
 

 
 

 
Projekt för examensarbete VT 2019 
Svenska med inriktning mot flerspråkig arbetslivskommunikation, kandidatkurs 

Projekttema: Kris och kommunikation 
 

Fördjupningskurs: Kommunikation i ett flerspråkigt arbetsliv, 7,5 hp (se separat 

kursinformation)  

Lärare: Gunilla Almström Persson och Johanna Ledin 

E-post: gunilla.persson@su.se, johanna.ledin@su.se 

 

Vid en kris i samhället eller i en verksamhet blir villkoren för kommunikation tillspetsade och 

det ställs särskilt höga krav på de som är ansvariga för kommunikationen. Kriser är också ett 

tillstånd då olika synsätt, åsikter och värderingar kan bli artikulerade: någon kan pekas ut som 

ansvarig, någon är kanske offer och genom språket kan ansvar och intressen konstrueras. 

Syftet med kriskommunikation är dels att sprida kunskap, dels ange riktlinjer för hur 

samhällets medborgare ska handla. På kursen närmar vi oss krisen som fenomen och hur 

kommunikation om och i kriser kan se ut och analyseras. Det sker dels från ett 

diskursanalytiskt perspektiv där vi studerar vilka föreställningar exempelvis massmediala 

texter ger uttryck för, dels genom ett retoriskt perspektiv på hur faktisk krisinformation har 

varit uppbyggd. Därtill inbegriper kursen en inblick i området kriskommunikation. 

Kursen ska stötta ett uppsatsarbete med denna inriktning. I din uppsats kan du utgå från 

olika slags material som relaterar till kriser, till exempel informationsmaterial från 

myndigheter, massmedial rapportering eller material från sociala medier. Även 

diskursanalytisk och retorisk analys av andra material är möjliga. 

Nedan föreslår vi några exempel på analytiska frågor, metod och material som kan fungera 

som utgångspunkt för uppsatser. 

 

1. Hur konstrueras deltagarna i en krissituation iolika medier? På vem läggs 

ansvar för handlingar och hur döljs ansvar? Hur försvarar sig olika aktörer mot 

kritik? 

 

2. Vad betyder olika medier för kommunikationen i kriser? Hur tilltalas medborgare 

i krisinformationsmaterial? 

 

3. Vilka olika textstrategier kan urskiljas för olika typer av krissituationer? Hur skiljer 

sig till exempel kriskommunikation vars syfte är att informera från 

kriskommunikation som syftar till att åstadkomma en handling? 

 
4. Hur hänger text och bild samman i argumentation från myndigheter som syftar till 

att öka medborgares kris- och riskmedvetenhet? 
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