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Abstrakt 

Titel: Kommunikation för att undvika kris – Halmstad kommuns kommunikation under 

bevattningsförbud 
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Examinator: Ebba Sundin 

Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap [15 hp] 

Termin: VT-2019 

Antal ord: 14 964 

Syfte och frågeställningar: Denna studie studerar Halmstad kommuns kommunikation i en 

särskilt ansträngd situation och vill bidra med kunskap om organisationskommunikation i 

liknande kommunikationsinsatser. 

Hur har Halmstad kommun arbetat för att föra in dricksvattenbrist på kommunens invånares 

agenda under bevattningsförbudet 2017? 

Vilka strategier har Halmstad kommun använt sig av i sin kommunikation under 

bevattningsförbudet? 

Hur beskrivs Halmstad kommuns kommunikation gentemot kommuninvånarna och de 

lokala medierna av kommunens och lokaltidningens representanter? 

Vilken retorik har Halmstad kommun använt i kommunikationen under 

bevattningsförbudet? 

Metod och material: Denna uppsats studerar Halmstad kommuns strategi och retorik under 

kommunens bevattningsförbud 2017. Med hjälp av Excellence Theory in public relations och 

intervjuer analyseras Halmstad kommunens kommunikationsstrategi samt en retorisk analys 

av tre kommunikationsinsatser.  

Huvudresultat: Uppsatsens resultat visar att Halmstad kommun har haft som del av sin 

strategi att vara kommunikativa, informativa och öppna under bevattningsförbudet. Vilket 

speglar sig i retoriken som använts i de studerade kommunikationsinsatserna. 

Nyckelord: Excellence theory, Retorisk analys, Bevattningsförbud, kommunal 

kommunikation 
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Introduktion 
För svenska kommuner är det angeläget att samverka med dess invånare för att möjliggöra en 

god och hållbar samhällsutveckling. Via kommuners olika kommunikationskanaler kan 

kommunerna påverka och förändra kommuninvånarnas beteende och vanor. Under 2017 

minskade tillgången på dricksvatten i Halmstad kommun och därmed var det viktigt för 

kommunen att påverka användarna av det kommunala vattnet till en minskad förbrukning. 

Minskning av dricksvattenförbrukningen kan göras på många olika sätt, som att införa förbud 

och exempelvis strikt utdöma böter. En annan mjukare väg att gå är att genom 

kommunikation förändra kommuninvånarnas vanor. Möjligheterna att genom medier påverka 

detta blir särskilt angeläget när kommuner ställs inför en situation och som i detta fall 

allvarligt kan påverka samhällets infrastruktur. Under bevattningsförbudet 2017 använde 

Halmstad kommun en kommunikationsstrategi för att förändra Halmstadbornas vanor 

tillsammans med ett bevattningsförbud. 

  



2 

Syfte och frågeställning 
Jag vill med denna uppsats undersöka hur Halmstad kommun arbetat för att föra in en 

minskad dricksvattenförbrukning på den publika agendan. Detta vill jag göra genom att titta 

på hur Halmstad kommun kommunicerat under 2017 års bevattningsförbud. Det vill säga hur 

kommunens strategi och retorik har sett ut. Med hjälp av intervjuer med personer involverade 

i bevattningsförbudet ges en bild av kommunens strategi och retoriken analysera i de 

inledande kommunikationsinsatserna. För att bredda bilden av kommunens kommunikation 

intervjuas också en representant från lokaltidningen Hallandsposten med insyn i 

rapporteringen. Tidningen har haft en omfattande rapportering under bevattningsförbudet.  

Ambitionen är att uppsatsen bidrar till kunskapen kring hur organisationers kan arbeta för att 

påverka invånare genom kommunikationsinsatser. Slutsatserna i denna uppsats ska ge en bild 

av hur kommunikation i särskilt angelägna situation/ansträngda situationer kan gå till och vad 

som ska undvikas för att få den effekt som avses i liknade situationer. Sammanfattningsvis är 

detta en studie om Halmstad kommuns strategier och vilken retorik som använts, för öka att 

kunskapen inför framtida kommunikationsinsatser. Detta besvaras med hjälp av en 

huvudfråga och tre underfrågor. 

Frågeställningar 
Hur har Halmstad kommun arbetat för att föra in dricksvattenbrist på kommunens invånares 

agenda under bevattningsförbudet 2017? 

Vilka strategier har Halmstad kommun använt sig av i sin kommunikation under 

bevattningsförbudet? 

Hur beskrivs Halmstad kommuns kommunikation gentemot kommuninvånarna och de 

lokala medierna av kommunens och lokaltidningens representanter? 

Vilken retorik har Halmstad kommun använt i kommunikationen under 

bevattningsförbudet? 
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Bakgrund 
De halländska kommunerna Halmstad kommun och Laholms kommun har skapat 

Laholmsbuktens VA för att svara för vatten och avlopp inom kommunerna. Detta innebär 

bland annat att dessa tar gemensamma beslut om exempelvis vattenförsörjning och införandet 

av bevattningsförbud.  

Jag kommer i denna uppsatsen konsekvent använda mig av begreppet dricksvatten på vattnet 

ifrån den kommunala vattenförsörjningen. Det vill säga det som i dagligt tal också kallas 

kranvatten. Ungefär hälften av Sveriges kommuner använder sig av ytvatten till dess 

dricksvattenproduktion. Ytvatten är vattnet i exempelvis sjöar och rinnande vattendrag.1 

Halmstad kommuns dricksvattenförsörjning är uteslutande från grundvatten som samlats i 

vattentäkter.2 Att särskilja ytvatten från grundvatten viktigt i denna uppsats då höga nivåer i 

vattendrag inte innebär god tillgång på dricksvatten för kommuninvånarna i Halmstad 

kommun. Sjunkande grundvattennivåer i vattentäkter innebär därför ett hot för den 

kommunala dricksvattenförsörjningen i kommunen. 

Laholmsbuktens VA 
Halmstad kommun och Laholms kommun bildade 1 januari 2011 en gemensam nämnd för 

vatten- och avloppsförsörjning. Nämnden som namngavs Laholmsbuktens VA ansvarar för 

vatten och avloppsförsörjningen till de båda kommunerna. I praktiken sköts verksamheten 

genom en förvaltning i Halmstads kommun och styrs genom en gemensam nämnd för de båda 

kommunerna.3 Kommunikationsavdelningen på Halmstad kommun är de som har ansvar för 

Laholmsbuktens VA kommunikation, organisatoriskt tillhör kommunikationsavdelning 

kommunledningsförvaltningen. Respondenterna benämner Laholmsbuktens VA som LBVA. 

Halmstad kommun och dricksvattenförsörjning 
Halmstad kommun har cirka 100 000 invånare och är en växande stad.4 Kommunen har under 

det senaste decenniet haft återkommande problem med låga grundvattennivåer. 2013 var 

grundvattennivåerna varit så pass låga att ett bevattningsförbud varit nära men inte infördes 

inte.5 Bevattningsförbud infördes den 27 juni 20166 och varade till den 1 september7, 11 april 

2017 och varade till den 8 november8 samt 5 juni 2018 och varade till 20 augusti9.  

                                                 
1 Svenskt vatten. Dricksvattenfakta. 2019-03-26. https://www.svensktvatten.se/fakta-om-

vatten/dricksvattenfakta/ Hämtad: 2019-06-17 
2 Laholmsbuktens VA. Dricksvatten. 2018-06-05 

http://www.lbva.se/dricksvatten.4.2a6655cf1385cbac811800059999.html Hämtad: 2018-07-06 
3 Laholmsbukten VA. Om Laholmsbuktens VA. 2017-05.02. 

http://www.lbva.se/omlbva.4.51348072134655d5221800040296.html Hämtad: 2018-07-06 
4 Halmstad kommun. Fakta om Halmstad. 2018-02-28. 

https://www.halmstad.se/kommunpolitik/faktaomhalmstad.143.html Hämtad: 2018-07-06 
5 Williamsson, Henrik. Vädjan om sparsamt vattenbruk fick gehör. Hallandsposten. 2014-07-23 s.14 
6 Laholmsbuktens VA. Bevattningsförbud i Halmstad och Laholm. 2016-07-27. 

http://www.lbva.se/aktuellt/arkiv/bevattningsforbudihalmstadochlaholm.5.996cb81155da1b592ce098.html 

Hämtad: 2018-08-14 
7 Laholmsbuktens VA. Bevattningsförbudet upphävs torsdag 1 september. 2016-09-01. 

http://www.lbva.se/aktuellt/arkiv/bevattningsforbudetupphavstorsdag1september.5.446ab482155da124eb329668

.html Hämtat: 2018-08-14 
8 Persson, Yvonne. Vattenbrist gav rekordlångt förbud. Hallandsposten. 2017-12-24 s. 16 
9 Halmstad kommun. Eldningsförbud och bevattningsförbud hävs i Halmstad och Laholm. 2018-08-20, 

https://www.halmstad.se/byggabomiljo/nyheterforbyggaboochmiljo/nyheterforbyggabomiljo/eldningsforbudoch

bevattningsforbudhavsihalmstadochlaholm.25846.html Hämtat: 2019-06-05 
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Bevattningsförbud 
Bevattningsförbud används av Laholmsbuktens VA, samt Halmstad kommun och Laholm 

kommun som namn på de restriktioner som införts i kommunerna för användningen av 

kommunalt dricksvatten. Förbudet omfattar mer än endast ett förbud mot bevattning. 

Begreppet omfattar all användning av kommunalt dricksvatten som inte är till livsmedel eller 

hygien. 

Under våren 2017 var nivåerna i de vattentäkterna som försörjer de båda kommunen historiskt 

låga. Laholmsbuktens VA ansåg att bevattningsförbud skulle ge vattentäkterna möjlighet att 

återhämta sig. Under bevattningsförbudet har Halmstad kommuns webbsida har varit den 

kommunikationskanal som all information har varit samlad på, enligt representant på 

Halmstad kommun. Detta gäller all information om bevattningsförbudet för både Halmstads 

och Laholms kommun. Även Facebook har använts genomgående under bevattningsförbudet 

och till viss utsträckning också Instagram. En folder med information har skickats ut till alla 

hushåll i Halmstad kommun och via det kommunala bostadsbolaget HFAB har anslag gjorts i 

fastighetsbolagets trappuppgångar. Skyltning har gjorts genom annonstavlor i Halmstad 

centrum och vid infartsleder samt på vägskyltar vid infartsleder. 

Kommunikation i Halmstad kommun 
För den interna och externa kommunikationen går de olika intressenterna inte helt att skiljas 

åt. En förvärvsarbetande kommuninvånare arbetar troligtvis också i kommunen inom privat 

eller offentlig verksamhet, i dessa fall är kommuninvånaren intressent inte bara som invånare 

i kommunen utan även som representant för en organisation. Enligt statistik från 2016 fanns 

det 47 483 förvärvsarbetande i Halmstad kommun av vilka 39 774 bor och arbetar i 

kommunen.10 11 Halmstads kommunala verksamhet omfattas av 7 892 anställda.12 Ett rimligt 

antagande är att en överhängande majoritet av dessa också bor i kommunen. 

  

                                                 
10 SCB. Antal förvärvsarbetande och förvärvsintensitet per kommun, 2016. SCB. http://www.scb.se/hitta-

statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-

arbetsmarknadsstatistik-rams/pong/tabell-och-diagram/antal-forvarvsarbetande-och-forvarvsintensitet-per-

kommun/ Hämtad: 2018-07-24 
11 SCB. Antal pendlare per län och kommun. SCB. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-

rams/pong/tabell-och-diagram/antal-pendlare-per-lan-och-kommun/ Hämtad: 2018-07-24 
12 SKL. Kommunal personal 2016. Sveriges Kommuner och Landsting. 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/personalenidiagramochsiffror/tabellerkommunalpe

rsonal2017/tabellerkommunalpersonal2016.15403.html Hämtad: 2018-07-24 
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Tidigare forskning 
En tidig studie av nyhetsmediers påverka på dess mottagare är McCombs och Shaws studie 

The agenda-Setting Functions of Mass Media. I denna studeras USA:s presidentvalskampanj 

1968. Studien hittade ett samband mellan nyhetsmedier rapporterar och vad väljare ansågs 

vara viktiga frågor i valet.13 Detta beskrevs 1968 i Agenda setting theory som en process som 

går uppifrån och ner, det vill säg från sändare till mottagare. Förhållandet mellan mottagare 

och sändare har sedan dess förändrats. Groshek och Groshek beskriver att är denna process 

mycket mer dynamisk idag och publiken kan därför vara med och forma agendan på ett sätt 

som tidigare inte var möjligt.14 Detta ger samtidigt möjligheten för organisationer att 

interagera med publiken och använda sig av denna nya dynamik. I artikeln Paradigms of 

global public relations in an age of digitalisation från 2009 menar Grunig att de nya 

medieformaten är perfekt lämpade för denna nya typen av kommunikation, men att få 

utnyttjar det. Kommunikatörer fortsätter ofta att använda sig av traditionell 

meddelandeorienterad, asymmetriska, etnocentriska envägskommunikation. Istället för att 

utnyttja strategiska möjligheterna som finns till interaktion och den kunskap om målgrupperna 

detta ger. Grunig föreslår därför att organisationers kommunikation ska vara strategisk, 

central, symmetriskt, mångsidigt och etiskt för att uppnå dess mål.15  

En stor del av medieforskningen behandlar organisationers kommunikation och dess 

möjligheter att påverka dess publiker. Ett av verktygen som svensk offentlig verksamhet 

använder för detta är sociala medier. Förhållandet till dessa presenteras i artikeln Efforts at the 

Boundaries: Social Media Use in Swedish Municipalities.16 Artikeln beskriver tre svenska 

kommuner användande av sociala medier och hur sociala medier inte används till sin fulla 

potential. Det sociala mediet som kommunerna har använt och artikeln studerar är 

Facebook.17 En av observationerna som görs i artikeln är angående motivationen till 

användningen av Facebook, där den kommer fram till att det finns fyra motiv till att använda 

dessa. Vilket är att ge samhällsinformation, öka demokratin, marknadsföra kommunen samt 

för nätverkning och hantera nödsituationer.18 För att nå invånarna är det särskilt viktigt att ett 

nätverk har etablerats. Utan detta kommer kommunen inte heller få någon respons och har en 

begränsad räckvidd när det väl behövs. I dessa situationer är etablerade nätverk till stor hjälp. 

Vidare tar artikeln också upp rädslan för hur inlägg i sociala medier kan tas emot och bristen i 

kontroll över detta. Samtidigt beskrivs det att även om det finns en brist i kontroll finns det 

också en möjlighet till direkt kommunikation i en negativ dialog som inte annars hade varit 

synlig för kommunikatörerna.19  

                                                 
13 Jensen. Klaus Bruhn. Media Effects: Quantitative Traditions. Jensen, Klaus Bruhn. I A Handbook of Media 

and Communications Research. 2:a upplagan. London. Routledge 2012 s. 161 
14 Groshek, Jacob & Groshek, Megan Clough. Agenda Trending: Reciprocity and the Predictive Capacity of 

Social Networking Sites in Intermedia Agenda Setting across Topics over Time. Media and Communication. 

Vol. 1. Nr. 1. 2013. 15-27. DOI: http://dx.doi.org/10.17645/mac.v1i1.71 s. 16 
15 Grunig, James. Paradigms of global public relations in an age of digitalisation. PRism Online PR Journal. Vol. 

6 (2). 2009, s. 1-19 

www.prismjournal.org%2Ffileadmin%2FPraxis%2FFiles%2FglobalPR%2FGRUNIG.pdf&sig=3593a18e2fdcfd

4750177afae7ed4af123a25fbbd99310a272b7226a625eda92 s. 6 
16 Norström, Livia & Hattinger, Monika. Efforts at the Boundaries: Social Media Use in Swedish Municipalities. 

I: Tambouris E. et al. (red) Electronic Participation. ePart 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9821. 

2016 Springer, Cham. s. 123–137. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-45074-2_10 
17 Ibid. s. 125 
18 Ibid. s. 130 
19 Ibid. s. 130 
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Ett exempel på forskning om hur sociala medier kan användas agendasättande är Towards a 

process of agenda setting driven by social media av Martin och Grüb. Denna kvantitativa 

studie beskriver hur Facebook kan påverka den allmänna opinionen genom en att använda 

stakeholder theory och agenda setting theory. Studien använder sig av en fyrstegsmodell för 

att beskriva ett möjligt tillvägagångssätt för organisationers kommunikation. Modellen 

föreslår att stegen bör vara att först välja ut relevanta intressenter följt av att avgöra 

målsättningen för kommunikationsinsatsen. Där efter bör vilken information som ska ges till 

intressenterna väljas ut och sista steget välja vad som ska undvika eller understryka i 

kommunikationen.20 

Traditionella massmedier haft en stark ställning när det gäller agenda setting. Med detta som 

bakgrund har Djerf-Pierre och Shehata undersökt om de traditionella massmedierna 

fortfarande har en roll som agendasetters. Slutsatsen är att även om Dagens Nyheter som en 

ledande tidning har försvagats över tid i sin agendasättande roll, har de inte funnit några bevis 

på att de traditionella medierna kollektivt blivit mindre inflytelserika. Undersökningen 

genomfördes på 12 ledande svenska dags- och kvällstidningar under en period som sträcker 

sig över 23 år jämfört med SOM institutets årliga undersökningar under samma period. Dock 

påpekar Djerf-Pierre och Shehata att även om undersökningen visat på samband mellan vad 

svenskarna uppfattar som de mest viktigaste frågorna och vad för tillfället är på mediernas 

agenda, visar underökningen inte om de påverkat direkt eller genom en två/flerstegsprocess.21 

  

                                                 
20 Martin, Sebastian & Grüb, Birgit. Towards a process of agenda setting driven by social media. International 

Journal of Energy Sector Management. 2016. Vol. 10. https://doi.org/10.1108/IJESM-01-2015-0001 s. 43-45. 
21 Djerf-Pierre, Monica & Shehata, Adam. Still an Agenda Setter: Traditional News Media and Public Opinion 

During the Transition From Low to High Choice Media Environments. Journal of Communication ISSN 0021-

9916. 2017. Vol. 67. Nr. 5. DOI: https://doi.org/10.1111/jcom.12327 s. 743 
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Teorier 
Uppsatsen använder sig av agenda building, agenda setting och Excellence theory in public 

relations för att besvara frågeställningarna. 

Agenda setting och The agenda-Setting Functions of Mass Media  
McCombs och Shaws studie The agenda-Setting Functions of Mass Media publicerades 1972 

och fann tydliga samband mellan vad som diskuterades i nyhetsmedier och vad väljarna 

ansågs viktigt. Studien tittade på mediernas påverkan på den publika agendan under USA:s 

presidentvalskampanj 1968. Sambandet var tydligt oavsett vad väljarnas sympatier låg i 

respektive fråga. Studien gjordes i Chapel Hill, en stad i staten North Carolina i USA, vilket 

också är platsen för University of Carolina som författarna McCombs och Shaw gjorde 

studien vid. I studien jämfördes de frågor som fick mest utrymme i olika 

kommunikationskanaler med de frågor som registrerade röstare ansåg som de största frågorna 

inför valet. Studien visar att medier inte är agendasättande i den meningen att de direkt 

påverkar vad människor tycker i de frågorna som diskuterades under valkampanjen. Utan 

snarare att medierna kunde påverka vad som uppfattades som stora frågor inför valet.22 

Agenda building 
Agenda setting visar att ett tydligt samband mellan vad som medierna tar upp i sin 

nyhetsrapportering och vad som uppfattas som viktiga frågor. Det blir följaktligen viktigt för 

organisationer att få upp de ämnen som de anser viktiga på mediernas agenda och där igenom 

också på den publika agendan. Den första studien om agenda building publicerades 1971 av 

Cobb och Elder. Studien beskriver hur vissa grupper har större påverkan än andra på 

intuitioner och kan därmed utnyttja detta övertaget för att driva en specifik agenda. Cobb och 

Elder lyfter särskilt fram fyra olika påverkansfaktorer. 23 

 

• En del beslutsfattare anser att de tillhör specifika grupper eller anser sig 

skuldsatta till dessa. 

• En del grupper har bättre resurser än andra eller är bättre på använda sina 

resurser. 

• Vissa grupper är strategiskt placerade i samhällsstrukturen, ekonomiskt 

eller socialt och kan därför inte ignoreras. 

• En del uppfattas av allmänheten att ha ett högre anseende och kan därför 

kräva en större tillgång till beslutsfattare. 
                   Figur 1 Fyra påverkansfaktorer24 

  

                                                 
22 McCombs, Maxwell E., & Donald L. Shaw. The Agenda-Setting Function of Mass Media. The Public Opinion 

Quarterly. Vol. 36. 1972-01-01. s. 176–187, https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1086/267990 s. 184 
23 Cobb, Roger W. & Charles D. Elder. The Politics of Agenda-Building: An Alternative Perspective for Modern 

Democratic Theory. The Journal of Politics. Vol. 33 Nr. 4 1971: 892-915. http://www.jstor.org/stable/2128415. 

s. 901 
24 Ibid. s. 901 
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Excellence Theory in public relations 
James Grunig är en av förgrundsgestalterna när det gäller public relation och ett namn som är 

än mer bekant i amerikansk public relations forskning. Mycket av James Grunig forskning är 

gjord med Larissa Grunig och tillsamman med flera andra forskare står de exempelvis bakom 

IABC excellence studies och många artiklar som följt där efter.25 Denna studien är grunden i 

vad som kallas Excellence Theory in public relations, men förkortat ibland till exempelvis 

Excellence-teorin26. Excellence Theory in public relations tar sitt avstamp i Models of public 

relations från 1984 som beskriver organisationers kommunikation och IABC excellence 

study. IABC excellence study är en 15-årig studie i USA, Storbritannien och Kanada som 

avslutades 2002. Studien beställdes av International Association of Business Communicators 

(IABC) och beskriver de egenskaper som organisationer som effektiva public relations har 

gemensamt. Studien visar också likheter i hur kommunikationen organiseras, struktureras och 

praktiseras i de organisationer som lyckas bäst. Det är en kvantitativ enkätstudiestudie med 

327 deltagande organisationers anställda på olika nivåer och med kvalitativa studier av 25 av 

dessa organisationer. Studien kom fram till att de organisationer som var framgångsrika i dess 

kommunikation hade liknade egenskaper när det gällde befogenhet över kommunikationen 

(hur kommunikationen organiseras), kommunikatörens roll i organisationen (hur 

kommunikationen struktureras) samt organisering av de kommunikativa funktionerna och 

förhållande till andra ledningsfunktioner (hur kommunikationen praktiseras) tillsammans med 

symmetrisk tvåvägskommunikation enligt Models of public relations som Grunig och Hunt 

först beskrev i Managing public relation.27 Model of public relations beskrivs sist av de olika 

delarna och inte i den ordningen som dessa publicerades då teorin är den sista delen av 

Excellence Theory in public relations. 

Det visade sig i IABC excellence study att det var svårt att ekonomiskt värdera vikten av goda 

relationer med organisationernas publiker. Där emot visade studien flera exempel på hur goda 

relationer resulterade i mindre rättstvister, förordningar, lagstiftning och dålig publicitet. En 

fördel med Excellence Theory in public relations är kontroll över beslut som ger negativ 

publicitet eller beslut som har negativ effekt på organisationens intressenter.28 

  

                                                 
25 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. 4:e upplagan. Studentlitteratur. Lund. 2014. s. 58 
26 Falkheimer, Jesper. Medierna och kampen om innehållet. I Medierna och demokratin. Nord, Lars & 

Strömbäck, Jesper (red.). 2:a upplagan. Studentlitteratur. Lund. 2015 s.155 
27 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. 4:e upplagan. Studentlitteratur. Lund. 2014 s. 58 
28 Grunig James E. & Grunig Larissa A. Excellence Theory in Public Relations: Past, Present, and Future. I: 

Zerfass A., van Ruler B., Sriramesh K. (red.) Public Relations Research. VS Verlag für Sozialwissenschaften 

2008 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-90918-9_22 s. 334 
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Befogenhet över kommunikationen 

Ansvarig för public relations måste ha en ledningsfunktion med befogenheter över 

kommunikationen för att bibehålla slagkraften i kommunikationen. Det är fyra egenskaper 

som ses som särskilt viktiga i organisationen:29 

• Ansvarig för public relations är också delaktig i organisationernas strategiska beslut 

och de kommunikationsplaner som utvecklas för dess publiker eller målgrupper. 

• De strategiska kommunikationsplaner som utvecklas används också strategiskt. 

• Ansvarig för public relations är del av ledningen eller har nära kontakt med ledningen. 

• Det behövs lika mycket mångfald inom organisationen som i de målgrupper som 

organisationen kommunicerar med. 

Kommunikatörens roll i organisationen 

Grunig och Grunig skiljer på en kommunikationsstrateg/kommunikatör och en 

kommunikationstekniker/utförare som endast verkställer kommunikationsstrategin men inte 

har det strategiska perspektiv som krävs för att uppnå excellence. Det innebär alltså att den 

med rollen som kommunikationsstrateg/kommunikatör inte måste vara den som utför allt 

arbete. Utan bör vara den som leder arbetet då denne besitter kunskapen om strategisk 

kommunikation. Tre egenskaper ses som särskilt viktiga i målet att uppnå excellence:30 

• En kommunikationsstrateg/kommunikatör leder arbetet med public relations 

• Den som har rollen kommunikationsstrateg/kommunikatör har även nödvändig 

kunskap eller utbildning. 

• Både män och kvinnor har lika möjligheter att besitta rollen som 

kommunikationsstrateg/kommunikatör. 

Organisering av de kommunikativa funktionerna och förhållande till andra ledningsfunktioner 

Public relation bör antingen vara en egen avdelning eller en funktion som samordnar andra 

avdelningar. Detta krävs för att kunna utveckla nya strategier och flytta resurser dit de behövs 

bäst. När public relations blir underställt andra funktioner i organisationen som exempelvis 

HR eller enbart utgöra en servicefunktion istället för en ledningsfunktion tappar public 

relations sitt syfte. De kan inte längre utveckla nya strategier då de inte kan råda över sina 

resurser på bästa sätt. Två egenskaper utmärker sig i strukturen på organisationen för att de 

ska uppnå excellence:31 

• Public relations är en egen och integrerad del av organisationens kommunikation. 

• Public relations är en ledningsfunktion som är separerad från andra delar och 

organisationen. 

  

                                                 
29 Grunig James E. & Grunig Larissa A. Excellence Theory in Public Relations: Past, Present, and Future. I: 

Zerfass A., van Ruler B., Sriramesh K. (red.) Public Relations Research. VS Verlag für Sozialwissenschaften 

2008 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-90918-9_22 s. 335 
30 Ibid. s. 336 
31 Ibid. s. 337 



10 

Models of public relations 

Models of public relations beskriver de typiska sätt som organisationer bedriver public 

relations. Dessa vilka delas in i fyra typer av kommunikation, från den minst effektiv och 

etisk till mest effektiv och etisk. 

Enkelriktad kommunikation utgörs av två typer av kommunikation, press agentry/publicity 

model och public information model. Press agentry/publicity model kommunikation används 

exempelvis av pressekreterare för att driva ett särskilt narrativ i organisationens 

kommunikation. Samma kan sägas om public information model med den stora skillnaden att 

denna har kravet på sig att vara sanningsenlig. Detta innebär inte att kommunikationen 

berättar hela sanningen, utan det är vanligt att det som gynnar organisationen lyfts fram. 

Tvåvägs kommunikation utgörs av two-way asymmetric model och two-way symmetric 

model. Båda modellerna söker ett utbyte från mottagaren men syftet med kommunikationen 

skiljer sig åt. Kommunikationen som betecknas som two-way asymmetric model har som 

syfte att exempelvis få en bättre förståelse för och förändra ett exempelvis ett beteende hos en 

mottagare. Syftet med two-way symmetric model har istället focus på att förstå mottagarens 

behov för att tillgodose detta snarare än att förändra något hos mottagaren, något som ses som 

mest effektivt och gynnar båda parter mest.32 

I IABC excellence studies visade det sig att förutom hur en organisations public relations 

organiseras, struktureras och praktiseras är Models of public relations en viktig del för 

kommunikationens effektivitet. Den symmetriska tvåvägskommunikationen visade sig vara 

den typ av kommunikation med starkast koppling till framgång för effektiv och etisk 

kommunikation. Den symmetriska kommunikationen försöker öka allmänhetens deltagande 

                                                 
32 Grunig James E. & Grunig Larissa A. Excellence Theory in Public Relations: Past, Present, and Future. I: 

Zerfass A., van Ruler B., Sriramesh K. (red.) Public Relations Research. VS Verlag für Sozialwissenschaften 

2008 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-90918-9_22 s. 337 
33 Ibid 337 

Models of public relations 

Enkelriktad kommunikation 

Agentry/publicity model Betonar endast information och publicitet 

som gynnar organisationen. 

Public information model Är saklig och sann i dess information men 

intresserar sig inte för eller inleder inte 

någon tvåvägs kommunikation. 

 

Tvåvägskommunikation 

Two-way asymmetric model Använder sig av tvåvägskommunikation 

men endast för att gynna organisationen 

och inte sina publiker. 

Two-way symmetric model 

 

Tvåvägskommunikation är symmetrisk för 

att öka publikernas medverkan. Även 

strategisk samverkan med publiker för att 

exempelvis undvika motsättningar och 

konflikter. 
Figur 2 Models of public relations33 
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och hantera konflikter, med syftet att gynna långsiktiga relationer. Fyra faktorer i Models of 

public relations är särskilt viktiga:34 

• De ansvariga för public relations och ledningen är ense om att de bör basera mål och 

kommunikationsinsatser på two-way symmetric model. 

• Kommunikationsplaner som utvecklas för specifika målgrupper grundar sig i strategier 

för att bygga och underhålla relationer med hjälp av two-way symmetric model. 

• Den som leder arbetet eller de som arbetar med public relations har den professionella 

kunskap som behövs för att använda sig av two-way symmetric model. 

• Organisationen interna kommunikation är symmetrisk organiserat. 

Kritik mot teorin 

Excellence theory in public relations har kritiserats bland annat för dess namn. Kritikerna 

menar denna antyder på någon slags överlägsenhet, något som bemöts i Excellence theory in 

public relations. Namnet på teorin är i själva verket godtyckligt valt utifrån att excellence var 

ett moderiktigt begrepp under tiden som studien inleddes.35 Grunig och Grunig föreslår något 

humoristiskt att ett mer enkelt och mer beskrivande namn på studien skulle kunnat vara 

“characteristics of an organization´s public relations function that contribute to 

organizational effectiveness”36. 

Kritiker av teorin menar organisationer och dess intressenter delar inte samma mål och därför 

en symmetrisk tvåvägskommunikation en utopi eller som bäst normativt. På denna grund 

menar kritikerna att teorin vilseledande.37 

  

                                                 
34 Ibid. s. 337 
35 Ibid. s. 328 
36 Ibid. s. 328 
37 Kenny, Julian. Excellence Theory and its Critics: A literature review critiquing Grunig’s strategic management 

of public relations paradigm. Asia Pacific Public Relations Journal. 2016. Vol. 17, Nr. 2. 

https://novaojs.newcastle.edu.au/apprj/index.php/apprj/article/view/80 s. 80. 
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Metod 
Uppsatsen har en kvalitativ ansats och analyserar tre intervjuer samt tre 

kommunikationsinsatser. Med hjälp av den insamlade empirin vill jag redogöra för hur 

Halmstad Kommun har arbetat för lyfta dricksvattenbristen 2017. I metodkapitlet kommer jag 

först redovisa valet av metod för intervjuerna, insamling av empirin och metod för att 

analysera empirin. Därefter följer en beskrivning av analysmetoderna för 

kommunikationsinsatserna, en beskrivning insamling av empirin och avslutningsvis 

metoderna för att analysera empirin. Sist redogörs för etiska hänsynstagande i insamlingen 

av empirin.  

Valet av kvalitativa intervjuer som metod 
Syftet med intervjuerna är att analysera Halmstad kommuns kommunikationsstrategi och 

beskriva kommunens kommunikation gentemot kommunens invånare samt lokaltidningen 

Hallandspostens (hädanefter benämns lokaltidningen endast som Hallandsposten). 

Intervjuerna analyseras med hjälp av Excellence Theory in Public Relations för att undersöka 

hur kommunikationen sett ut och organiserats, vilka strategier de använt och hur relationen till 

medierna samt kommuninvånarna har varit enligt dem. Intervjun med representanten från 

Hallandsposten syftar dels på att svara på frågeställning om hur relationen med de lokala 

medierna har varit, dels för att bredda bilden av kommunens kommunikation gentemot 

kommuninvånarna. Intervjuerna har varit semistrukturerade38, vilket innebär att intervjuerna 

har utgått från ett frågeschema, uppföljningsfrågor har ställts och ordningen på frågorna har 

till viss del varierat mellan intervjuerna. 

Insamling av material till de kvalitativa intervjuerna 

Urvalet av respondenter har utgått från vilka personer som har varit involverade i planeringen 

av kommunikationen från kommunens sida samt en ytterligare person som har haft insyn i 

rapporteringen i Hallandsposten. Det vill säga att det har varit ett målstyrt och teoretiskt 

urval.39 Intervjuerna har skett på respektive persons arbetsplats och har varit cirka 60 minuter 

långa. Samtliga intervjuer har spelats in med respondenternas godkännande. Efter 

transkribering av intervjuerna har materialet sänt till respondenterna, dessa har inte haft några 

invändningar på det insamlade materialet. De två respondenterna från Halmstad kommun har 

varit involverande i planeringen av kommunikationsinsatsen och är sakkunniga inom deras 

respektive område. För att bibehålla konfidentialiteten kommer dessa benämnas Person A och 

Person B. Den tredje respondenten är från Hallandsposten och har haft insyn i rapporteringen, 

hen kommer i uppsatsen benämnas Person C. Intervjuguiden går att hitta i Bilaga 1. 

Intervju analys – Excellens in public relations 

Intervjuerna kommer att analyseras utifrån kriterierna inom Excellens in public relations, det 

vill säga hur kommunikationen organiseras, struktureras, praktiseras och hur kommunen har 

förhållit sig till Models of public relations. Teorin har tidigare redogjorts under rubriken Teori 

och kommer därför inte gås igenom lika grundläggande i metodkapitlet.  

  

                                                 
38 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a upplagan. Liber. Stockholm. 2011. s. 206 
39 Ibid. s. 394 
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Analysen utgår ifrån hur Excellens in public relations beskrivs som en global teori i 

Paradigms of global public relations in an age of digitalisation40 och de faktorer som är 

relevanta för frågeställningen. 

Befogenhet över kommunikationen 

De strategiska kommunikationsplaner som tas fram används också strategiskt samt besluten 

angående organisationens kommunikation tas av de ansvariga för public relations. Det vill 

säga att den ansvariga har de befogenheter som krävs för att ta fram och genomföra de 

strategiska kommunikationsplanerna samt är en del av organisationens ledning. 

Kommunikatörens roll i organisationen 

Kommunikationsstrategen/kommunikatören leder och har ansvaret för 

kommunikationsstrategierna. Den eller de ansvariga har också har erforderlig kunskap om 

strategisk kommunikation. Det dagliga arbetet kan mycket väl utföras av någon utan denna 

kunskap och kan mycket väl vara en kommunikationstekniker/utförare. 

Organisering av de kommunikativa funktionerna och förhållande till andra 

ledningsfunktioner 

De kommunikativa funktionerna är kopplad till organisationens ledning och organiseras av en 

egen avdelning eller har ett samordningsansvar för organisationens kommunikation. 

Models of public relations – Symmetrisk tvåvägskommunikation 

Intervjuerna analyseras utifrån Models of public relation och söker efter de drag som är 

karaktäristiska för symmetrisk tvåvägskommunikation. Dessa är att kommunikationen 

försöker gynna allmänhetens deltagande, hantera konflikter samt arbetar för långsiktiga och 

goda relationer. 

Valet av och retorisk analys som metod 
För att analysera Halmstad kommuns kommunikation gentemot kommuninvånarna görs en 

retorisk analys. Syftet med detta är att redogöra hur Halmstad kommuns retorik har sett ut 

under bevattningsförbudet första månader. Urvalet har begränsats till initiala 

kommunikationen på tre av kommunens kommunikationskanaler. Genom att titta på den 

retoriska situationen, vilka appellformer som används och analys utifrån argumentmodellen 

vill jag skapa en bred bild över kommunens retorik i de utvalda kommunikationsinsatserna. 

Insamling av material till den retorisk analysen. 

Kommunikationsinsatserna är Halmstad kommuns Facebooksida den 11 april 2017, Halmstad 

kommuns hemsida den 12 april 2017 och ett brevlådeutskick till samtliga hushåll och 

sommarboende i Halmstad kommun i början av juni månad 2017. På både Halmstad 

kommuns hemsida och kommunens Facebook sida har flera inlägg och uppdateringar skett 

mellan den första kommunikation och brevlådeutskicket. För de sommarboende som inte 

följer Halmstad kommuns olika kommunikationskanaler är brevlådutskicket den första 

informationen dessa får angående bevattningsförbudet av Halmstad kommun. Det har också 

                                                 
40 Grunig, James. Paradigms of global public relations in an age of digitalisation. PRism Online PR Journal. Vol. 

6 (2). 2009, s. 1-19 

www.prismjournal.org%2Ffileadmin%2FPraxis%2FFiles%2FglobalPR%2FGRUNIG.pdf&sig=3593a18e2fdcfd

4750177afae7ed4af123a25fbbd99310a272b7226a625eda92 s. 2 
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skett annan typ av kommunikation som exempelvis pressmeddelanden, affischering och så 

vidare. Den insamlade empirin går att hitta i Bilaga 2. 

Retorisk analys av kommunikationen 

Det är retoriken i de inledande kommunikationsinsatserna i tre olika 

kommunikationskanalerna som analyseras i den retoriska analysen. Genom att studera den 

retoriska situationen, appellformerna och hur kommunen argumenterar för 

bevattningsförbudet utifrån argumentmodellen som utgör analysens sammanlagda resultat. 

Eftersom Facebook inlägget omfattar både text och film därför analyseras texten separat och 

filmen i kontexten av den skrivna texten. 

Retoriska situationen 

Den retoriska situationen i varje inlägg tittas på utifrån fem punkter, beskrivna av Orla Vigsø 

och sammanfattade i punkterna nedan.41 

• Vilken är avsändaren som försöker övertyga om något? Denna första frågan avser 

vem som är avsändare och hur vidare denna är explicit eller implicit. I detta är 

avsändaren ethos viktig, det vill säga vad vet vi om avsändaren sedan tidigare och 

vilket förtroende mottagaren har för avsändaren. 

• Vem försöker avsändaren att övertyga? Det vill säga vem/vilka är målgrupp och 

mottagare. Det är viktigt att skilja målgrupp och mottagare åt, då målgrupp är den 

föreställda mottagaren och mottagare är den faktiska mottagaren.  

• Vad försöker avsändaren att övertyga mottagaren om? Detta kan var både implicit 

eller explicit. Men det kan också vara en kombination av båda dessa två. Det är alltså 

vad avsändaren har för syfte som frågan ska svara på. Texten kan ha fler syften än ett. 

• I vilken kulturell och tidsmässig kontext läses texten? Den kulturella kontexten och 

tidskontexten kan spela en viktig roll i hur texten läses av mottagaren. Det vill säga 

beroende på vem som säger vad och när det sägs kan texten uppfattas olika.  

• På vilket sätt försöker man övertyga? Hur avsändaren försöker övertyga är vad hela 

den retoriska analysen ska ge svar på. Till exempel om texten appellerar till känslor 

eller förnuft, i vilket sammanhang ingår texten, vad är det som är bärande i texten och 

vilket medium som används. Dock så påbörjas svaret redan i analysen av den retoriska 

situationen. 

Appellformer 

Hur texten appellerar eller tilltalar mottagaren kan beskrivas med tre grundläggande 

appellformer, ethos, pathos och logos. Dessa kan användas enskilt eller i en kombination av 

två eller helst alla tre.42 

• Ethos riktar sig till mottagarens förtroende för sändaren, det innebär ethos appellerar 

till känslor. Förtroendet kan exempelvis ligga i sändarens erfarenhet, kompetens, 

status, auktoritet eller karaktär. Denna känsla av förtroende kan mottagaren ha sedan 

tidigare eller skapas i kommunikationen. Det förtroendet som mottagaren har sedan 

tidigare kallas primär ethos och förtroendet som skapas i kommunikationen kallas 

sekundär ethos.43 

                                                 
41 Vigsø, Orla. Retorisk analys. Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) Metoder i Kommunikationsvetenskap. 

2:a upplagan. Studentlitteratur. Lund. 2010 s. 217 
42 Ibid. s. 220 
43 Ibid. s. 221 
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Hur avsändaren framställer sin persona kan också påverka förtroendet för denne. Det 

är tre aspekter av persona som Aristoteles menar att ethos består av. Dessa är arte, 

forensis och eunoia. Med arte påvisar avsändaren dess auktoritet eller godhet. När 

avsändaren visar på sin kunskap för att framstå som trovärdig kallar Aristoteles för 

forensis. Slutligen är eunoia är när avsändaren försöker bygga upp en vi-känsla. Detta 

för att visa på att sändaren eller talaren också tillhör gruppen som tilltalas och därmed 

bygga förtroende. Misslyckas avsändaren sin användning av arte leder till denna 

uppfattas arrogant. Forensis kan exempelvis leda till att denna istället uppfattas som 

manipulativ och misslyckas avsändaren med eunoia kan denne uppfattas som allt 

annat än välvillig.44 

• Pathos appellera precis som ethos till känslor, men till skillnad från ethos är pathos 

kopplat till positiva eller negativa känslor och sinnestillstånd. Dessa kan exempelvis 

vara glädje och nyfikenhet eller hat och avsky, samt allt där i mellan.45 Med hjälp av 

pathos kan ett känslomässigt engagemang byggas upp och i dess frånvaro uppfattas 

som känslokallt.46 

• Logos tilltalar förnuftet och det rationella ställningstagandet. Denna typen av appell är 

därför saklig och rationell. Enskilt ger logos ger ett stringent och sakligt intryck men 

kan också då uppfattas som tråkigt och platt.47 En anpassning till mottagaren 

kunskaper och hur insatt denne är i ämnet är viktigt. Ett förnuftigt och rationellt 

argument har svårt att nå mottagaren om exempelvis språket uppfattas för 

komplicerat.48 

  

                                                 
44 Mral, Birgitte, Gelang, Marie & Bröms, Emelie. Kritisk retorikanalys – text bild actio. Retorikförlaget. 

Ödåkra. 2016. s. 37 
45 Vigsø, Orla. Retorisk analys. Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) Metoder i Kommunikationsvetenskap. 

2:a upplagan. Studentlitteratur. Lund. 2010 s. 220 
46 Mral, Birgitte, Gelang, Marie & Bröms, Emelie. Kritisk retorikanalys – text bild actio. Retorikförlaget. 

Ödåkra. 2016. s. 40 
47 Vigsø, Orla. Retorisk analys. Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) Metoder i Kommunikationsvetenskap. 

2:a upplagan. Studentlitteratur. Lund. 2010 s. 220 
48 Mral, Birgitte, Gelang, Marie & Bröms, Emelie. Kritisk retorikanalys – text bild actio. Retorikförlaget. 

Ödåkra. 2016. s. 39 
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Argumentmodellen 

Argumentets syfte är att övertyga och beskrivs i Svensk ordbok så här ”omständighet som 

anförs som stöd för eller vederläggning av viss uppfattning”49. Omständigheterna eller 

motivation, det vill säga förklaringen till varför någon bör övertygas är det som 

argumentmodellen behandlar. 

Argumentet består enligt argumentmodellen i oberoende ordning av en grund och ett 

påstående, dessa två förbinds med en garant.50 Dessa beståndsdelar menar Stephen Toulmin 

som introducerade modellen 1958 är fasta och är obligatoriska för grundmodellen.51 

 

Figur 1 Grundmodell för argumentation.52 

• Påståendet är det som den argumenterande parten försöker att övertyga om. De övriga 

två sätts i relation till påståendet. Påståendet är explicit eller men kan också implicit 

även om det är sällsynt. Genom frågan ”Vad vill sändaren att mottagaren ska komma 

till för slutsats?” kan påståendet hittas.53 

• Grunden måste vara accepterad av mottagaren, om den inte är det fallerar hela 

argumentationen. Därför är grunden ibland implicit. Med hjälp av frågan ”Vad bygger 

argumentationen (påståendet) på?” kan grunden hittas.54 

• Garanten stödjer grunden så att mottagaren ska acceptera påståendet. Det vill säga 

den binder samman grund och påstående. Frågan ”Vad förbinder grunden med 

påståendet?” kan användas för att hitta garanten.55 

  

                                                 
49 Svenska Akademin. Svenska Akademins Ordböcker. 2009. https://svenska.se/tre/?sok=argument&pz=1 

Hämtad: 2019-03-22 
50 Vigsø, Orla. Retorisk analys. Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) Metoder i Kommunikationsvetenskap. 

2:a upplagan. Studentlitteratur. Lund. 2010 s. 223 
51 Jørgensen, Charlotte & Onsberg, Merete. Praktisk argumentation: Grundbok i retorisk argumentation. 

Retorikförlaget. Åstorp. 2008 s. 15 ff 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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Grund  Påstående 
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Grundenmodellen kan sedan byggas på med en utvidgad modell och ytterligare tre element, 

dessa är till skillnad från de i grundmodellen fria. Detta innebär att de inte alltid finns med i 

ett argument men gör detta ofta, det vill säga fakultativt. De tre är styrkemarkör, villkor och 

understöd. 

 

Figur 2 Utvidgad modell för argumentation.56 

• Styrkemarkören används för att stärka påståendet. Detta genom att påvisa styrkan 

eller svagheten i påståendet med modala satsadverbial som exempelvis måste eller 

troligtvis. Styrkemakören kan hittas genom att ställa frågan ”På vilket sätt visar 

sändaren hur övertygade denne är om påståendet?57 

• Villkor kan appliceras i argumentet för att villkora garanten. Genom att fråga ”När 

gäller inte påståendet?” kan villkoret hittas58 

• Understöd kan behövas om garanten kan ifrågasättas. Detta kan göras genom att 

påvisa garantens giltighet och därmed neutralisera ifrågasättandet. Understödet kan 

hittas genom att ställa frågan ”Vad visar på garantens giltighet?”.59 

Det är viktigt att analysen sker i den kontext som argumentet är och att denna är endast en 

rekonstruktion av en tolkad text. Därför är det viktigt att texten inte analyseras ur sitt 

sammanhang. 

Forskningsetik 
Insamlingen av empirin från respondenterna och från kommunikationsinsatserna följer 

vetenskapsrådets rekommendationer kring god forskningssed60.  

I insamlingen av empiri har de deltagande respondenterna informerats vid första kontakten via 

e-post att uppsatsen ska studera kommunikation under bevattningsförbudet i Halmstad 

kommun 2017. Respondenterna identitet har i mån det är möjligt och avidentifieras för att 

bibehålla konfidentialiteten. Inga etiskt känsliga uppgifter om respondenterna har behandlats 

under intervjuerna och dess har av avidentifierades i samband med transkriberingen. Till detta 

har ytligare anonymisering skett för att minska möjligheterna att dessa identifieras. Under 

intervjuerna nämns namn på en person och dennes yrkestitel. Dennes namn har ändrats till 

                                                 
56 Jørgensen, Charlotte & Onsberg, Merete. Praktisk argumentation: Grundbok i retorisk argumentation. 

Retorikförlaget. Åstorp. 2008 s. 28 
57 Ibid. s. 29 
58 Ibid. s. 30 
59 Ibid. s. 30 
60 Vetenskapsrådet. God forskningssed. 2017. https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-

utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html Hämtad: 2019-06-06 

Utvidgad modell för argumentation 

Grund   Styrkemakör  Påstående 

 

Garant   Villkor 

 

Understöd     



18 

[NN] och yrkestiteln ersätts med kontaktpersonen, samt [kontaktpersonen] i citat. Nyttjande 

av insamlat material till annat än forskningsändamål är osannolikt.  

Kommunikationen som presenteras i uppsatsen har publicerats av Halmstad kommun och är 

offentligt tillgängligt. I insamlingen av empirin till den retoriska analysen har inget material 

där personer kan identifieras behandlats. Materialet för den retoriska analysen är lättillgänglig 

på internet genom Facebook samt kommunens hemsida och behandlar endast kommunens 

kommunikation. Kommunens kommunikation betraktas som offentliga handlingar. För den 

retoriska analysen är därför inget samtycke nödvändigt. 
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Presentation av resultat 
Kommunikationen under bevattningsförbudet i Halmstad kommun 2017 analyseras utifrån 

Excellence Theory in public relations och en retorisktanalys. Dessa visar hur 

kommunikationsinsatserna har planerats och vilka strategier som används samt genom den 

retoriska analysen vilken retorik som använts. Den kommunala verksamheten omfattas av 

kommunallagen som är skyddad genom grundlag i regeringsformen. Det bidrar till 

kommunens auktoritet. Denna aspekteten tas med i analyserna. 

Intervjuer 
Intervjuerna analyseras utifrån Excellence Theory in public relations och vill svara på hur 

Halmstad kommuns kommunikation har organiserats, struktureras, praktiseras och om 

kommunikationen varit symmetrisk tvåvägskommunikation.  

Befogenhet för kommunikationen - hur kommunikationen organiserats 

I intervju lyfter Person A fram att förvaltningarna och framför allt 

kommunikationsavdelningen har fått ett stort förtroende av kommunledningen för 

kommunikationen under bevattningsförbudet:  

”…så här är det, när jag fick reda på att den här vattenkrisen, då var ju mina 

ingångsvärden lite slarvigt utryckt till mig att: kommunikation löser väldigt 

mycket av detta. Så var ju roligt att få den pressen på sig (skratt). Men så var 

det faktiskt och det är sant också.” Person A, Halmstad kommun. 

Person A har alltså fått ett strategiskt ansvar för hur kommunikationen bedrivs, något som 

enligt Excellens Theory in public relations är en nödvändighet för att nå framgång. Vidare i 

intervjun med Person B utrycks stödet och befogenheterna som har lagts på de ansvariga för 

kommunikationen. 

”Stödet från kommunledningarna i båda kommunerna har varit fantastiskt. De 

har verkligen tagit bollen och hjälp till med kommunikationen. De har varit 

tydliga och sagt det är eran boll, det är ni som har problemet men vi stödjer och 

förbereder.” – Person B, Laholmsbuktens VA. 

Person A påpekar samtidigt att kontakten med medier inte sköts av 

kommunikationsavdelningen utan istället av Laholmsbukten VA och främst en kontaktperson. 

Det är kontaktpersonen som varit ansiktet utåt och kontakt med media, åt hen förbereder 

kommunikationsavdelningen talepunkter med de vanligaste frågorna för att hålla ihop 

budskapen. Detta tyder på det strategiska besluten tas av kommunikationsavdelningen och att 

de strategiska planerna följts. I intervjun med Person A så berättar hen om den mediestrategi 

som Halmstad kommun har haft.  

”… en stor framgångsfaktor som vi hade förra året var att vi körde väldigt 

mycket kommunikation via [kontaktpersonen]. Visst det var många som uttalade 

sig i olika frågor, men vi var ganska noga med att det är [NN] (egen 

anmärkning: kontaktpersonen) som håller i huvudbudskapen och svarar på så 

mycket som möjligt. Då får man ihop det och det blir stringent.” Person A, 

Halmstad kommun. 

Detta var en del av den mediestrategi som Person B också beskriver och bekräftar Person A:s 

bild.  
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”Den stora skillnaden var att vi hade en strategi och den här gången, 2017, var 

mycket mer pålästa. Vi hade mer data. Vi hade FAQ:er såna grejer. Tidigare 

var det bara: ”Ja, nu är det bevattningsförbud”. Så vet vi inte riktig vad vi 

skulle göra av det då va. Sen nån gång i september – oktober så sa man, nu 

lägger vi ner det och hoppas på det bästa. Lite business as usual.” – Person B, 

Laholmsbuktens VA. 

Egenskaper som tas upp i Excellence theory angående hur befogenheterna över de strategiska 

kommunikationsplanerna bör utformas och genomföras verkar alltså uppfyllas. 

Kommunikatörens roll i organisationen - hur kommunikationen struktureras 

Halmstad kommuns kommunikationsavdelning som har varit ansvarig för kommunikationen 

under bevattningsförbudet har deltagit vid en konferens i Kalmar kring Kalmar kommuns 

arbete med deras bevattningsförbud under 2016. Kommunikationsavdelningen har 

erfarenheter, nödvändig kunskap och relevant utbildning för uppgiften som 

kommunikationsstrateg/kommunikatör. Som framkommit under rubriken ”Befogenhet för 

kommunikationen” har kontaktpersonen under bevattningsförbudet haft en roll som kan 

beskrivas kommunikationstekniker/utförare då denna har varit kontaktperson och ansiktet 

utåt, men inte varit ansvarig för den strategiska planeringen av kommunikationen. Person C 

beskriver att hen under bevattningsförbudet märkt skillnad på hur kommunikationen sett ut 

från kommunens sida.  

”Just att man slapp gå via en kommunikatör. [NN] var en expert man alltid 

kunde ringa. [NN] var inte sån… Vissa experter kan då tröttna när vi ringer och 

sluta svara helt enkelt. Då blir det lite svårt. Men [NN] svarar alltid. Ibland var 

det ”jag kan inte prata nu, kan jag ringa dig inom en timme”. Sen ringer [NN] 

ändå upp. Det är ofta problemet med kommunalbevakning, att de gör sig 

onåbara ibland.” – Person C, Hallandsposten. 

Detta ett exempel på hur den antagna kommunikationsstrategin följdes. 

Organisering av de kommunikativa funktionerna och förhållande till andra ledningsfunktioner 

– hur kommunikationen praktiseras 

Organisatoriskt är kommunikationsavdelningen en av fem avdelningar på 

kommunledningsförvaltningen som är den tjänstemannanivån som ligger närmst de politiskt 

valda. Det innebär att kommunledningsförvaltningen leder det dagliga arbete och 

kommunikationsavdelningen har där ansvar för kommunikationen. Det kan därför sägas att 

kommunikationsavdelningen är en integrerad del av organisationens kommunikation. Den har 

också ett ledningsansvar för övriga av Halmstad kommuns förvaltningars kommunikation.61 62 

Detta motsvarar väl de egenskaper som Excellence Theory in public relations efterfrågar.  

I intervjuerna talar Person A om att resurserna ofta delas inom kommunikationsavdelning: 

”Men när vi har stora grejer, exempelvis jag har varit väldigt insyltad i 

pingisen. Jag har jobbat mycket det nya intranätet som lanserades i veckan. 

                                                 
61 Halmstad kommun. Kommunens organisation. 2019-05-03 

https://www.halmstad.se/kommunpolitik/kommunensorganisation.225.html Hämtad: 2019-05-21 
62 Halmstad kommun. Kommunledningsförvaltningen. 2019-04-01. 

https://www.halmstad.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/kommunledningsforvaltningen.8

38.html Hämtad: 2019-05-21 
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Kontaktmannaskapet är ju en del, men jag jobbar med övergripande grejer hela 

tiden.” Person A, Halmstad Kommun. 

Detta tyder på att kommunikationsavdelningen kan råda över sina egna resurser vilket inom 

Excellence Theory in public relations ses som en viktig faktor för framgång.  

Models of public relations 

Under intervjuerna har frågor angående kommunens kommunikation ställts till 

respondenterna. Frågornas syfte har varit att dessa själv ska beskriva hur kontakten med 

intressenter varit, utifrån detta ska analysen bedöma hur de förhåller sig till symmetrisk 

tvåvägskommunikation.  

I intervju med Person A blev det tydligt att kommunikationen liknar det som beskrivs som 

symmetrisk tvåvägskommunikation även om det inte är de etiska skälen som framhålls. Ett 

exempel på detta är valet med att vara öppna i kommunikationen och att inte dölja något för 

kommuninvånarna. Motiveringen till detta är att den interna kommunikationen inte kan hållas 

hemligt och skiljer sig därför inte mycket från externkommunikationen. 

”Samtidigt också när det gäller internkommunikationen för hela kommunen, vi 

är 8 000 så just den kommunövergripande intern kommunikationen inte bara 

LBVA:s hundra personer, utan den blir rätt så lik den externa kommunikationen 

eftersom det är så stort här. Vi kan ju inte skriva något hemligt, skriver jag en 

kommungemensam nyhet som ska sträcka till de 8 000 är det som att göra en 

externnyhet.” – Person A, Halmstad kommun. 

Även om respondenterna inte anger att detta sker av etiska skäl, är kommunikationen baserad 

på vad som kan ses som symmetrisk tvåvägskommunikation. Person A talade också om 

vikten av att vara öppen mot medier.  

”Men ja absolut men det handlar också om att vara tillgänglig för dem och se 

till att, jag uttalar mig inte särskilt mycket, men jag ser till att de är tillgängliga 

och medier ringer ofta mig och jag svarar väl på basala grejer.” – Person A, 

Halmstad kommun. 

Person A berättar att kommunen har haft en medveten strategi att ge allmänheten möjlighet att 

fritt kommentera sociala medier och endast bemöta felaktigheter med fakta samt endast 

raderar inlägg när det blir otrevliga. Det vill säga kommunen har varit aktiva och 

kommunikativa. Det som framkommer i intervjuerna är att målet för kommunikationen och 

kommunikationsinsatser har varit det som kan sägas motsvarar kriterierna för symmetrisk 

tvåvägskommunikation. Men detta innebär inte att alla kommunikationsinsatser har haft detta 

som utgång. Exempelvis de tre kommunikationsinsatserna som analyseras i den retoriska 

analysen tillhör vad som enligt Models of public relation kallar Public information model. Att 

en organisation skiftar mellan de olika modellerna är något som IABC excellence studies 

beskriver som vanligt. 
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Vikten av goda kontakter mellan Halmstad kommun och Hallandsposten poängteras i 

intervjun med Person C. Även hen beskriver vikten av god kommunikation dem sinsemellan. 

”De har varit väldigt måna med att nå ut med information och därför har det 

också velat ge oss så mycket information som möjligt. För de vet att om vi kan 

informera läsare då når de ut. Alltså läsarna är Halmstads invånare, så att vi 

har samma målgrupp.” – Person C, Hallandsposten. 

Person C förklarar vidare om fördelarna med en öppen och god kommunikation mellan 

Hallandsposten och Halmstad kommun och Laholmsbuktens VA.  

”Ja och jag tror att det är fler som läser artiklar på Hallandsposten än vad det 

är som klickar in på LBVA:s hemsida. Så att de såg lite att det var win, win 

situation. Vi behövde information till artiklar och de behövde nå ut med 

information till allmänheten. Så där har det varit väldigt enkelt att komma i 

kontakt med folk.” – Person C, Hallandsposten. 

I intervjun med Person C framkommer det att kontakten med kommunen har varit ovanligt 

lätt. Person C insatt i arbetet som kommunreportern och hen beskriver att det är ofta 

svårigheter att få kontakt med kommunrepresentanter. Under bevattningsförbudet har detta 

inte varit fallet. Detta är något som också beskrivs under rubriken ”kommunikatörens roll i 

organisationen”. 

I intervjuerna framkommer att invånare i många fall inte vet hur dricksvattenförsörjning och 

dricksvattenproduktionen fungerar. Vilket orsakar en viss frustration hos de två anställda hos 

kommunen. Ett tydligt exempel på detta är att Sveriges Geologiska Undersökningar (förkortas 

SGU) gjorde ett felaktigt uttalande om att det var normala grundvattennivåer i hela Halland 

som togs upp rikstäckande medier. Vilket gjordes att bevattningsförbudet ifrågasattes.  

”Om SGU, en statlig myndighet, säger att det är normalt varför säger LBVA då 

att det låga nivåer. Ja, det beror på att vi gör ett ganska stort uttag. Till saken 

hör att vi har 120 grundvattenborrar eller 120 grundvattenrör som vi mäter i. 

Men SGU har två, i hela Halland som de gör datamodellräkningar på. Det svårt 

att jobba mot det här.” – Person B, Laholmsbuktens VA. 

I intervjuerna med Person C och Person A blir det också tydligt att respondenterna har upplevt 

att det ofta görs en koppling mellan att vatten finns i vattendrag eller att det har kommit 

nederbörd. Med andra ord verkar det finnas en diskrepans mellan hur allmänheten uppfattar 

vattenkretsloppet och hur verkligheten ser ut. Kommunen har bemött detta med fakta. Vilket 

innebär att även om kommunen har lyssnat in vad kommuninvånarna säger har 

tvåvägskommunikationen inte varit symmetrisk utan asymmetrisk i flera fall. Denna typen av 

kommunikation när syftet endast varit att bevattningsförbudet ska efterlevas ses som 

asymmetrisk kommunikation. 

Analys av intervjuer 

Analysen visar att kommunens kommunikation liknar vad som beskrivs som excellence och 

även om Excellence Theory in public relations samtliga kriterier inte uppfylls, gör den 

överhängande delen detta. 

Respondenterna berättade att kommunen har upplyst om alternativ till vattenförsörjning för 

dem som har varit beroende av vatten. En person har också haft ett särskilt ansvar kontakten 



23 

med företagare angående användningen av dricksvatten och alternativ. Ett flertal filmer med 

exempelvis spartips publicerades i kommunen kommunikationskanaler. Facebook som under 

bevattningsförbudet var den kommunikationskanal som användes mest frekvent av 

kommunen publicerade även uppdateringar med vattenläget, uppmuntran i form av att tacka 

kommuninvånare för deras insatser och även tips från bland annat förskolebarn på sätt att 

spara. Dessa är exempel på en symmetrisk kommunikation. 

Det sägas att kommunikationen varierat mellan alla de olika Models of public relations. 

Symmetrisk kommunikation har inte varit dominerande. Försök till samverkan med 

målgrupperna har gjorts utifrån deras behov, detta för att öka allmänhetens deltagande samt 

hantera konflikter. 

Halmstad kommuns retorik under bevattningsförbudet 
Den retoriska analysen bygger på tre kommunikationsinsatser i tre olika 

kommunikationskanaler. Dessa är på Facebook den 11 april 2017, Halmstad kommuns 

hemsida den 12 april 2017 och i ett brevlådeutskick i början av juni månad 2017. De tre 

kommunikationsinsatser går att hitta i bilaga 2. 

Den retoriska situationen 

Analysen av den retoriska situationen beskriver först det tre kommunikationsinsatserna utifrån 

de generella likheter och skillnader för respektive frågeställningar. Under rubrik för 

respektive kommunikationskanal beskrivs dessa utifrån den specifika kommunikationskanal 

som kommunikationsinsatsen är gjord i. Detta görs för att olika medieformatet ger olika 

möjligheter till att analysera retoriken. 

Vilken är avsändaren som försöker övertyga om något? 

I Facebookinlägget, på hemsidan och i brevlådeutskicket är avsändaren tydlig det vill säga 

Halmstad kommun.  

Facebookinlägg och dess film 

Text: Avsändaren är Halmstad kommun, som också har ansvar för förvaltningen av 

dricksvattnet inom kommunen. Vem avsändaren är tydligt och framgår i både text och med 

logotyp. 

Film: Avsändaren framgår inte i inledningen av filmen, dock är avsändaren tydlig i inlägget 

och videon avslutas med logotyperna för Laholmsbuktens VA och Halmstads kommun. 

Halmstad kommuns hemsida 

Avsändaren är tydlig då nyheten publicerats på kommunens hemsida, det vill säga att 

avsändaren är Halmstad kommun. 

Brevlådeutskick 

Avsändarens logotyper visas tydligt på första sidan. Förutsatt att mottagaren känner till dessa 

logotyper är det tydligt vilka avsändarna är. Den enda texten som logotyperna innehåller är 

namnet för respektive kommun. Att avsändarna är kommuner skrivs alltså inte ut i logotyp 

eller text utan kommunen förlitar sig på att mottager känner till detta. Är mottagaren osäker 

på vilka avsändarna är kan denne att misslyckas med att nå mottagaren. Hade logotyperna för 
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Halmstad kommun och Laholms kommun också haft med ordet kommun i logotypen hade 

detta gjort auktoriteten hos mottagaren tydligare. 

Vem försöker avsändaren att övertyga? 

De tre kommunikationsinsatserna riktar sig till invånarna i Halmstad kommun vilket är en 

bred målgrupp. Vilka som är mottagare skiljer sig troligtvis åt i de tre 

kommunikationsinsatserna, hur dessa skiljer sig åt och även eventuellt utökade målgrupper 

redovisas nedan. 

Facebookinlägg och dess film 

Text: Facebook inlägg på Halmstad kommuns sida behöver inte nödvändigtvis rikta sig till 

Halmstad kommuns invånare då räckvidden är potentiellt längre och intressenterna är fler. 

Dock använder inlägget pronomenet vi vilket antyder att avsändaren och målgruppen har 

gemensamma intressen.  

Film: Även i filmen används pronomenet vi, vilket även här antyder att avsändaren anser sig 

tillhöra samma grupp som mottagaren och har gemensamma intressen. Inläggets film 

använder också pronomenet våra i meningen ”Våra grundvattennivåer är låga och vi har 

brist på vatten.”63 Även här tyder detta på att avsändaren anser sig tillhöra samma grupp som 

mottagaren 

Halmstad kommuns hemsida 

Målgruppen för avsändaren är invånarna i Halmstad och Laholms kommuner, samt de som 

befinner sig i dessa. Målgruppen är väldigt bred. 

Brevlådeutskick 

Eftersom tillfället för utskicket är i juni månad cirka åtta veckor efter bevattningsförbudet 

infördes tillhör mottagarna troligtvis en av de tre följande målgrupper. 

Sommargäster/säsongsboende, de invånare i kommunen som inte redan har nåtts av 

informationen och slutligen de som redan känner till bevattningsförbudet. 

Sommargäster/säsongsboende är en viktig målgrupp då Halmstad har många besökare under 

sommaren, var av en del flyttar tillfälligt till kommunen. Det risk att dessa inte tidigare är 

medvetna om det införda bevattningsförbudet. Om dessa exempelvis läser lokala dag- eller 

veckotidningar regelbundet under sin tid i Halmstad kommer de troligtvis också 

uppmärksammas på bevattningsförbudet därigenom. 

Det är rimligt att utgå ifrån invånare som inte har nåtts av att Halmstad kommun har infört ett 

bevattningsförbud inte följer kommunen i sociala medier, besöker exempelvis kommunens 

hemsida eller andra hemsidor med lokal information samt inte läser de lokala dagstidningarna 

då detta förekommit frekvent i dessa kanaler. Kan mottagarna identifiera häftet som 

samhällsinformation kan de bli övertygade om att följa bevattningsförbudet. Det är möjligt att 

de inte gör detta vilket i så fall kan innebär att de går miste om informationen och 

kommunikationen misslyckas.  

                                                 
63 Facebook. Halmstad kommun. Nu införs bevattningsförbud i Halmstads kommun. 2017-04-11 

https://www.facebook.com/halmstadskommun/videos/1425461077515149/ Hämtad 2018-08-05 
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Vad försöker avsändaren att övertyga mottagaren om? 

I alla tre kommunikationsinsatserna har samma budskap, det vill säga att mottagaren ska följa 

det införda bevattningsförbudet, vars syfte är att minska dricksvattenförbrukningen. Hur detta 

ska ske och tydligheten med vad som är bakgrunden till det införda förbudet varierar.  

Facebookinlägg och dess film 

Text: Budskapet är att mottagaren ska minska förbrukningen av vatten samt vara sparsam i sin 

användning. 

Film: Filmens och textens budskap är det samma, men förstärks med suggestiva bilder med 

exempelvis vatten som rinner ner i ett avlopp och en vattenslang som viks på mitten. 

Budskapet är explicit, avsändaren vill att mottagaren ska minska förbrukningen av 

vatten/dricksvatten och manar till sparsamhet, vilket också förstärks med exempel på vad som 

inte är tillåtet och alternativ som förbrukar en mindre mängd dricksvatten. 

Halmstad kommuns hemsida 

Texten är informativ, vilket är förväntat av en text på Halmstad kommuns hemsida. Detta 

skiljer sig nämnvärt från inlägget på Facebook som har ett mer personligt tilltal. Språket är 

informativt, vilket visar avsändaren förväntar sig att mottagaren ska följa bevattningsförbudet. 

Detaljer med vad exakt bevattningsförbudet innebär måste mottagare läsa på en annan sida. 

Brevlådeutskick 

Mycket av informationen i utskicket hänvisar direkt eller indirekt till de låga 

grundvattennivåerna och åtgärder som tagits, det vill säga bevattningsförbud, är nödvändiga. 

Avsändaren är både implicit och explicit i sitt budskap. Det är avsändaren försöker övertyga 

om är att minska dricksvattenförbrukningen. 

De som redan känner till bevattningsförbudet sedan tidigare kan bli motiverad till att fortsätta 

att följa det eller om de ej följt förbudet bli övertygade om att börja gör det. 

I vilken kulturell och tidsmässig kontext läses texten? 

Facebookinlägget och nyheten på Halmstad kommuns hemsida delar samma tidsmässiga 

kontext då dessa endast skiljer sig åt med en dag, brevlådeutskicket är cirka åtta veckor 

senare. Den tidsmässiga kontexten Facebook inlägget och nyheten på hemsidan beskrivs 

gemensamt medan brevlådeutskicket beskrivs separat. 

Facebookinlägg och dess film samt nyhet på Halmstad kommuns hemsida 

Facebook inlägget görs den 11 april 2017 och nyheten publiceras den 12 april 2017. April 

månad 2017 var inte var utmärkande torr utan nederbörden låg närma normala nivåer. 

Månaden hade 12 dagar med nederbörd och månadsnederbörden var 45 mm vilket kan 

jämföras med normala 43 mm.64 Eftersom kommunikationsinsatserna görs under den 

kalendariska våren och under en period som där nederbörden låg närma normala nivåer kan 

detta påverka hur mottagaren uppfattar budskapet. En artikel har publicerats i Hallandsposten 

den 25 mars 2017 med rubriken ”Vattnet på väg att ta slut”, som behandlar de låga 

                                                 
64 SMHI. Års- och månadsstatistik. https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/2.1240 Hämtad: 

2018-08-12. 
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vattennivåerna i Halmstad kommun. Även på nationell nivå rapporteras om låga vattennivåer, 

exempelvis i Rapports sändning den 1 april 2017 där det rapporteras att en ”Akut vattenbrist 

hotar i sommar”. 

Brevlådeutskick 

Utskicket sker i början av sommaren då Halmstad besöks av många turister och då 

säsongsboende flyttar till kommunen. Ökningen av människor i kommunen leder till en ökad 

förbrukning av dricksvatten, till detta kommer ökning av förbrukning som sker till följd av 

varmt väder och semester hos invånare. Exempel på denna ökning av dricksvattenförbrukning 

är bevattning, pooler som fylls upp och duschning för att svalka sig i när det är varmt. Det vill 

säga förbrukningen som inte tillhör den prioriterade användningen för dricksvatten som tas 

upp i utskicket, det vill säga dryck, mat och hygien. 

Nederbörden var ovanligt hög under juni månad 2017 med 120 mm mot 64 mm som är den 

normala nederbörden för månaden. Detta kan medföra att förståelsen för bevattningsförbudet 

minskar, det skall dock påpekas att det på sista sidan av foldern framgår det att nederbörden 

som fyller på grundvattennivåerna måste falla under höst och vinter. Detta nämns inte när 

dricksvattensituationen förklaras i början av foldern. 

På vilket sätt försöker man övertyga? 

Eftersom nyheten på Halmstad kommuns hemsida är kortfattad rymmer de andra två 

kommunikationsinsatserna mer information. En appell till kommunens auktoritet sker i alla 

tre kommunikationsinsatserna, men blir tydligare på hemsidan då nyheten är mer kortfattad. 

Användningen kommunen auktoritet analyseras mer ingående under rubriken appellformer 

längre ner i uppsatsen. 

Facebookinlägg och dess film 

Mottagaren tilltalas med vi vilket tyder på de vill understryka det gemensamma istället för att 

poängtera kommunens auktoritet. Att kommunen har auktoritet går inte att bortse från även 

om det inte har fokus. I både text och film lägger avsändaren istället vikt på att poängtera att 

de tillhör samma grupp som mottagaren. Det vill säga Halmstad kommun visar på att 

minskningen i förbrukningen av dricksvatten är av ett gemensamt intresse som delas med som 

befinner sig inom det geografiska området Halmstad kommun på permanent eller tillfällig 

basis. På detta vis görs detta till en gemensam sak som delas oavsett om mottagaren 

exempelvis sommarboende, företagare eller kommuninvånare. 

Halmstad kommuns hemsida 

Informationen är kortfattad vilket tyder på att kommunen vill att den som söker mer 

information går till andra källor och helst kommunens sida med mer information som det 

också länkas till. Syftet med nyheten är ge kortfattad information. 

Brevlådeutskick 

Foldern försöker att övertyga genom att argumentera varför bevattningsförbudet har införts 

och varför det är viktigt att följa förbudet. Detta görs genom att lyfta fram olika aspekter 

dricksvattenförbrukning och vattenkretsloppet, informationen syftar till ett kunskapslyft. Med 

fakta och kunskapen förväntas också mottagaren övertygas vikten av förbudet och följa de 

instruktioner som ges. 
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Analys och sammanfattning av den retoriska situationen 

De tre kommunikationsinsatserna har samma målgrupp, det vill säga de som använder 

kommunalt dricksvatten i Halmstad kommun. Kommunikationen har därför också ett brett 

tilltal. Det som kan ses som problematiskt med detta är att kunskapen om vad 

bevattningsförbudet innebär och synen på Halmstad kommun troligtvis skiljer sig åt inom 

målgruppen. Avsändaren är tydlig och Halmstad kommuns logotyp syns i alla tre 

kommunikationsinsatserna.  

Målgruppen för kommunikationen är alla som använder kommunalt dricksvatten i Halmstad 

kommun, men i den digitala kommunikationen kan målgruppen sägas vara lite mindre. Det 

vill säga alla som använder kommunalt dricksvatten i Halmstad kommun och använder 

respektive digital plattform, även om mottagargruppen är potentiellt större. Det kan därför 

sägas att brevlådeutskicket försöker nå en bredare målgrupp. 

Budskapet är stringent och kortfattat, kommunen vill att mottagaren ska minska sin 

användning av dricksvatten. Brevlådeutskicket är dock tydligare och ger mer 

bakgrundsinformation samt förklarar innebörden av bevattningsförbudet för 

kommuninvånarna. Något som nyheten på hemsidan inte alls går in på och Facebook inlägget 

bara redogör kortfattat. Fördelen för det digitala materialet är att detta kvar på respektive 

plattform och kan delas långt efter första publiceringen.  

Genom att vara tydliga i kommunikationen har retoriken en agenda building effekt då 

Halmstad kommun vet vad den vill säga och till vem eller vilka och även i detta spelar 

kommunikationsstrategin en viktig roll. Som föregående stycke avslutar med så ligger det 

digitala materialet kvar på under hela kommunikationsinsatsen. Motsägande information 

minskar effektiviteten och agenda building effekten.  

Genom att avsändaren är Halmstad kommun innebär all kommunikation från organisationen 

viss auktoritet. Men det är på hemsidan detta blir tydligast, då denna kommunikation är 

betydligt mer kortfattad. Användningen av kommunens auktoritet analyseras närmare under 

rubriken appellformer. Något som är tydligt i de två andra inlägget är användningen av 

information och fakta för att övertyga. 

Appellformer – Ethos Pathos Logos 

De tre kommunikationsinsatserna och användning av olika appellformer redogörs först 

igenom belysa gemensamma drag och de skillnaderna analysen kommit fram till. Därefter 

analyseras dessa var för att ge djupare bild av användningen av olika appellformer i 

respektive kommunikationsinsats. 

Gemensamma drag – den röda tråden 

I alla tre analyserade kommunikationsinsatserna finns kommunens primär ethos. Med denna 

följer den auktoriteten som krävs för att mottagarna ska följa ett bevattningsförbud. Appellen 

sker dock främst till sekundär ethos och arte som används för att påtala kommunens godhet i 

de tre kommunikationsinsatserna. Kommunens auktoritet vissas upp, men denna är alltså inte 

i fokus. Istället poängterar kommunen i alla tre insatserna att åtgärder är nödvändiga för att 

skydda den gemensamma tillgången på dricksvatten.  
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I inlägget på Facebook och brevlådeutskicket använder sig kommunen av vi istället ni och 

genom att lyfta att dricksvattenbristen undviks genom gemensamma insatser. Detta är en 

appell till eunoia. Användningen av eunoia är något som saknas på hemsidan. 

Tillsammans med användningen av ethos är den röda tråden i alla tre analyserade 

kommunikationsinsatsser appellen till mottagarens förnuft via logos. Vilket görs genom att 

förtydliga att begränsningarna i användningen av dricksvatten införs för att spara och där 

igenom skydda tillgången på dricksvatten. På hemsidan är detta implicit och i Facebook 

inlägget och brevlådeutskicket är det explicit. Detta rationella resonemang kan falla platt om 

mottagaren exempelvis saknar kunskapen om de låga grundvattennivåerna i kommunen och 

bakgrunden till detta. Med andra ord krävs en förförståelse hos mottagaren. 

Facebookinlägg och dess film 

Text: Inledningsvis konstateras att ett bevattningsförbud införts och inget utrymme ges för 

något ifrågasättande. Vilket understryks av att berätta vad dricksvattnet ska användas till, det 

vill säga livsmedel och hygien. Att detta anspelar att tillgången på dricksvatten är begränsad 

och en appell till en eventuell rädsla för att dricksvattnet ska ta slut. 

Logos används i meningen – ”Tillsammans kan vi bidra till minskad vattenförbrukning.”. 

Detta för tankarna till talesätt och ordspråk som ”Tillsammans är vi starka” och ”Ingen kan 

göra allt, men alla kan göra något.” vilket tilltalar mottagarens logik. Meningen påtalar också 

det gemensamma genom att peka på att svårigheterna ska lösa gemensamt och visar också att 

avsändaren använder sig av eunoia. 

Film: Filmen startar med att appellera till primär ethos genom att konstatera att det införs ett 

bevattningsförbud. Precis som i texten är det Halmstad kommuns auktoritet som det 

appelleras till. Men till skillnad från inlägget mjukas auktoriteten upp något med den retoriska 

frågan ” – Vad innebär det?”. Vilket får avsändaren att framstå som inlyssnande och därmed 

skapas ett förtroende hos mottagaren. Detta är en användning av sekundär ethoset arte. I 

videon används eunoia, precis som i inlägget. Men är här ännu tydligare att 

dricksvattenbristen är något som ska lösa gemensamt och inte av Halmstad kommun enskilt. 

Den följande texten ” – Våra grundvattennivåer är låga och vi har brist på vatten.” 

appellerar till mottagaren genom logos och sakligt informerar och konstaterar låga 

vattennivåer. Meningen kopplar också ihop låga grundvattennivåer med dricksvattenbrist. 

Resonemanget är tydligt och lättförståeligt. Detta kan dock ifrågasättas av mottagaren, då 

nivåerna i vattendrag vid tidpunkten är normala, till skillnad från grundvattennivåerna. Detta 

förutsätter med andra ord att mottagare har kunskap om detta. Särskilt då bilden till textens 

bakgrund initialt är en sjö utan några tecken på låga vattennivåer. 

De följande två bildsekvenserna är på vatten som rinner ur en kran ner i ett avlopp, följt av en 

vattenslang som viks för att stoppa vattenflödet. Sekvensen med vattenslangen åtföljs med 

förklarningen ” – Därför har vi just nu bevattningsförbud i kommunen.”. Även detta talar till 

logos. Att använda mindre av något när det är brist är en rationell lösning. Följande sekvens 

har en bakgrundsbild av en gryta med kokande spagetti och texten: ” – Dricksvattnet måste 

räcka till mat och dryck”. Här används pathos och appelleras till rädslan för att vattnet ska ta 

slut, videon kopplar åter till att det är en brist på vatten. Detta följs av förklaring av 

innebörden av förbudet och alternativ som inte förbrukar lika mycket vatten. 
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Först förklaras att vattenslang inte får användas, detta till bakgrunden av bilder på bevattning 

med vattenslang. Detta är en logisk tolkning av begreppet bevattningsförbud och tilltalar 

mottagarens logos. 

De två följande tipsen berättar vad som är olämpligt och bättre alternativ till detta. Detta 

skapar ett förtroende till sändaren hos mottagaren, det vill säga sekundär ethos.  

Till detta följer uppmaningen ” – Tänk på hur du använder vatten i vardagen – varje droppe 

gör skillnad.”. Vilket använder sig av logos och tilltalar det rationella tänkandet.  

Halmstad kommuns hemsida 

Inlägget är kortfattat och använder sig Halmstad kommuns primär ethos. Tydligt visar 

kommunen auktoritet och att vad kommunen har bestämt gäller, även om denna använder sig 

av logos när den motiverar anledningen till beslutet. Inlägget ger ett stringent och sakligt 

intryck i linje med vad som förväntas av en myndighet. Ingen appretering till pathos finns i 

inlägget. 

Brevlådeutskick 

Kommunen använder sig av primär ethos genom att påtala avsändarens auktoritet och 

förtroende genom logotyperna på första sidan. Sändaren bygger också upp sekundär ethos 

genom att använda personligt tilltal och pronomenet vi. Arte, forensis och eunoia är också 

med igenom hela foldern. Tydligt visas arte genom att lyfta avsändaren på första sidan, vilket 

sedan stärks genom att kort berätta att det är bevattningsförbud och fastställa sin auktoritet. 

Men samtidigt visas också kommunen sin godhet, då det påtalas att förbudet införts för att 

säkra tillgången på dricksvatten. 

Forensis visar sändaren genom att påvisa dess kompetens och kunskap, exempelvis genom att 

förklara hur vattenkretsloppet fungerar och varför det är nödvändigt med bevattningsförbud. 

Eunoia används genom den återkommande användningen vi till skillnad för exempelvis ni. 

Folder använder sig inte i särskilt stor utsträckning av pathos, det sker ingen tydlig appell till 

detta i texten. Till viss del appelleras det till rädslan för en situation där dricksvattnet tar slut, 

men detta tonas ner genom att tydligt visa vägen ur en potentiell kris. Detta blir snarare då en 

användning av arte och kommunens godhet, vilket uppsatsen tidigare har beskrivit. 

Foldern är tydlig, saklig och visar på lösningar snarare än att fokusera på problem, vilket är en 

appell till logos. Budskapet är enkelt och anpassat så att de utan förkunskaper ska förstå 

varför bevattningsförbudet är nödvändigt. Ett exempel på detta är kommunen i 

brevlådeutskicket inte längre benämner dricksvatten som livsmedel eller förklarar vad ett 

livsmedel är. Istället är skrivs den tillåtna användningen tydligt ut som mat, dryck och hygien. 

Under rubriken vanliga frågor och svar hittar mottagaren svar på eventuella frågor, vilket är 

en ytterligare appell till logos. 

Analys och sammanfattning av appellformer 

Den kommunikationsinsatsen där retoriken tydligast skiljer sig från de andra är nyheten på 

Halmstad Kommuns hemsida. Detta beror på nyheten endast omfattar rubrik, två meningar 

och en textlänk. Gemensamt för alla tre är arte som håller ihop budskapet genom visa på 

kommunens auktoritet och godhet. Detta genom primär och sekundär ethoset arte. 

Pathos används mycket sparsmakat i all kommunikation under bevattningsförbudet. De 



30 

gånger som pathos används är det snarare för att påpeka allvaret i situationen än att 

skrämmas, även om budskapet kan uppfattas som skrämmande. 

Hemsidans budskap är mycket kortfattat och informativt snarare än argumenterade, medan de 

två andra kommunikationsinsatserna ges betydligt har utrymme och därför också en tydligare 

användning av logos. I alla tre fallen används logos genom att vara saklig och rationell. 

Argumentationsmodellen 

De tre kommunikationsinsatserna skiljer sig åt genom valet av kommunikationskanal och 

därmed också utrymmet för argumentation. Dessa analyseras därför separat. 

Facebookinlägg och dess film 

Text: Inlägget argumenterar inte och kan därför inte analyseras textmässigt. Inlägget lämnar 

inget utrymmet för tolkning. Tillsammans med filmen skulle texten kunna utgöra ett implicit 

påstående, utan filmen saknas grunden och då följaktligen också garanten. 

Film: Filmens påstående är implicit och utrycks inte i filmen, vilket är ovanligt. Detta innebär 

inte att det är otydligt, filmens argument är tydligt. Argumentet är att mottagaren ska minska 

sin dricksvattenförbrukning och eftersom filmen läses i kontexten av texten i inlägget är även 

argumentet implicit även där. 

Grunden som argumentationen bygger på är det införda bevattningsförbudet, detta är något 

som repeteras två gånger i filmen. Filmen startar med grunden i första bildrutan: 

”Nu har vi bevattningsförbud 

– Vad innebär det? ” 

Bevattningsförbuds film på Halmstad kommuns Facebook 2017-04-11 

Garanten som förbinder grunden med påståendet är att alla bör göra vad de kan för att lösa 

den svåra situationen. Detta är implicit genom hela filmen och utrycks delvis explicit i slutet 

av filmen med meningen: ”Tänk på hur du använder vatten i vardagen – varje droppe gör 

skillnad.” 

Understöd till garanten kan identifieras tre gånger i filmen. Första gången utrycks understödet 

i meningen: ”Våra grundvattennivåer är låga och vi har brist på vatten.”. Detta stödjer 

garanten genom att indirekt säga att minskar du inte din dagliga vattenförbrukning förvärrar 

du situationen. Understödet pekar på vattenbrist och inte dricksvattenbrist, när påståendet 

syftar till att minska förbrukningen av dricksvatten, detta försvagar argumentationen. Speciellt 

med bakgrunden att vattennivåerna i vattendrag inte var utmärkande låga under denna 

perioden. 

På detta följer ytterligare ett understöd till garanten genom att påpeka det förbud som gäller: 

”Därför har vi just nu bevattningsförbud i kommunen.”. 

Något som följs av användning av en styrkemakör i meningen ”Dricksvatten måste räcka till 

mat och dryck.”. ”Måste räcka” används som styrkemarkör, sändaren visar att mat och dryck 

är den nödvändiga användningen och genom sammanhanget att exempelvis bevattning med 

dricksvatten är olämpligt. Att använda sig av dricksvatten så länge användningen är till mat 

och dryck visar på villkor för påståendet.  

Att bevattning är olämpligt förstärks i nästa mening som understöder garanten. 

”Bevattningsförbudet innebär att du inte får använda vattenslang.” Samt ytterligare en gång i 
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följande bildsekvens genom meningen: ”Tvätta bilen på en biltvätt – helst en som 

återanvänder vattnet.” Meningen antyder något otydligt att en automatisk biltvätt förbrukar 

mindre vatten än handtvätt, men på tydligt sätt att det finns automatiska biltvättar som 

minskar förbrukningen ytterligare genom att återanvända vattnet.  

Ytterligare ett understöd används genom att påpeka vilka alternativ som finns till den höga 

vattenanvändningen som det innebär att fylla en pool. Detta genom meningen ”Bada i sjö och 

hav, eller i våra kommunala utebad. Fyll inte privata pooler med dricksvatten.”  

Därefter följer användning av garant i meningen ”Tänk på hur du använder vatten i vardagen 

– varje droppe gör skillnad.” som redan tagits upp. Filmen avslutas med information om var 

du finner mer information samt logotyperna för Halmstad kommun och Laholmsbuktens VA. 

Varje bildruta i filmen utgör ett argument eller en del av ett argument och därför är 

argumenten mer omfattande än i de två andra kommunikationsinsatserna som analyseras.  

Halmstad kommuns hemsida 

Argumentationen är kort och koncist. Påståendet är att ett bevattningsförbud är nödvändigt, 

vilket utrycks implicit. Det saknas ett explicit påstående, istället är texten ett konstaterande. 

Då beslutet motiveras kan det ses som en argumentation, om än en väldigt kortfattad och 

enkel argumentation. Grunden i argumentet är att undvika ”ett läge av dricksvattenbrist”. 

Grunden innehåller också garanten som pekar på dricksvattenbrist, där sändaren utgår ifrån att 

dricksvattenbrist ska ses som något negativt i mottagarens ögon. 

Brevlådeutskick 

Foldern argumenterar för en restriktiv användning av dricksvatten och har främst två 

påståenden. Explicit utrycks det vad dricksvattnet ska användas till, det vill säga mat, dryck 

och hygien samt att varje hushåll ska spara 30 liter vatten varje dygn. Implicit argumenterar 

kommunen för att lösningen på problemet med låga grundvattennivåer är att minska 

förbrukningen av vatten. Det vill säga att det implicita påståendet är att det går att spara sig ur 

situationen. Explicit är påståendet att följa kommunens rekommendationer för 

dricksvattenanvändning. 

Grunden i argumentationen är att nivåerna i vattentäkterna har minskat och det inte har varit 

tillräckligt med nederbörd. Vilket visas genom en bild på en kurva för en av vattentäkterna 

och samt att bristen på nederbörd utrycks tydligt i början av foldern. 

Garanten är att de största förbrukarna av dricksvatten är hushållen, vilket kopplar samman 

grunden och påståendet. Vilket understöds av att 64 procent av vattnet används av hushållen 

samt med en lista på ett normalhushålls dricksvattenförbrukning.  

De explicita påståendenas villkor är implicit att om alla inte spara hamnar kommunen i en 

dricksvattenbristsituation. Det implicita påståendet är explicit villkorat med nederbörden ska 

falla under höst och vinter för att vattentäkterna ska fyllas på.   

Analys och sammanfattning av argumentmodellen 

Påståendet i alla tre kommunikationsinsatserna är att mottagaren ska minska sin 

dricksvattenförbrukning. Detta är förväntat då syftet med att införa ett bevattningsförbud är 

dricksvattenförbrukningen ska minska. Mängden eller omfattningen av kommunikationen i de 

tre fallen är olika. Filmen med hjälp av dess bilder en omfattande argumentation, nyheten på 
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hemsida ger en kortfattad argumentation och slutligen foldern i brevlådeutskicket mer 

välutvecklade argument. Argumentationen ger ett stringent och enhetligt intryck tre fallen då 

de alla argumenterar för bevattningsförbud och de inte har motsägande argument. 

Sammanfattning av den retoriska analysen 
Budskap i de tre kommunikationsinsatserna är att spara på dricksvattnet, även om kommunen 

har en auktoritet används denna auktoritet främst för att visa vägen ur en svår situation. Denna 

auktoritet skulle kunna användas tvingade, men istället används fakta. Var på kommunen 

ställer sin tillit till att kommuninvånarna tar logiska beslut utifrån denna fakta. Mottagarna är 

medvetna om kommunens auktoritet och då denna inte betonas framstår kommunen som 

välvillig. 

Det är tydligt i hela den retoriska analysen att samma kommunikationsstrategi har använts till 

alla tre kommunikationsinsatserna. Vilket kan förväntas i de två första, men eftersom 

brevlådeutskicket sker cirka åtta veckor efter bevattningsförbudet infördes har det funnits gott 

om tid att utveckla en ny kommunikationsstrategi. Att strategin inte förändrats ger ett 

stringent intryck som stärker argumentationen och retoriken. Om nya argument skulle lyftas 

fram måste också situation förändrats om trovärdigheten hos kommunen ska bevaras. Samma 

argument lyfts genom alla tre kommunikationsinsatserna, även om argumentationen är mer 

välutvecklad i brevlådeutskicket. Argumentet är att dricksvattenförbrukningen ska minska, 

vilket också blir den röda tråden i all kommunikation angående bevattningsförbudet. Den 

tydliga stringenta retoriken ökar Halmstad kommun förtroende och primär ethos. Vilket är 

användbart i all övrig kommunikation och ett minskat förtroende skulle försämra kommunens 

primär ethos vilket i så fall påverka följande kommunikationsinsatser negativt.  

Att Halmstad kommun inte använder sig av sin auktoritet är ett exempel på användning av 

two-way symmetric model som av Excellence Theory in Public Relations ses som det mest 

etiska och effektiva kommunikationssättet. Ytterligare exempel på two-way symmetric model 

är att i kommunikationsinsatserna används till övervägande del personliga pronomen i första 

person form istället för andra person form. Det vill säga användningen av vi istället för ni. 

Vilket signalerar att sändaren inte bara anser sig tillhöra målgruppen utan även att sändare och 

målgruppen har samma mål. Då detta delas av både Facebookinlägget och brevlådeutskicket 

tyder detta på att den kommunikationsstrategi som användes i första inlägget även använts i 

det sista analyserade. 
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Slutsatser och diskussion 
Frågeställningarna kommer att besvaras i den följd de presenteras i uppsatsen. Det vill säga 

först huvudfrågan följt av de tre underfrågorna som motiverar huvudfrågans slutsats. Efter 

detta följer en övergripande diskussion. 

Uppsatsens slutsatser 
Både i intervjuanalysen och den retoriska analysen visar att Halmstad kommun har använt sig 

av samma strategi i den analyserade kommunikationen. Ett enkelt budskap förs fram och det 

är att kommuninvånarna ska minska dricksvattenkonsumtionen. Den gemensam insatsen är 

det som betonas i kommunens kommunikation. Även om kommunen auktoritet finns med i all 

kommunikation så det användningen av fakta som är det som är tydligast. Detta indikerar på 

att kommunen har ett stort förtroende för kommuninvånarna då fakta är det som ska få dem 

minska dricksvattenkonsumtionen snarare än rädslan för dess auktoritet. Öppenheten 

gentemot kommuninvånarna och lokala medier har varit en del av denna strategin. 

Det som Excellence Theory in public relations ser som viktigt är hur kommunikationen 

organiseras, struktureras, praktiseras och symmetrisk tvåvägskommunikation. Detta är 

grundförutsättningarna för en lyckad kommunikationsinsats enligt denna teori och som 

analysen av intervjuerna visat att detta har varit en del Halmstad kommuns strategi. 

En del av strategiska delen av Excellens Theory in public relation är att anpassa 

kommunikationen utifrån målgrupper. Eftersom målgruppen under bevattningsförbudet har 

varit mycket bred har det också varit svårt att nå samtliga. Målgruppen har kortfattat varit alla 

som använder det kommunalt dricksvatten under förbudet. Med den stora bredden på 

målgruppen är det svårt att nå alla. Det blir tydligt att även om kommunen lyckas många 

gånger med ett brett tilltal och en symmetrisk kommunikation finns det brister i 

tillvägagångsättet. Detta vägs upp något genom att kommunen har valt en mångfald av 

kommunikationskanaler. I intervjuerna berättades om svårigheterna att nå vissa målgrupper då 

de inte nås de kommunikationskanaler kommunen använder sig av. Försöket till lösa detta har 

varit att få dessa att använda de kommunikationskanaler som kommunen kommunicerar via. 

Istället borde kommunen fråga sig: Vilka kommunikationskanaler använder målgrupperna vi 

missar och använda sig av dessa. Att locka kommuninvånarna till kommunens olika 

kommunikationskanaler är inte fel i sig, dock måste denna relationen byggas upp innan denna 

typ av kommunikationsinsatsen påbörjas. Vikten av denna etablering har beskrivits under 

rubriken Tidigare forskning och i Efforts at the Boundaries: Social Media Use in Swedish 

Municipalities.65 

En av de viktigaste upptäckterna i uppsatsen visar på ett det inte går att följa en given mall för 

all kommunikation. Utan snarare vikten av att använda sig av en genomtänkt 

kommunikationsstrategi och en tydlig retorik som anpassats för de utmaningar som en 

organisation står inför. Alltså att ta till vara situationer eller möjligheter som uppstår. Ett 

tydligt exempel på detta när det fungerat bra är den frågestund som anordnades av 

Hallandsposten och upplevs fått ett gott gensvar hos kommuninvånarna av kommunen och 

Hallandsposten. Detta visar på vikten av att vara proaktiva och söka eller ta tillvara på 

                                                 
65 Norström, Livia & Hattinger, Monika. Efforts at the Boundaries: Social Media Use in Swedish Municipalities. 

I: Tambouris E. et al. (red) Electronic Participation. ePart 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9821. 

2016 Springer, Cham. s. 123–137. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-45074-2_10 
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möjligheter, snarare än att vara passiva och undvika dessa sammanhang och därigenom 

eventuell negativ publicitet. Därmed finns det likheter med en av de slutsatser Grunig och 

Grunig dragit genom resultatet i IABC excellence studies. Vilken är att användningen av 

Excellence Theory in public relations resulterade i mindre rättstvister, förordningar, 

lagstiftning och dålig publicitet genom goda relationer.66 

Hur Facebook har förstärkt kommunens budskap kan förstås genom den fyra stegsmodell som 

presenteras i Towards a process of agenda setting driven by social media av Martin och 

Grüb.67 Som första steg har kommunen valt ut intressenter, vilket den breda målgruppen 

invånare i Halmstad som använder Facebook. Det andra steget är att få spridning på de inlägg 

som görs. Det tredje steget är skapandet av en dialog, vilket redan påbörjades i det första 

inlägget. Det fjärde steget är också inlett redan i första Facebook inlägget genom att 

presentera dricksvattenbristen som ett gemensamt problem. Den agenda byggande processen 

har därmed kommit igång i och med att kommunen lyckades får spridning på inlägget. 

Genom agenda building kan kommunen påverka vilka frågor som ses som viktiga. Detta är 

något som uppsatsen anser Halmstad kommun har haft som mål i dess kommunikation under 

bevattningsförbudet. I kombination med att lyfta fakta som tydligt pekar på kommunens 

dricksvattenförbrukning kan bli ett allvarligt problem är detta ett kraftfullt verktyg. I detta ska 

inte de lokala nyhetsmediernas agendasättande effekt underskattas. En viktig del Halmstad 

kommuns agenda building är dess retorik som har varit en del av kommunens 

kommunikationsstrategin. Att använda information framkommer i intervjuerna att varit en del 

av strategin. Det är inte bara genom kommunens kanaler som kommunikation når ut, 

Hallandsposten har spelat en viktig roll i detta. Kommunen har lyckats få kommuninvånarna 

intresserade av bevattningsförbudet, vilket i sin tur ökar mediernas intresse. Det vill säga att 

kommunen har lyckats med sin agenda building vilket ökar mediernas intresse, som i sin tur 

har en agenda setting effect. 

Min uppsats visar också att goda kontakterna med medier har gett en agenda settning effekt 

som har varit påtaglig. Detta har visat sig inte minst i kommentarsfältet på Facebook där 

kommunen många gånger inte behövt vara de som modererar. Istället är de kommuninvånare 

påpekat felaktiga påståenden och bemöter dessa med fakta. Detta är tecken på goda relationer 

till Halmstad kommuns invånare. Person C berättar i intervjun att det har varit ovanligt enkelt 

att få kontakt med ansvariga på kommunen. Vilket är en effekt av både kommun och medier 

delar intresse av att förmedla vad bevattningsförbudet innebär och fakta kring detta. 
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Flera studier har beskrivits att sociala medier inte används till sin fulla potential. Uppsatsen 

empiri visar att sociala medier har använts och kommunen har interagerat med publiken. Vad 

som är att använda socialmedier till dess fulla potential beskriver inte varken Norström och 

Hattinger 68eller Grunig i sina artiklar69. Men som denna uppsatsen har visat och Excellence 

Theory in public relations beskriver handlar inte god kommunikation om att följa strikta 

mallar utan snarar tydliga strategier kombinerat med goda relationer till intressenter. Empirin 

som denna uppsats funnit visar att kommunens fokus har varit just detta. 

Kommunens retorik känns igen det tre kommunikationsinsatserna och som jag återkommande 

har beskrivit i uppsatsen, ger ett stringent intryck. En sammanhållen och stringent retorik har 

fördelen att det inte finns några budskap som säger emot varandra. Så länge 

bevattningsförbudet gäller, gäller också den information som getts. Detta är särskilt gynnsamt 

för den digitalkommunikationen som kan delas långt efter första publiceringen och 

fortfarande vara aktuell. Vilket stärker Halmstad kommuns ethos. Genom ett starkt ethos får 

kommunen dess invånare att följa bevattningsförbudet utan att använda maktmedel som 

exempelvis böter eller vattenransonering. Det starka ethoset bär kommunen med sig andra 

kommunikations insatser och även i andra delar av kommunens verksamhet. 

Att inte pathos används i kommunikation i någon större utsträckning är ett medvetet 

strategiskt val från kommunens sida. Både Person A och Person B säger i intervjuerna att det 

använder sig av fakta och information samt att lösningen på dricksvattenbristen är att spara 

sig ur den svåra situationen. De säger också att de medvetet har hållit sig borta från ordet kris 

och istället används exempelvis vattenbristsituation. Trots detta skulle tömda 

grundvattentäkter innebära en kris, som potentiellt också skulle kunna bli mycket allvarlig 

påverka samhällets infrastruktur. 

Avslutande diskussion och vidare forskning 
Excellence Theory in public relations beskriver inte bara hur organisation bör göra för att 

lyckas utan också att de bör vara etiska. Ifrån att påverka för att undvika kris är inte steget 

långt till annan påverkan för en hållbar samhällsutveckling, vilket kan ses kommuners etiska 

ansvar. Stora vinster kan göras både ett ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv på många 

olika områden. Exempel på detta är sophanteringen och framför allt en noggrannare 

sophantering. Under juni månad 2017 infördes sortering av matavfall i Halmstad kommun, 

analys av sorteringen av matavfallet 2018 visade att 10 % av innehållet i sorteringspåsarna var 

felsorterat. Detta innebär merkostnader för Halmstad kommun och i slutändan även för 

kommuninvånarna. Även om exemplet stannar kvar i Halmstad kommun kan detta även 

appliceras på andra kommuner, vidare från kommunnivå till nationell nivå till och med 

internationell nivå. 

Excellence Theory in public relations har kritiserats utifrån att organisationer och dess 

intressenter inte delar samma mål. I den kommunikationsinsats som uppsatsen behandlar har 
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dock kommunen och dess invånare delat mål, det vill säga säkra tillgången på dricksvatten. 

Eventuell kritik på kommunens agerande för att säkra framtida tillgångar måste ses separat 

från detta. Kanske skiljer sig kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges agerande och beslut 

från kommuninvånarnas intressen. Men detta är snarare en demokratisk fråga än 

kommunikationsfråga. Om demokratin fungera, vilket denna uppsatsen inte behandlar, är 

frågan om de styrande politiska partierna har en annan agenda än kommunens invånare. Detta 

är i så fall något som ska justeras i politiska val, snarare än av kommunala tjänstemän och 

kommunikationsinsatser. Frågan som är aktuell i relation till uppsatsens frågeställningar blir 

då om tjänstemännen utifrån det mandat som givits dem inte har agerat utifrån 

kommuninvånarnas intressen. Något som inte besvaras här men som skulle kunna besvaras i 

en uppsats som kombinerar statsvetenskap med medie- och kommunikationsvetenskap.  

Eftersom bevattningsförbud är något som införts i Halmstad kommun tre år i rad, det vill säga 

2016, 2017 och 2018 skulle även en jämförelse av kommunikationen under dessa tre år vara 

intressant. Denna studie skulle kunna utgå ifrån Models of public relations och kommunen 

retorik i kommunikationsinsatserna. Även kortvariga effekter på dricksvattenkonsumtionen i 

samband med kommunikationsinsatser skulle kunna studeras i studien. Svårigheterna med 

detta är att studien måste ta hänsyn till en mängd aspekter. Exempel på sådana är väder, 

antalet besökare i kommunen, nyhetsrapportering lokalt och nationellt samt räckvidden för 

kommunens inlägg i sociala medier. Till denna typ av studie skulle det i så fall lämpa sig för 

kvantitativ metod. För långvariga effekter skulle en enkätstudie i samband med införandet av 

bevattningsförbudet användas som metod. Resultatet i studien kan då jämföras med resultatet 

i en ytterligare enkätstudie en tid efter bevattningsförbudet lyfts. Denna studie av långvariga 

effekter kan med fördel upprepas längre fram i tiden. Om denna typen av studie kan visa 

korrelation mellan en viss typ retorik i kommunikationsinsatserna och kort- eller långvariga 

effekter på dricksvattenkonsumtionen skulle detta varit värdefullt för forskningsfältet som 

medie- och kommunikationsvetenskap tillhör. 

Kommunen har haft som mål under bevattningsförbudet att förbrukningen ska minska med 20 

%, något som de också lyckats med. Detta är något som åtminstone delvis kan tillskrivas den 

omfattande rapporteringen i de lokala nyhetsmedierna och kommunens 

kommunikationsinsatser. Därmed kan det sägas att genom en genomtänkt strategi, retorik och 

goda relationer kommuninvånare och medier har en kris troligtvis kunnat undvikas. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Bakgrund 

Vem är du? Utbildning? Arbetat tidigare? 

Hur länge i Halmstad kommun? I annan kommun tidigare eller annan offentlig verksamhet? 

Kommunikationsavdelningen? Vad kan du berätta om den? Antal anställda? Styrning? 

Kommunledningsförvaltningen, direkt under kommunfullmäktige, samt under 

kommunstyrelsen och krisledningsnämnden?  

Andra som arbetat direkt med vattenförbudet? Hur många på kommunikationsavdelningen? 

Bevattningsförbudet 

Vilka kommunikationskanaler har ni använt? Hemsida, Facebook, Instagram och Webb? 

(hemsidan) Trycksaker? (utskick)  

Beskriv kontakten med företag i kommunen? 

Hur lång tid var det mellan beslutet om bevattningsförbud togs formellt till första 

kommunikationsinsatsen? Förvarningar om beslutet till kommunikationsavdelningen? 

Just nu/framtida kommunikationsplaner? (för att minska förbrukning av dricksvatten) 

Beskriv kommunikationsplaner under bevattningsförbudet? 

Hur kommunicerades det angående användningen av vatten innan bevattningsförbudet? 

Vilka hinder har funnits på vägen? Begränsade resurser, motarbetade? 

Hur har ni arbetat mot falsk information? Trollning på Facebook? 

Resultat? Hur bedömer du att resultatet av kommunikation har varit? (som helhet) 

Har ni haft någon särskild prioriteringsordning i kommunikationen? 

Särskilda ord som har undvikits i kommunikationen? (tänker på ordet kris som inte nämns i 

något av inläggen på Facebook).  

Facebook? Har Facebook varit en kommunikationskanal som ni satsats särskilt på? 

Marknadsfört inlägg? Tagit fram särskilda filmer? Bilder?  

Hur har tidigare försök till att minska vattenförbrukningen gått? 2016-07-27 infördes ett 

förbud hur försökte ni påverka till minskad förbrukning då? 

Vad skulle du ha gjort annorlunda om kommunikations insatsen gjorts idag? 

Samarbeten 

Hur har samarbetet med förvaltningarna sett ut? Teknik- och fritidsförvaltningen? Förskolor 

och skolor (barn och ungdomsförvaltningen), äldreomsorg (hemvårdsförvaltningen) och 

räddningstjänsten? 
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Förskolor och skolor – two step flow (barn som influencers…) (relaterat till inlägg på 

Facebook med förslag från förskolebarn) 

Halmstads kommuns politiker inblandning? Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 

krisledningsnämnd. 

Hur har samarbete med Laholms kommun sett ut? 

Hur ser kommunikationen ut mellan Laholmsbuktens VA och kommunikationsavdelningen? 

Annat samarbete med Laholmsbukten VA? 

I Laholmsbuktens VA verksamhetsplan 2017-2019 skriver de ”kunder och invånare förväntar 

sig att vi kommunicerar på snabbare sätt än tidigare.” Dir. nr. LBVA 2016/00011. Hur ser du 

på detta? Har ni diskuterat detta på kommunikationsavdelningen? 

Nyhetsmedier 

Har ni samarbetat med lokala nyhetsmedier? 

Hur har relationen till de lokala medierna sett ut? P4 Halland och Hallandsposten 

(Hallandsnyheter)? Gratis tidningarna (Lokaltidningen (nu nerlagd i Halmstad) och 7 Dagar)? 

Andra tidningar och medier? 

Har det varit samma kontaktpersoner i de lokala nyhetsmedierna?  

Något som gått fel i kontakten? 
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Bilaga 2 

Facebook inlägg och dess film  
Filmen är 50 sekunder lång och har musik, men inget tal, samt innehåller suggestiva bilder 

och text. Dessa presenteras som skärmdump och som bildserie. 

Skärmdump på Facebook inlägget 

 

Bild 1 Inlägg på Halmstad kommuns Facebooksida 2017-04-1170 

  

                                                 
70 Facebook. Halmstad kommun. Nu införs bevattningsförbud i Halmstads kommun. 2017-04-11 

https://www.facebook.com/halmstadskommun/videos/1425461077515149/ Hämtad 2018-08-05 
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Bildserie från Facebook inläggets film 

 

Bild 2 Bildserie från film i inlägg i samband med bevattningsförbudet på Halmstad kommuns Facebooksida 2017-04-1171 

  

                                                 
71 Ibid. 
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Halmstad kommuns hemsida  
Information om bevattningsförbudet publiceras som en nyhet på Halmstad kommuns hemsida 

den 12 april, det vill säga dagen efter förbudet införts.  

 

 

Bild 3 Nyhet publicerad på Halmstad kommuns hemsida. 2017-04-1272 

  

                                                 
72 Halmstad kommun. Bevattningsförbud från och med 11 april – 2017-04-12 

https://www.halmstad.se/byggabomiljo/nyheterforbyggaboochmiljo/nyhetsarkivforbyggaboochmiljo/nyhetsarkiv

forbyggabomiljo/bevattningsforbudfranochmed11april.20075.html Hämtad: 2018-07-26 
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Brevlådeutskick  
Utskicket av foldern sker med start i början av juni månad till alla invånare samt 

sommarboende i kommunen. 

Bild 4 

Brevlådeutskick av Halmstad Kommun i början av juni månad 201773 

                                                 
73 Halmstad kommun. Viktig information om vårt dricksvatten 2017-05-19 

https://www.halmstad.se/download/18.3fa58eb815c5338bc4e73fd/1496642976877/A5%20utskick%20vattensitu

ation%20spridning.pdf Hämtad: 2018-08-13 
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