligt materialavgränsningen 

 2) Dokumentera de delar som är relevanta för analys och nedteckna de textavsnitt som 

 är aktuella 

 3) Identifiera de ethosappellerande kvaliteter som är mest framstående i textavsnittet 

 enligt de textexempel som presenterats i teoriavsnittet 

 4) Räkna samman det totala antalet analyserade textavsnitten samt det totala antalet 

 ethosappellerande kvaliteter som identifierats 

 5) Räkna ut procentsatser för vardera ethosappellerande kvalitet i relation till det totala 

 antalet identifierade kvaliteter 

 6) Omvandla siffrorna till stapeldiagram för presentation 
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Nedtecknandet av det material som studerades och registreringen av de ethosappellerande 

kvaliteterna görs enligt följande form: 

 

Datum för inhämtande av information 

 – Titel på analyserad sida 

  – X (huvudrubrik med tillhörande text) och eventuellt registrerad   

  ethosappellerande kvalitet K 

   – Y (underrubrik med tillhörande text) eventuellt registrerad  

   ethosappellerande kvalitet K 

    – Z (underrubrik med tillhörande text) eventuellt registrerad 

    ethosappellerande kvalitet K 

 

1.8 Material: webbsidor och marknadsundersökning 

Föremålet för min analys är ett material bestående av två delar. Å ena sidan har vi det 

informationsmaterial jag valt att studera, nämligen tre icke vinstdrivande organisationers 

textbaserade webbkommunikation på respektive organisations hemsida. Å andra sidan har vi 

den marknadsundersökning av allmänhetens grad av förtroendet för ett antal märkningar för 

miljörelaterade produkter som konsultbolaget Refina AB gjort på uppdrag av Tetra Pak år 

2014 (bilaga 1). 

  De icke vinstdrivande organisationer som är föremål för studien verkar alla för 

“planetens välfärd” och var och en av dem utfärdar en unik produktmärkning för att 

säkerställa att en vara eller tjänst som säljs till allmänheten lever upp till vissa kriterier som 

bestämts av den icke vinstdrivande organisationen.
51

 För samtliga organisationer gäller att 

produktmärkningen är ett resultat av en certifieringsprocess som erbjuds av den enskilda icke 

vinstdrivande organisationen. 

 Jag hävdar att de tre valda icke vinstdrivande organisationerna är representativa för 

den typiska icke vinstdrivande organisationen som verkar för planetens välfärd och hur denna 

kommunicerar via webben. De tre valda icke vinstdrivande organisationerna är ungefär lika 

utvecklade vad gäller bruket av webben och de representerar tre olika storlekar på icke 

vinstdrivande organisationer avseende allmänhetens kännedom om dem. Detta bidrar till en 

god spridning och representation av de icke vinstdrivande organisationer som verkar inom 

samma område. 

                                                 
51 Som nämnts tidigare har jag valt att definiera planetens välfärd på följande sätt: att miljö, djur och människor 

kan samexistera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. 
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1.8.1 Marknadsundersökning av konsultbolaget Refina AB (bilaga 1) 

Den 4-19 februari 2014 samlade konsultbolaget Refina AB in data om vad konsumenter i 

Sverige, Danmark, Norge och Finland tyckte om ett antal icke vinstdrivande organisationer 

med egna produktmärkningar och som hade inriktning mot miljöfrågor.
52

 Bland dessa 

organisationer återfinns FSC, KRAV och Fairtrade, som alla har ett certifieringssystem som 

grund för utgivning av sin märkning.  Den nationella datamängd som legat till grund för 

undersökningen insamlades med hjälp av Norstat.
53

 I Sverige tillfrågades totalt 3966 personer, 

1104 påbörjade enkäten och 1005 personer fullföljde enkäten (svarsgrad 25 %). För analysen 

är de svenska siffrorna intressanta och enligt undersökningen känner 17 % av svenskarna 

förtroende för FSC, 77 % känner förtroende för KRAV och 58 % känner förtroende för 

Fairtrade. Noterbart är även att 19 % av svenskarna känner till FSC, 89 % känner till KRAV 

och 63 % känner till Fairtrade enligt undersökningen. Detta går förstås att problematisera för 

föreliggande analys. Den centrala frågan är hur allmänhetens grad av medvetenhet om de tre 

organisationerna påverkar den upplevda graden av förtroende för samma organisationer. 

Vilken är korrelationen mellan grad av medvetenhet och grad av förtroende när man åskådar 

de gällande siffrorna för de tre aktuella icke vinstdrivande organisationerna? Eftersom 

informationen om Refina AB:s metod vid utförandet av marknadsundersökningen är 

begränsad kan vi endast spekulera kring eventuella samband. Problematiken bör dock tas i 

beaktning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Marknadsundersökningen har jag fått tillgång till via Forest Stewardship Council (FSC). FSC samarbetar med 

Tetra Pak, som alltså gett Refina AB uppdraget att ta fram undersökningen. 
53 Norstat är en leverantör av datainsamlingstjänster för professionella användare av marknadsundersökningar, 

www.norstat.se. 

http://www.norstatgroup.com/
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2 ANALYS 

 

2.1 Resultat: ethosappellerande kvaliteter i de tre icke vinstdrivande organisationernas 

webbkommunikation 

Alla procentsatser är uppskattningar av hur stor del den enskilda ethosappellerande kvaliteten 

var av det totala antalet identifierade ethosappellerande kvaliteter. Dessa ska inte uppfattas 

lika exakta som de ger intrycket av även om siffrorna är korrekta (det är trots allt en kvalitativ 

studie). Procentsatserna används för att ge en överskådlig representation av storleks-

skillnaderna mellan de enskilda ethosappellerande kvaliteterna i relation till det totala antalet 

kvaliteter. Jag har valt att avrunda siffrorna till närmaste decimal med undantag av några fall 

då halvdecimal använts för att den totala summan om 100 procent ska uppnås för varje 

organisation. Det bör tas i beaktning att närhelst det konstateras att en retorisk strategi är 

större än en annan ska det ställas i relation till det ojämnt fördelade antalet ethosappellerande 

kvaliteter som är knutna till vardera strategin. Den retoriska strategin självbefrämjande har 

exempelvis fler ethosappellerande kvaliteter än den retoriska strategin självuppoffrande. 

 

2.1.1 Forest Stewardship Council (FSC) (bilaga 2) 

FSC:s textkommunikation via webben enligt vår analys avgränsning vänder sig främst till den 

retoriska strategin självbefrämjande med tillhörande ethosappellerande kvaliteter. De mest 

återkommande kvaliteterna är de som avser Åstadkommanden/Förbättringar (25 %), 

Förmågor och Attribut (33 %) och Kunskap och Färdigheter (14 %) och förekommer i 

motsvarande storleksordning (81 % av det totala antalet identifierade ethosappellerande 

kvaliteter inkluderat Omvärldsinsikter och Närvaro). Den ethosappellerande kvaliteten 

Integritet och Rättvisa (10 %), förekommer flest gånger bland de kvaliteter som hör till den 

självkaraktäriserande retoriska strategin, följd av Omsorg (4 %). Nöje finner inte alls 

representation i det studerade textmaterialet och Uppriktighet, Passion och Mod är alla lika 

sparsmakat utryckta (1 % för vardera). Av det analyserade materialet kan vi alltså dra 

slutsatsen att ur ett ethosperspektiv är FSC:s textbaserade kommunikation på webben främst 

grundad i värden hörande till expertis med effekten att framför allt organisationens auktoritet i 

dess verksamhetsområde stärks. 

 

2.1.2 KRAV (bilaga 3) 

Den textbaserade kommunikationen som presenteras på KRAV:s webbsida avseende analysen 

materialavgränsning kännetecknas av ethosappellerande kvaliteter hörande till den retoriska 
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strategin självbefrämjande. Förmågor och Attribut (21 %) och Kunskap och Färdigheter (21 

%) är störst i denna kategori med Åstadkommanden/Förbättringar (7,5 %), Omvärldsinsikter 

(5,5 %) och Närvaro (5,5 %) som följande i motsvarande storleksordning (60,5 % av totala 

antalet identifierade ethosappellerande kvaliteter). Vi finner även att den ethosappellerande 

kvaliteten Omsorg (19 %), som tillhör den retoriska strategin självuppoffrande, är tredje störst 

bland alla ethosappellerande kvaliteter och att de ethosappellerande kvaliteterna tillhörande 

den retoriska strategin självkaraktäriserande, det vill säga Uppriktighet (5,5 %), Passion (5,5 

%), Mod (5,5 %) och Integritet och Rättvisa (4 %), har en total representation i det studerade 

textmaterialet om 20,5 %. Därmed kan vi konstatera att KRAV främst tar avstamp i den 

självbefrämjande retoriska strategin i sin webbkommunikation, men har påtagligt fokus på 

den retoriska strategin självuppoffrande. Alltså är expertis och auktoritet främsta fokus för 

KRAV med empati och stöd för organisationens uppfattade behaglighet och omtanke som 

andra i följd. 

 

2.1.3 Fairtrade (bilaga 4) 

Fairtrades textbaserade webbkommunikation speglar främst den retoriska strategin 

självbefrämjande. Med Förmågor och Attribut (28 %) som största ethosappellerande 

kvaliteten i kategorin följer Kunskap och färdigheter (18 %), Åstadkommanden/Förbättringar 

(21,5 %), Omvärldsinsikter (10 %) och Närvaro (1,5 %) i storleksordning och tillsammans 

utgör de 79 %. Andra störst är de ethosappellerande kvaliteterna hörande till den retoriska 

strategin självkaraktäriserande med Uppriktighet (6,5 %) som störst följt av Integritet och 

Rättvisa (5 %) och Mod (3 %). Passion och Nöje uteblev helt från representation och Omsorg 

(6,5 %) var störst bland de ethosappellerande kvaliteterna tillhörande den retoriska strategin 

självuppoffrande. Med den här informationen kan vi slå fast att expertis- och 

auktoritetsinriktat material har störst representation i Fairtrades textbaserade 

webbkommunikation med den retoriska strategin för självbefrämjande som ledljus. Som 

andra största retoriska strategi finner vi den retoriska strategin självkaraktäriserande. 

 

2.2 Generella trender avseende de ethosappellerande kvaliteterna 

Den mest uppenbara trenden bland de tre studerade icke vinstdrivande organisationernas 

webbsidor och deras kommunikation är användandet av den retoriska strategin 

självbefrämjande. Hela 81 % av de identifierade ethosappellerande kvaliteterna i det 

studerade textmaterialet på FSC:s hemsida kommunicerade just denna typ av kvaliteter. 

Motsvarande siffror var 53 % för KRAV och 79 % för Fairtrade. Det står med andra ord klart 
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att den retoriska strategin för självbefrämjande är en favorit bland alla tre organisationer. Att 

kommunicera expertis och etablera auktoritet på sitt verksamhetsområde tycks vara av största 

vikt för samtliga analyserade organisationer. Goda analysexempel återfinns bland annat hos 

KRAV och FSC och illustreras nedan. 

 I följande utdrag från KRAV:s hemsida som är en del av en sektion som redogör för 

vad KRAV-märkningen är för något uppenbarar sig den ethosappellerande kvaliteten 

Förmågor och Attribut på ett tydligt sätt: 

 

I jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion, den EU-

ekologiska märkningen, eller EU-eko, så har KRAV mer långtgående regler 

för till exempel djuromsorg.
54

 

 

I enlighet med Isaksson och Jørgensens modell och våra riktlinjer för identifikation av de 

ethosappellerande kvaliteterna, presenteras i textstycket värden avseende organisationens 

inneboende kvaliteter, erfarenheter, utförlighet och drivkraft. Utdraget har en komparativ 

utgångspunkt och ämnar belysa det mervärde KRAV ger genom sin verksamhet, i det här 

fallet genom mer långtgående regler för djuromsorg. Det här befäster KRAV:s position som 

expert och en auktoritet på området, särskilt eftersom organisationen jämför sig med den 

väletablerad produktionsmärkning EU-eko som har en större totalpublik (alla EU-länder). 

 På ett liknande sätt framhäver FSC sin verksamhet på ett fördelaktigt sätt genom att 

presentera sina göranden på internationell nivå. På en del av hemsidan dedikerad till exempel 

på vad FSC åstadkommit som organisation finner vi följande exempel: 

 

FSC-certifierade skogsbrukare identifierar och skyddar områden med höga 

bevarandevärden. FSC-certifierat skogsbruk i ryska Sibirien skyddar 

härigenom de livsmiljöer som är viktiga för den hotade sibiriska tigern.
55

 

 

Den centrala ethosappellerande kvalitet vi kan identifiera i textavsnittet avser 

Åstadkommanden/Förbättringar. Genom ett konkret exempel presenterar FSC att 

organisationen faktiskt lyckas producera faktiska resultat i enlighet med dess syfte. 

Organisationens verksamhet ger alltså effekt, vilket förstås stärker organisationens position 

som auktoritet på sitt område. 

                                                 
54 KRAV, ”KRAV-märkningen”, http://www.krav.se/krav-markningen, (2014-12-10) 
55 FSC, ”Internationella exempel”, http://se.fsc.org/internationella-exempel.275.htm, (2014-12-10) 

http://www.krav.se/krav-markningen
http://se.fsc.org/internationella-exempel.275.htm
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KRAV är den av de tre studerade organisationerna som prioriterat kvaliteten Omsorg 

mest i sin kommunikation. För KRAV räknades 19 % av de identifierade ethosappellerande 

kvaliteterna till denna kategori, i jämförelse med FSC och Fairtrade vars siffror var 4 % 

respektive 6,5 %. Det blir med andra ord tydligt att emfas lagts på den retoriska strategin 

självuppoffrande i KRAV:s förtroendeskapande kommunikation. I stycket nedan presenteras 

två exempel för denna typ av kommunikation, som återfinns på samma del av organisationens 

hemsida och är en del av KRAV:s organisationsmanifest. 

 

För oss hänger det ihop. Ett välmående lantbruk är inte mycket värt om vi 

behandlar lantbrukarna illa. Socialt ansvar är en viktig del av det vi står för 

[…] Det borde vara självklart. Djur ska behandlas med respekt. De är värda 

att få vara utomhus, att få äta sådant de är skapade för att kunna äta och 

växa i sin egen takt… Det här är kortfattat vad KRAV står för, vad vi tycker 

och vad vi tror på.
56

 

 

I detta korta utdrag blir det uppenbart att KRAV lägger vikt vid att uttrycka värden knutna till 

empati och behaglighet. Den förtroendeskapande kommunikationen tar därför till viss del 

avstamp i mer känslostyra uttryck och således hamnar vi i fåran för de ethosappellerande 

kvaliteterna hörande till omsorgsladdade yttranden. Självklarheten i att djur ska behandlas 

med respekt, vilket exempeltexten ovan uttrycker, visar på just detta. Utdraget visar också ett 

exempel på när den ethosappellerande kvaliteten Uppriktighet gör sig tydlig. Så sker i 

styckets sista mening.   

 Att den ethosappellerande kvaliteten Nöje lyser med sin frånvaro för samtliga av de 

analyserade organisationerna är också något av en trend.
57

 Detta kan förstås bero på att 

redovisning av exempelvis åstadkommanden och förbättringar nära angränsar till kategorin 

för nivå av upplevt nöje bland dem som fått ta del av den icke vinstdrivande organisationens 

tjänster. Med andra ord kan det vara så att det räcker för den icke vinstdrivande 

organisationen att kommunicera verksamhetsresumén generellt utan att specificera den 

eventuella glädje och nöje som uppstått som resultat. 

 En låg halt av passionsriktade ethosappellerande kvaliteter gäller också för samtliga av 

de analyserade organisationerna. Detta är en intressant iakttagelse utifrån perspektivet att icke 

                                                 
56 KRAV, ”Vårt manifest”, http://www.krav.se/vart-manifest (2014-12-10) 
57 Minns att kvaliteterna Resurser och Förmågor och Attribut betraktas som samma i analysen och går under 

namnet Förmågor och Attribut. Därför visar staplarna att även Resurser fått noll representation i 

undersökningen. 

http://www.krav.se/vart-manifest
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vinstdrivande organisationer annars rimligen kan förväntas uttrycka entusiasm för sitt arbete 

som ett slags lockrop för nya anhängare och medlemmar. En passion för att verka för 

planetens välfärd kan initialt tros vara centralt i all typ av kommunikation för icke 

vinstdrivande organisationer. Meningar uttryckande entusiasm och inspiration uteblev dock 

ofta från det material som studerats. Ett möjligt skäl till detta kan vara ett generellt 

avståndstagande från den typen av uttalanden med målet att minimera risken att tumma på 

organisationens anseende som seriös aktör. 

 På samma vis är den obefintliga mängden ethosappellerande kvaliteter hänvisandes till 

Nöje en trend för samtliga av organisationerna. Av det material som avlästs har ingen antydan 

till uttryck för budskap om den eventuella glädje eller entusiasm som organisationen kan ha 

skapat för andra kunnat identifieras. Begrepp knutna till belåtenhet, lycka och tillfredsställelse 

har alltså uteblivit med resultatet att den empatiriktade kommunikation som hör till den 

retoriska strategin självuppoffrande nödvändigtvis berört omsorgsförankrade kvaliteter. Det 

verkar alltså vara så att de göranden organisationerna uppmärksammar i sin 

förtroendeskapande kommunikation är mer av den redovisande arten och riktad mot av vad 

verksamheten åstadkommit i fysiska termer, snarare än eventuell emotionell respons. 

 Ytterligare något att belysa vad gäller analysresultaten är att de ethosappellerande 

kvaliteterna tillhörande den självkaraktäriserande retoriska strategin visar upp förhållandevis 

likartad representationsstorlek för var och en av de analyserade organisationernas 

förtroendeskapande kommunikation (undantaget Integritet och Rättvisa i fallet FSC och 

Passion för Fairtrade). Alltså är de ethosappellerande kvaliteterna Integritet och Rättvisa, 

Uppriktighet, Passion och Mod av likartad storlek avseende representation för vardera 

organisations analyserade material. De två förra (Integritet och Rättvisa och Uppriktighet) 

exemplifieras nedan i ordningen som de nyss nämnts i två utdrag från Fairtrades hemsida: 

 

Handel leder till välstånd, men kan inte ske utan spelregler. En sådan måste 

vara att mänskliga rättigheter respekteras, att handeln sker inom ramen för 

befintliga internationella konventioner. Detta är inte alltid fallet – därför 

finns Fairtrade […] Föreningen för Fairtrade Sverige är innehavande av ett 

90-konto och medlemmar av FRII (Frivilligorganisationernas 

insamlingsråd). Det innebär att föreningen förbundit sig till ett antal kriterier 

och åtagande kring transparens och öppenhet som är viktiga för oss.
58

 

                                                 
58 Fairtrade, ”Frågor & svar”, http://fairtrade.se/om-fairtrade/faq/ (2014-12-11) 

Fairtrade, ”Föreningen för Fairtrade Sveirge”, http://fairtrade.se/om-fairtrade/organisation/, (2014-12-11) 

http://fairtrade.se/om-fairtrade/faq/
http://fairtrade.se/om-fairtrade/organisation/
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Som tillhörande den totalt andra mest frekventa retoriska strategin, sett till alla identifierade 

ethosappellerande kvaliteter för alla de tre analyserade organisationerna, återfinns de 

självkaraktäriserande ethosappellerande kvaliteterna ofta i enlighet med ovan givna exempel. 

 

2.3 Resultat i relation till allmänhetens upplevda grad av förtroende för de icke 

vinstdrivande organisationerna 

Hur kan vi förstå resultaten i vår analys av de ethosappellerande kvaliteterna i relation till den 

verkligt upplevda graden av förtroende gentemot de tre analyserade icke vinstdrivande 

organisationerna? Som noterats i avsnittet om Refina AB:s marknadsundersökning råder det 

viss skillnad mellan de analyserade organisationerna vad gäller om allmänhetens upplevda 

grad av förtroende för dem. Undersökningen visar att 17 % av svenskarna känner förtroende 

för FSC, 77 % känner förtroende för KRAV och 58 % känner förtroende för Fairtrade. 

 Vid första anblick träder ett plausibelt samband fram framför andra: att skapa 

förtroende genom att kommunicera den retoriska strategin självuppoffrande kan vara del av 

ett vinnande recept.
59

 Allmänheten upplever nämligen störst förtroende för KRAV, som är 

den av organisationerna som i störst utsträckning använt sig av den retoriska strategin 

självuppoffrande genom kvaliteten Omsorg (19 %) i sin förtroendeskapande kommunikation. 

Ännu en indikation på ett möjligt samband uppenbarar sig när vi konstaterar att FSC och 

Fairtrade använder den retoriska strategin självuppoffrande olika mycket (4 % respektive 6,5 

%) samtidigt som en påtaglig skillnad förekommer dem emellan avseende hur stor grad 

allmänheten känner förtroende för organisationerna.  

Det begränsade material som finns att tillgå omöjliggör dock att några definitiva 

slutsatser kan dras. Det finns förstås oändligt många möjliga skäl till varför allmänheten 

upplever olika grad av förtroende för de tre organisationerna (exempelvis kan graden av 

medvetenhet om organisationerna spela roll) och dessutom är procentsatserna både generella i 

sin uppskattning och representerar ett för litet material för att skillnader tal emellan ska vara 

stora nog. Alltså kan vi inte veta om en ökad användning av den retoriska strategin 

självuppoffrande med tillhörande ethosappellerande kvaliteter bidrar till ökat förtroende bland 

allmänheten. Materialet ger oss dock en fingervisning om hur en icke vinstdrivande 

organisations användning av ethosappellerande kvaliteter i sin webbaserade kommunikation 

skulle kunna korrelera med en faktisk publiks upplevda grad av förtroende för organisationen.  

                                                 
59 Eftersom jag är medveten om att liknande möjliga samband kan etableras i ett oändligt antal varianter väljer 

jag att endast belysa det som var mest uppenbart. 
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3 AVSLUTNING 

 

3.1 Sammanfattning och slutsats 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för hur icke vinstdrivande organisationer skapar 

förtroende mot allmänheten genom webbkommunikation. De forskningsfrågor som varit 

ledljus i studien har dels undersökt vilka ethosetablerande begrepp som kan identifieras i de 

studerade icke vinstdrivande organisationernas webbkommunikation, dels sökt hur dessa 

begrepp kan förstås i relation till verklig statistik om upplevd grad av förtroende för de 

studerade icke vinstdrivande organisationerna. För att besvara frågeställningarna har Isaksson 

och Jørgensens ethosmodell och en marknadsundersökning presenterad av Refina AB tagits 

till hjälp. 

 Med Isaksson och Jørgensens ethosmodell som teoretisk utgångspunkt identifierar 

analysen totalt 191 ethosappellerande kvaliteter i det studerade materialet som bestått av 

hemsidor presenterade av de icke vinstdrivande organisationerna FSC, KRAV och Fairtrade. 

De identifierade ethosappellerande kvaliteterna är fördelade enligt följande: FSC 78 st., 

KRAV 53 st. och Fairtrade 61 st. Av de elva ethosappellerande kvaliteter som presenteras i 

Isaksson och Jørgensens ethosmodell är de som tillhör den retoriska strategin 

självbefrämjande, det vill säga Åstadkommanden/Förbättringar, Omvärldsinsikter, Närvaro 

och Resurser, Kunskap och Färdigheter och Förmågor och Attribut de mest förekommande 

för samtliga tre organisationer, med viss variation i procentuell storlek i relation till det totala 

antalet identifierade kvaliteter (81 % för FSC, 60,5 % för KRAV och 79 % för Fairtrade). Den 

andra mest frekventa typen av ethosappellerande kvaliteter är de som tillhör den retoriska 

strategin självkaraktäriserande. Dessa består av kvaliteterna Integritet och Rättvisa, 

Uppriktighet, Passion och Mod och utgör 13 % (FSC), 20,5 % (KRAV) och 21 % (Fairtrade) 

av de identifierade kvaliteterna för respektive organisation. Följaktligen hamnar den tredje 

och sista retoriska strategin, som avser självuppoffrande, på tredje plats med de motsvarande 

procentsatserna 4 % (FSC), 19 % (KRAV) och 6,5 % (Fairtrade) och med Omsorg som enda 

representerade ethosappellerande kvalitet.  

 Trender som identifierats är en generell avsaknad av den ethosappellerande kvaliteten 

Nöje, låg representation av kvaliteten Passion, förhållandevis likartad distribution av 

kvaliteterna hörande till den retoriska strategin självkaraktäriserande med undantag av FSC:s 

bruk av kvaliteten Integritet och Rättvisa och Fairtrades användning av Passion och en unikt 

stark representation av den ethosappellerande kvaliteten Omsorg hos KRAV. 
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Den typ av förtroendeskapande kommunikation de tre icke vinstdrivande 

organisationerna främst använder sig av är baserad på expertis och auktoritet, vilka är de 

värden som är knutna till den retoriska strategin självbefrämjande. Studiens resultat indikerar 

alltså att det är av hög relevans för icke vinstdrivande verksamheter att befästa sin roll som en 

betydelsefull aktör på det fält där de verkar och bygga förtroenderelationer med sina publiker 

genom att lägga emfas på sin kompetens och skicklighet och förmåga att få saker och ting 

gjorda. Värden som tillförlitlighet och empati, som alltså hör till de övriga två retoriska 

strategierna självkaraktäriserande och självuppoffrande, är inte lika välrepresenterade i det 

material som studerats. Effekten blir att den icke vinstdrivande organisationens rykte och 

behaglighet bland sina publiker är mindre centrala för den förtroendeskapande 

kommunikationen, om vi lyssnar till McCroskey och Tevens (1999). 

 Mycket lite kan sägas om fynden avseende de ethosappellerande kvaliteterna i relation 

till allmänhetens upplevda grad av förtroende för de tre organisationerna. Trots att de data 

som analyserats visar att KRAV, som allmänheten säger sig ha störst grad av förtroende för, 

använder sig av ethosappellerande kvaliteter hörande till den retoriska strategin 

självuppoffrande (en femtedel av alla identifierade kvaliteter för den specifika organisationen) 

i mycket större utsträckning än de övriga två organisationerna går det inte att fastställa något 

samband. Analysen ger dock ett exempel på hur en korrelation skulle kunna se ut. 

 Sammantaget har analysen visat att Isaksson och Jørgensens ethosmodell kan skänka 

nytt ljus till analyser av icke vinstdrivande organisationers webbkommunikation utifrån 

perspektivet förtroendeskapande kommunikation. Genom att låta ett väl avgränsat antal 

ethosappellerande kvaliteter vara utgångspunkten erbjuder ethosmodellen en ny sorts 

begreppsverktygslåda för att förstå hur icke vinstdrivande organisationer etablerar förtroende 

mot allmänheten genom sin webbkommunikation. Analysen har även visat att särskilda 

trender avseende vilka förtroendeskapande värden icke vinstdrivande organisationer använder 

sig av i sin webbkommunikation går att identifiera med hjälp av ethosmodellen men att ett 

större material är nödvändigt för att några definitiva slutsatser gällande det analyserade 

materialet ska kunna dras. Slutligen har analysen, som ett resultat av uppsatsens riktning, 

vidgat Isaksson och Jørgensens ethosmodells användningsområde från den vinstdrivande 

organisationssektorn till den idéburna sektorn. 

 

3.2 Diskussion 

 

3.2.1 Ethosmodellen utifrån Kenneth Burkes identifikationsteori 
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Analysen är del av den trend inom retorikforskningen vars blick är riktad mot digitala medier 

och hur dessa kan förstås ur ett retorikteoretiskt perspektiv. Barbara Warnick belyser trenden 

när hon presenterar följande fråga som central bland frågeställningarna hur nya medier ska 

tolkas som verktyg för övertygelse: ”How can existing rhetorical theories be modified and 

reshaped for analysis of new media?”
60

 Eftersom Isaksson och Jørgensens ethosmodell 

introducerar ett nytt sätt att tillämpa det för retoriken centrala ethosbegreppet på webbaserat 

material ämnat för kommunikation är en sektion dedikerad till reflektion över modellens 

funktionalitet och potential lämplig. För att vidga uppsatsens retorikteoretiska perspektiv ska 

vi därför göra en utblick över Isaksson och Jørgensens ethosmodell utifrån en vedertagen teori 

inom ämnet för retorik generellt och ethosbegreppet specifikt. Med bakgrund av att Kenneth 

Burke ansåg ethos vara det mest framträdande av retorikens bevismedel och att forskning av 

exempelvis Cheney visat att en koppling mellan organisationer, ethos och identifikation 

föreligger, är Burkes identifikationsteori särskilt lämplig att bli det fönster genom vilket vi 

åskådar Isaksson och Jørgensens ethosmodell.
61

 

 Burke (1969) sammanfattar hur identifikation fungerar på följande vis:
62

 

 

You persuade a man insofar as you can talk his language by speech, gesture, 

tonality, order, image, attitude, idea, identifying your ways with his.
63

 

 

Citatet belyser en av de mest centrala idéerna i Burkes identifikationsteori: att två tidigare 

separerade parter kan sammanföras med hjälp av retoriken. Retoriken blir alltså ett verktyg 

för människor att närma sig varandra. Det är till detta Burke knyter idén om consubstantiality, 

vilket alltså är ett resultat av identifiering. Begreppet betyder att två ting kan bli en och 

samma och samtidigt förbli delade. Efter att två parter identifierat sig med varandra och blivit 

consubstantial delar de åsikter, motiv och intressen men är samtidigt fysiskt delade från 

varandra. Vi kan koppla följande resonemang till Isaksson och Jørgensens ethosmodell om vi 

antar att en talare (läs icke vinstdrivande organisation) och en publik (läs allmänheten) är 

fysiskt separerade men som genom en delad uppfattning om betydelsen av diverse värden 

förknippade med en organisations verksamhet kan sammanföras om dessa värden 

kommuniceras på ett funktionellt sätt. Från ett sådant perspektiv kan förtroenderelationen 

                                                 
60 Barbara Warnick, Rhetoric Online: Persuasion and Politics on the World Wide Web, New York, Peter Lang 

Publishing 2007, s. 27. 
61 Isaksson, Jørgensen 2010, s. 515–516 
62 Jag väljer att inte utveckla Burkes resonemang om identifikationsteori och tillhörande begrepp särskilt 

ingående utan förutsätter att läsaren är någorlunda bekant med teorin. 
63 Burke 1969, s. 55 
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mellan talaren (läs den icke vinstdrivande organisationen) och publiken (läs allmänheten) 

förstås som en manifestation av begreppet consubstantiality; Förtroendet mellan parterna är 

ömsesidigt och bygger på att de båda accepterar samma premisser gällande betydelsen av 

värdena. I linje med detta resonemang kan de ethosappellerande kvaliteterna tolkas som ett 

slags kodning av de värden de två parterna, det vill säga den icke vinstdrivande 

organisationen och allmänheten, definierar. Den schematiska indelningen av dessa värden 

under etiketter som Åstadkommanden/Förbättringar, Omvärldsinsikter, Integritet och 

Rättvisa, Uppriktighet, Passion, Mod och Omsorg kan således leda till ett sätt att uttyda 

betydelsen av consubstantiality i ett konkret sammanhang, nämligen den icke vinstdrivande 

organisationens webbkommunikation. Ur det här perspektivet visar Isaksson och Jørgensens 

ethosmodell god potential som verktyg för analys av Burkeanska identifikationsprocesser. 

 Kopplingen mellan Burkes teori om identifikation och de ethosappellerande 

kvaliteternas roll på de icke vinstdrivande organisationernas respektive hemsidor återfinns 

även i hur kvaliteterna presenteras i sin hemsidekontext. Webben har gjort design till en 

fundamental dimension för hur information kommuniceras framgångsrikt. Hur en webbsida 

ser ut och hur text, som exempelvis innehåller ethosappellerande kvaliteter menade för 

förtroendeskapande kommunikation, formas och placeras påverkar hur engagerad hemsidans 

besökare blir och hur benägen besökaren är att stanna kvar på hemsidan. Warnick menar att 

en hemsidas funktioner kan förstås ur ett identifikationsperspektiv eftersom besökarens 

upplevelse av hemsidan och den eventuella identifikation som uppstår mellan besökaren och 

hemsidans information (läs organisationen bakom) påverkas av hur dessa är designade.
64

 

Därmed skänker Burkes identifikationsteori nytt ljus på Isaksson och Jørgensens ethosmodell 

som ett verktyg att studera den roll ethosappellerande kvaliteter har i identifikationsprocessen 

mellan informationen på en organisations hemsida och hemsidans besökare utifrån ett 

designperspektiv. Utformningen av webbaserad text innehållandes ethosappellerande 

kvaliteter, som dels presenterad i sig självt, dels del av en presentation av ett större 

meddelande bestående av fler delar än text, kan således spela en avgörande roll i tolkningen 

av hur en icke vinstdrivande organisations förtroendeskapande kommunikation fungerar i en 

identifikationsprocess mellan en organisation och en publik. 

 

3.2.2 Vidare forskning 

                                                 
64 Barbara Warnick, Rhetoric Online: Persuasion and Politics on the World Wide Web, New York, Peter Lang 

Publishing 2007, s. 27. 
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Som fastslagits ovan kan mycket lite sägas om eventuella samband mellan vilka retoriska 

strategier med tillhörande ethosappellerande kvaliteter som används och allmänhetens 

upplevda grad av förtroende för respektive icke vinstdrivande organisation eftersom 

uppsatsen analyserat ett mycket begränsat material. Det finns dock ett flertal andra icke 

vinstdrivande organisationer som verkar inom ungefär samma område som de i uppsatsen 

analyserade icke vinstdrivande organisationerna. Därför föreligger goda möjligheter till en 

större studie av liknande art. Goda exempel på organisationer att studera är exempelvis WWF, 

Svanen, Rainforest Alliance, PEFC och MSC (se Refina AB:s marknadsundersökning). Dessa 

är alla aktiva i Sverige, de har välutvecklade hemsidor för funktionell webbkommunikation 

och de agerar alla i enlighet med ändamålet ”planetens välfärd” så som jag valt att definiera 

det i uppsatsen. Med andra ord finns det gott om stoff till framtida forskning om icke 

vinstdrivande organisationers förtroendeskapande kommunikation via webben. Vid sådan är 

det behövligt att ta i beaktning behovet att studera allmänhetens upplevda grad av förtroende 

för icke vinstdrivande organisationer i relation till allmänhetens medvetenhet om 

organisationerna. Det är sannolikt att en publiks grad av förtroende för en organisation i 

någon form är beroende av hur väl publiken känner till organisationen. Det är därför av värde 

att söka hur dessa parametrar påverkar varandra. 

 

3.2.3 Slutkommentar 

Att analysera de tre icke vinstdrivande organisationernas respektive hemsidor var ett mycket 

mödosamt arbete. Trots att Isaksson och Jørgensens ethosmodell fungerat väl som teoretisk 

utgångspunkt var det en stor utmaning att koda hemsidornas innehåll i enlighet med metoden. 

Detta berodde främst på den språkvariation som återfanns på respektive organisations 

webbsida. Den förhållandevis tydliga metodavgränsningen med tillhörande textexempel blev 

trots allt svår att arbeta efter eftersom mycket av det analyserade materialet i flera fall inte helt 

och hållet överensstämde med de riktlinjer som angivits av textexemplen. De tre 

organisationerna som studerades hade olika sätt att uttrycka sig och det var vid flera tillfällen 

svårt att definiera de ethosappellerande kvaliteter som var tydligast presenterade i enlighet 

med vad organisationen ville ha sagt. Med andra ord visade sig en djupgående och grundlig 

kvalitativ analys bjuda på fler problem än väntat, förmodligen på att Isaksson och Jørgensens 

studie haft en utpräglad kvantitativ utgångspunkt vilket kan ha format metodens skepnad. 
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