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En kris kan drabba vilken organisation som helst, när som helst. Om krisen har orsakats av 

medlemmar inom organisationen, är det mycket troligt att organisationen även får genomgå 

en organisatorisk förtroendekris. Följande studie behandlar Féderation Internationale de 

Football Associations (Fifa:s) mutskandal som uppdagades våren 2015. I studien kommer 

Fifa:s retoriska uttryck och kriskommunikationsstrategier kring skandalen, samt deras 

pågående arbete för att återfå sitt förtroende att analyseras genom en kvalitativ metod. De 

analysverktyg som används i studien är dels en anpassad version av Bröms, Gelang och Mrals 

retoriska analysmodell, samt Coombs rekommendationer över krisstategier. Materialet är 

insamlat från Fifa:s egna mediekanaler och består av den presskonferens som Fifa 

genomförde i samband med skandalen, samt nio stycken pressmeddelanden som publicerades 

mellan 2015-2018. Studiens resultat visar att Fifa under presskonferensen förminskar sin 

inblandning i krisen och anser sig själva vara det främsta offret. De ger inte någon offentlig 

ursäkt, utan menar snarare att deras ledning varit helt ovetande om att mutor och korruption 

har försiggått. Däremot visar resultatet att Fifa:s bemötande av krisen skiljer sig något i deras 

pressmeddelanden. Detta då Fifa hade bytt ut sin högsta ledning vid tiden då dessa 

publicerades, och istället påbörjat arbetet mot en ny och förbättrad organisation. Fifa anser sig 

fortfarande vara offer i deras pressmeddelanden, till viss del, men tar däremot ansvar för 

krisen och inser att det är Fifa:s organisationskultur och struktur som måste förändras till att 

bli mer öppen och tillgänglig för alla, för att kunna fortsätta utveckla fotbollen. 
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ABSTRACT 

Author(s): Annika Fransson Wetter 

Title and subtitle (English): “In this case, FIFA is the damaged party” – A qualitative 

analysis of FIFA’s crisis communication strategies and rhetorical expression during the 

bribery scandal in 2015  

Language: Swedish  

Pages: 52 pages  

 

A crisis can affect any organization at any time. If the crisis has been caused by members of 

the organization, it is very likely that the organization may also undergo an organizational 

crisis of confidence. The following study is about Féderation Internationale de Football 

Associations (Fifa’s) scandal that was discovered in the spring of 2015. In the study, Fifa's 

rhetorical expression and crisis strategies around the scandal, as well as their ongoing work to 

regain their confidence, will be analyzed through a qualitative method. The study's analysis 

tool consists of a custom version of Bröms, Gelang and Mral’s rhetorical analysis model, as 

well as Coomb's recommendations on crisis strategies. The material analyzed in the study is 

collected from Fifa's own channels and consists of a press conference, which was Fifa's first 

public statement during the scandal, and 9 statements published on their own website between 

2015-2018. The result of the study shows that during the press conference, Fifa reduces their 

involvement in the crisis and considers themself to be the primary victim. They do not give 

any public apology, but rather say that their management has been completely unaware that 

bribery and corruption have occurred. However, the result shows that Fifa’s handling of the 

crisis response differs slightly in their statements, this because Fifa had replaced the 

management by the time their statement were published, and started work on a new and 

improved organization. Fifa still considered themselves to be a victim to some extent in their 

statements, but they did take responsibility for the crisis and realized that it is Fifa's 

organizational culture and structure that must be changed to become more open and accessible 

to everyone, in order to continue developing football. 

Keywords: Fifa, corruption, organizational culture, confidence crisis, crisis communication strategies, rhetoric, 

reconstruction 
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1. Inledning 

I maj 2015 skakades fotbollsvärlden av den största skandalen någonsin. Den globala 

organisationen Fédération Internationale de Football Association (Fifa) anklagades, som 

många gånger tidigare, för att ha högt uppsatta delegater inom organisationen som påståtts ha 

bedrivit misstänksamma affärer. Men denna gång togs anklagelserna till en ny nivå och Fifa:s 

organisatoriska förtroendekris var ett faktum.  

 

För en organisation är vikten av en välplanerad kriskommunikation många gånger nyckeln till 

att klara sig undan en organisatorisk kris med så små skador som möjligt. En organisatorisk 

kris leder många gånger till en djup förtroendekris. Att agera snabbt och erkänna vad som gått 

fel menar Coombs (2015) är att föredra. Studiens analys över Fifa:s kriskommunikations-

strategier kommer att utgå från Coombs rekommendationer kring hur en kris bör hanteras. 

Dessa rekommendationer är baserade på vilken typ av kris det är och vad som har orsakat 

krisen (Coombs, 2015, s. 147-148, 150).  

 

I Fifa:s fall var krisen främst orsakad av dem själva eftersom det var vissa av organisationens 

allra mäktigaste delegater som anklagades, vilket ledde till den förtroendekris som uppstod 

och som är märkbar än idag. Krisen hade därmed kunnat förhindras om de medlemmar som 

anklagades hade besuttit rätt värderingar från början. Detta gör att organisationen är extra 

intressant att studera. Hur kommer Fifa:s ledning att agera under krisen och kommer Fifa stå 

bakom de anklagade männen? Studien kommer alltså att fokusera på hur Fifa bemöter och 

hanterar krisen under och efter att krisen har inträffat, ur ett kriskommunikationsstrategiskt 

och retoriskt perspektiv.   

 

För att förstå Fifa som organisation kommer studien inledningsvis ge en kort bakgrund kring 

organisationens uppkomst, struktur och organisationskultur. Därefter följer en beskrivning av 

den mutskandal som orsakat organisationens förtroendekris. Detta för att sedan 

kontextualisera bakgrunden med studiens teoretiska ramverk som involverar idéer kring 

strategisk kommunikation, organisationskultur och kriskommunikation. Avslutningsvis 

kommer en kvalitativ analys av Fifa:s retoriska uttryck och kriskommunikationsstrategier i 

samband med skandalen att genomföras, för att sedan sammanfattas och problematiseras i en 

diskussion. 
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1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt ges den bakgrund som behövs för att förstå vilka komponenter och intressenter 

som spelar stor roll för Fifa, och som har bidragit till studiens syfte. Inledningsvis beskrivs 

organisationen Fifa och dess roll för världsfotbollen. Därefter beskrivs den mutskandal som 

ligger till grund för studien. För att få en förståelse för mutskandalen har information hämtats 

ur dagstidningar och artiklar, men också från Sveriges Radio P3. Eftersom det är 

journalisternas jobb att kritiskt granska företag och organisationer kan faktan anses vara  

relevant för studiens bakgrund.  

 

1.1.1 Fédération Internationale de Football Association (Fifa) 

Féderation Internationale de Football Association, förkortat Fifa, kan anses vara 

fotbollsvärldens svar på Förenta nationerna (Marhlo, 2018). Organisationen har som ansvar 

att organisera och utveckla fotbollen (Fifa, u.å.), vilket innebär att allt som organisationen 

beslutar om ska verka för fotbollens bästa (Marhlo, 2018). Fifa grundades 1904 i Paris av ett 

få antal fotbollsorganisationer från Frankrike, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Spanien, 

Danmark, Tyskland och Sverige. Detta för att förena fotbollens regler världen över samt 

anordna en europeisk turnering. Senare anslöt sig även Nord- och Sydamerika, Australien, 

Afrika och Asien (Eisenberg, 2006). 

 

Fifa:s huvudkontor är beläget i Zürich och styrs därmed av schweiziska lagar. Den så kallade 

Fifa-kongressen är Fifa:s högsta organ och det är även inom kongressen som dess medlemmar 

väljer Fifa:s ledare, även kallad president, ett val som görs vart fjärde år. Kongressens främsta 

uppgift är besluta om de förslag som Fifa ger för att se till att vidareutveckla fotbollen (Fifa, 

u.å.).  

 

Fifa har många gånger genom åren hamnat i blåsväder och organisationen har misstänkts för 

korruption sedan president Havelange tillträdde på sjuttiotalet (Marca, 2016). Något som 

också visade sig stämma då Havelange och hans son hade tagit emot över 345 miljoner kronor 

i mutor i samband med ett världsmästerskap i fotboll (Yttergren, 2016). Misstankarna har 

även präglat den efterföljande presidenten Joseph S. Blatter sedan han tillträdde 1998, varav 

dessa misstankar eskalerade i samband med mutskandalen 2015 (Fotbollskanalen, 2015). Det 

är inte endast presidenterna som har misstänkts för korruption genom åren, utan även många 
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av Fifa:s delegater inom organisationen, i olika delar av världen (Fotbollskanalen, 2015). Med 

anledning av dessa återkommande misstankar om korruption kring val av kontroversiella 

mästerskapsländer (Bosta, 2018), samt den makt och inflytande som organisationen besitter 

kan Fifa anses vara en kontroversiell organisation. 

  

1.1.2 Fifa:s presidenter genom åren 

Åtta män har sedan Fifa:s start suttit som organisationens presidenter. Fransmannen Robert 

Guerin var drivkraften bakom bildandet av Fifa 1904 och satt på posten under två års tid. Alla 

presidenter har suttit på posten olika lång tid, men en av dem som suttit på posten under flest 

år var brasilianaren Joao Havelange (1974-1998). Han var Fifa:s president i 24 år och valdes 

vid kongressen 1974. Havenlange presiderade under en period av djupgående förändring i 

världsfotbollens styrande organ. Antal lag som deltog i Fifa World Cup ökade från 16 till 24 

stycken. Dessutom skapades nya tävlingar, så som FIfa U-17 World Cup, Fifa U-20 World 

Cup, Fifa Confederations Cup och Fifa Women's World Cup. Detta medförde att 

kommersiella intressen ökade vilket resulterade i utvidgningen av Fifa-organisationens 

struktur vid huvudkontoret i Zürich. Havenlange övervakade den globala expansionen av 

fotbollen genom ett flertal utvecklingsprogram och bidrog till att öka Asien, Afrika och 

Amerikas involvering inom fotbollen på global nivå (Fifa, 2011). 

 

Joseph S. Blatter (1998-2015) hade redan tjänat Fifa under 23 år när han blev vald till 

president. Han var först chef för Fifa:s tekniska program och sedan som Fifa:s 

generalsekreterare. Under hans tid som president prioriterades fotbollens och Fifa:s sociala 

roll genom humanitära initiativ, samt utvecklings- och samarbetsprojekt. Blatter utökade 

antalet tävlingar ytterligare med Fifa Club World Cup, Fifa Futsal, Beach Soccer World Cup 

samt Fifa U-17 och U-20 Women's World Cup. Blatter utökade dessutom Fifa World Cup till 

32 lag och under sitt presidentskap hölls evenemanget också för första gången i Asien och 

Afrika (Fifa, 2011). Blatter var misstänkt för inblandning i korruption till och från under hela 

hans presidentskap och var också den som besatt posten när mutskandalen uppdagades 2015. 

Detta försämrade allmänhetens förtroende för honom ytterligare och bidrog senare till hans 

avgång (Wahlberg, 2015). Blatter ersattes tillfälligt av Issa Hayatou fram till nyvalet vid Fifa-

kongressen i februari 2016, varav Hayatou meddelande under hösten 2015 att han inte skulle 

kandidera om posten (Hayatou, 2015).  
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Gianni Infantino valdes till Fifa:s nionde president under kongressen 2016 och besitter posten 

än idag. Innan Infantino valdes till Fifa-president var han generalsekreterare för den 

europeiska motsvarigheten till Fifa, kallad Uefa. Infantino ledde kampen mot sociala 

missförhållanden och hot mot fotbollens integritet i Europa under hans år som 

generalsekreterare, inklusive alla former av diskriminering, våld och huliganism samt 

matchfixning. Infantino blev utsedd till Fifa:s reformkommitté i augusti 2015, bara ett par 

månader efter att mutskandalen uppdagats. Han blev sedan vald till Fifa:s nya president under 

Fifa-kongressen 2016 (Fifa, u.å). Han är därmed organisationens president under deras största 

kris hittills, och en stor del av Fifa:s pågående arbete för att återuppbygga dess förtroende 

(Fredriksson, 2016). Enligt en enkätundersökning av Transparency International där 26 000 

fotbollsfans fick besvara ett antal frågor hade Infantino störst förtroende av de män som 

kandiderade om posten 2016, däremot ansåg hela 60% att ingen av kandidaterna borde fått 

titeln som president (Fagerlund, 2016).  

 

1.1.3 Mutskandalen 

Vad som skulle komma att bli den största skandalen någonsin inom fotbollsvärlden 

uppdagades den 27:e maj 2015. Klockan 6 på morgonen greps sju av Fifa:s mäktigaste 

delegater på lyxhotellet the Baur au Lac i Zürich, av schweiziska civilpoliser. Detta på 

begäran av den amerikanska polismyndigheten FBI (Marhlo, 2018).  

 

Samma dag i Brooklyn, New York stod journalister samlade på åklagarmyndigheten där den 

dåvarande amerikanska justitieministern Loretta Lynch skulle genomföra en presskonferens. 

Bakom sig hade hon några av Amerikas mäktigaste federala agenter varav en av dem var 

chefen för FBI. Under presskonferensen offentliggjorde Lynch de 47 åtalspunkter som Fifa 

anklagades för, anklagelser som berörde mutor, penningtvätt, korruption, bankbedrägeri och 

organiserad brottslighet. (Marhlo, 2018) 

 

Simon Bank från tidningen Aftonbladet menar att sett ur ett större perspektiv har Fifa stulit 

fotbollen från miljarder av människor, det vill säga saboterat demokratin och detta för egen 

vinnings skull (Marhlo, 2018). Dessa pengar skulle annars ha använts till fotbollsföreningar 

och dess projekt runt om i världen, några exempel som Sveriges Radio P3 tog upp i en 

dokumentär var att pengar bland annat hade gått till att ge fotbollsskor till de som spelar 

barfota, eller investera i fotbollar till de som spelar med tygstycken (Marhlo, 2018).  
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Fifa:s första offentliga utlåtande kring gripandet den 27:e maj 2015 kom från huvudkontoret i 

Zürich först 6 timmar efter gripandet, som kom att kallas ”gryningsräden”. En oplanerad 

presskonferens hölls då inför hundratals journalister och ensam framför journalisterna satt 

Fifa:s kommunikationsdirektör Walter Gregorio, som trots krisen försökte distansera 

organisationens inblandning och istället hävda att det var Fifa själva som var offer i denna 

kris. Som svar på en av journalisternas frågor sade han att skandalen är dålig för Fifa:s rykte, 

men bra för att städa upp inom organisationen. (Marhlo, 2018) 

 

Den dåvarande presidenten Joseph S. Blatter uttalar sig först 17.15 samma dag. Hans 

uttalande sker i samband med att Fifa-kongressen i Zürich inleds. Blatter menar att skandalen 

saknar motstycke i Fifa:s historia och att händelsen nu har ”kastat en lång skugga över 

fotbollen”. Vidare uttrycker Blatter att många ser honom som ansvarig men att han, trots sitt 

presidentskap, inte kan övervaka vad varenda person inom organisationen gör. Blatter säger 

också att Fifa:s framtid nu kommer att bestå av många svåra månader med tuffa beslut, och 

förklarar vikten av att samarbeta med myndigheterna för att återuppbygga sitt förtroende. 

(Sportbladet, 2015) 
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2. Syfte och frågeställningar 

I följande kapitel presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Det är 

dessa delar som sedan kommer ligga till grund för studiens analysresultat, diskussion och 

förslag till vidare forskning.  

 

2.1 Problemformulering 

En organisation i kris ansågs ofta förr drabba organisationens ägare och anställda. Men idag 

anses en organisatorisk kris inte bara påverka själva organisationen, utan också dess 

intressenter (Larsson, 2014). I Fifa:s fall, som det enda styrande organet över världens största 

sport - fotboll, är vikten av att inge förtroende hos sina intressenter och för allmänheten stort. 

Fifa engagerar så gott som alla länder världen över och genererar miljarder i och med 

organisationens olika sportevent, sponsoravtal, tv-rättigheter, tv-spel med mera. Med dessa 

pengar kommer status, makt och inflytande. Att en av världens största organisationer då 

anklagas för korruption och pengatvätt genom mutor, under de senaste två decennierna, kan 

inget annat än att skapa en stor förtroendekris för organisationen och dess ledare.  

 

Varför detta kan anses vara viktigt att studera är för att öka förståelsen för hur organisationer 

bör bemöta kritik, särskilt i en global organisation där många olika kulturer sammanflätas. Det 

är också viktigt eftersom Fifa är en stor världsorganisation som besitter mycket makt, och att 

studera hur organisationen bemöter sina anklagelser kan säga mycket om organisationens 

struktur, kultur och värderingar. 

 

2.2 Syfte 

Syftet med studien är att analysera Fifa:s krishantering i samband med mutskandalen som 

uppdagades i maj 2015. Analysen kommer göras utifrån ett kriskommunikationsstrategiskt 

och retoriskt perspektiv. Fokus riktas mot hur Fifa:s ledning bemöter anklagelserna under det 

första dygnet, för att därefter undersöka vilka åtgärder Fifa gör för att återuppbygga sitt 

förtroende, i efterfasen av att skandalen uppdagats.  
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2.3 Frågeställningar 

Studien kommer söka svar på följande frågeställningar: 

1) Vilka retoriska uttryck kan identifieras i Fifa:s: 

a) presskonferens rörande mutskandalen 2015?  

b) pressmeddelanden vid det pågående återuppbyggnadsarbetet efter skandalen?  

 

2) Vilka kriskommunikationsstrategier kan identifieras i Fifa:s: 

a) presskonferens rörande mutskandalen 2015?  

b) pressmeddelanden vid det pågående återuppbyggnadsarbetet efter skandalen? 

 

3) Överensstämmer Fifa:s val av retoriska uttryck och kriskommunikationsstrategier med 

Coombs rekommendationer, under och efter krisen?  
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3. Forskningsöversikt 

I följande kapitel redovisas tidigare forskning inom fälten organisatorisk styrning, strategisk 

kommunikation, kriskommunikation samt retoriska strategier. Detta följs sedan av mitt bidrag 

till forskning.   

 

3.1  Organisation och kommunikation 

Redan under sena 1930-talet påvisade en studie gjord av Chester Barnad att kommunikation 

bör ses som en fundamental grund för en organisation och dess ledarskap (Falkheimer & 

Heide, 2014). Det dröjde dock fram till att Karl E. Weicks (1979) andra upplaga av The social 

psychology of organizing publicerades som forskare på allvar började intressera sig för 

kommunikationens centrala betydelse inom organisationsprocesserna. Weick (1979) 

framhäver i boken att den traditionella och relativt statiska synen på hur organisationer ser ut 

står i skarp kontrast till vad han anser att en organisation är. Han menar att organisationer 

utgörs av en mängd formella och informella förhållningssätt gentemot varandra och att dessa 

relationer ständigt måste upprätthållas. För att upprätthålla dessa relationer krävs interaktion 

och kommunikation, vilket gör att relationerna i sin tur kan förstärkas eller försvagas, det vill 

säga omförhandlas. Det är genom denna omförhandling som organisationer skapas och 

reproduceras (Weick, 2004).  

 

Wiggills (2014) studie publicerad i Public relations review vol. 40 visar just på vikten av att 

hantera kommunikationen strategiskt, detta för att bygga starka relationer med de aktörer som 

hjälper en organisation att erhålla och upprätthålla organisatorisk legitimitet. Syftet med 

forskningen var att med hjälp av semistrukturerade intervjuer fastställa uppfattningarna av 

Fire Protection Association i Potchefstroom, Sydafrika, och dess centrala statliga intressenter. 

Studien undersökte FPA:s roll hos aktörerna, och kvaliteten på deras intressent-relationer. De 

undersökte också effekten av hur organisationens legitimitet påverkas genom intressenternas 

uppfattningar. Studien bekräftar det teoretiska förhållandet mellan organisatorisk legitimitet, 

strategisk kommunikation och relationshantering. Enligt studien rekommenderas att 

organisationer bör sträva efter att upprätta en tvåvägskommunikation med viktiga aktörer, 

detta för att förbättra och upprätthålla en ömsesidig förståelse (Wiggill, 2014). 
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3.2       Krishantering och kommunikation 

Krishantering och kriskommunikation är enligt Seeger & Griffin Padget (2010) ett växande 

fält. Mycket av den nuvarande forskning som finns betonar vikten av strategiska svar när 

krisen är ett faktum. Även studier har gjorts som undersöker hur en organisation på bästa sätt 

bör reparera sitt skadade rykte efter att krisen har inträffat. Studierna undersöker de viktigaste 

faktorerna i den dynamiska utvecklingen av krishantering. Enligt Seeger & Griffin Padgett 

(2010) kan det vara en fördel för en organisation att tänka steget längre än att endast 

koncentrera sig på att reparera sitt skadade rykte. De menar att man även bör se till att förnya 

organisationens arbete och istället se krisen som en möjlighet till förnyelse och därmed 

förbättra kommunikationsprocesserna mellan organisationen och samhället. Vidare anses 

organisationens kommunikation vid en kris vara grunden till återhämtning, ombyggnad och 

förnyelse, för att få tillbaka sitt förtroende (Seeger & Griffin Padgett, 2010).  

 

Det finns många olika sätt för organisationer att hantera en kris och vissa sätt ger bättre effekt 

än andra. Hur en organisation hanterar sin kriskommunikation kan vara avgörande när det 

kommer till att upprätthålla goda relationer mellan organisationen och allmänheten (Seeger & 

Griffin Padgett, 2010). För att undersöka detta gjordes en studie där syftet var att analysera 

allmänhetens uppfattning om organisationers olika krishanteringsstrategier. Men också om det 

fanns skillnader i uppfattningarna baserat på vilken kultur man kom ifrån. Studenter från 

Amerika och Sydkorea fick därmed svara på ett antal hypotetiska nyhetsberättelser. Resultatet 

visade att det fanns skillnader baserat på kultur. De sydkoreanska studenterna såg 

organisationen som ett kollektiv och ansåg därför att hela organisationen bör ta ansvar även 

om krisen orsakats av en person inom organisationen. De menade att en organisation är ett 

kollektiv, en familj, där alla som ingår bär ett ansvar. De amerikanska studenterna hade en 

mer individualistisk syn på organisationer. Därmed drogs slutsatsen att organisationer bör 

tänka strategisk vid upprättandet av en krishantering. Olika kulturer reagerar på olika sätt. Om 

en organisation då agerar individualistiskt i sin kriskommunikation och endast lägger ansvaret 

på en person, kan människor från kulturer där kollektivet är viktigt reagera mycket sämre än i 

länder där ett individualistiskt synsätt finns. Att organisationen tog fullt ansvar för krisen, 

även om den orsakats av en person inom organisationen, var dock att föredra hos de båda 

kulturerna i studien. (An, Berger, Cho & Park, 2010)   
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Caldieros, Taylors och Ungureanus studie (2009) publicerad i Journal of Public Relations 

Research undersöker vilka fördelar och nackdelar det finns gällande en organisations 

offentliga agerande, eller icke-agerande under en kris. Detta efter att en rad ledare vid globala 

organisationer på olika sätt anklagats för bedrägeri och missförvaltning. I studien undersöks 

sjutton bedrägeri-relaterade kriser genom att använda sig av Gandys (1982) information 

subsidy och Benoits (1995) Image restoration theories. Alla de sjutton organisationer som 

studerats använde sina webbsidor som enda kommunikationskanal gentemot medierna och 

allmänheten under bedrägerianklagelserna. Studiens resultat visar att innehållet i 

organisationernas pressmeddelanden som publiceras på dess egna webbsida integreras i 

nyhetsrapporteringen under krisens gång. Detta möjliggör för organisationen att berätta sin 

sida av historien, eftersom det är deras egna ord som citeras i nyhetsrapporteringen. Därför 

bör organisationer agera offentligt under en kris genom ett offentligt uttalande. Om 

organisationen inte gör det, förlorar de möjligheten att rama in krisen vilket medför att 

spekulationer och rykten kan framkomma i nyhetsrapporteringen (Caldiero, Taylor & 

Ungureanu, 2009).  

 

Amerikanska National Football League (NFL) kritiserades i stor utsträckning för sin 

krishantering av Ray Rice-kontroversen 2014. Baltimore-spelaren Rice anklagades för grov 

misshandel av sin fästmö Janay Palmer, något som också visade sig stämma då 

övervakningsfilmer av misshandeln spreds på internet (Boyle, Mower, Richards JR & Wilson, 

2017). Baltimore Ravens uttalande sig offentligt i samband med händelsen och försvarade 

Rice, vilket går emot de rekommenderade krisstrategierna. Ledningen försökte istället rikta 

fokus mot Rice:s samhällsengagemang (Boyle, Mower, Richards JR & Wilson, 2017). Boyle, 

Mower, Richards JR och Wilsons (2017) studie identifierar vilka forskningsbaserade 

kriskommunikationsstrategier som NFL valde vid händelsen, samt om de var förenliga med 

den uppfattade nivån av krisansvar som teorierna rekommenderar. Studiens resultat av Ray 

Rice-kontroversen visar på konsekvenserna av att, beroende på vilket krisansvar som en 

organisation anses ha, använda sig av fel kriskommunikationsstrategier. Boyle, Mower, 

Richards JR och Wilson (2017) menar att studien visar behovet av att identifiera och studera 

potentiella faktorer som kan skydda organisationer från konsekvenserna av en kris. De menar 

vidare att organisationer bättre bör förstå konsekvenserna av den växande effekten som ett 

negativt rykte kan ge över tiden (Boyle, Mower, Richards JR & Wilson, 2017). Trots att NFL 

och Baltimore Ravens agerade fel vid händelsen menar Boyle, Mower, Richards JR och 
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Wilson (2017) att NFL:s rykte i sig inte skadades nämnvärt eftersom NFL-ligan är så 

etablerad i amerikansk kultur.  

 

3.3        Användandet av retoriska strategier vid en kris 

Även relationen mellan retorik och kriskommunikation har genom åren blivit allt mer tydligt, 

retorik betraktas idag som förmågan att utifrån välgrundade etiska ställningstaganden, på ett 

konstruktivt och effektivt sätt kommunicera sitt budskap (Mral & Vigsø, 2013). Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierade forskningsprojektet ”Retoriska aspekter 

på kriskommunikation”, ett projekt som samlat ett antal forskare och genomfört en rad 

studier. Projektgruppen har undersökt olika exempel av kriser eller riskscenarier som krävde 

någon form av kommunikativ lösning. I en av studierna analyserades Migrationsverkets 

kriskommunikation i samband med vad som kom att kallas för ”tårtkalaset” (Mral & Vigsø, 

2013). Skandalen uppdagades genom ett e-post utskick från den dåvarande chefen Annica 

Ring, som bjöd in medarbetare till champagne och tårta för att fira att utvisningen av en viss 

familj hade gått igenom. Vidare följde en rad anklagelser mot myndigheten, bland annat av en 

tidigare anställd som menade att det fanns en omänsklig kultur inom myndighetens väggar 

(Mral & Vigsø, 2013).  

 

Migrationsverkets ledning intog en defensiv strategi och försökte med hjälp av 

bortförklaringar ta sig an anklagelserna, och Annica Ring gjorde sig även onåbar. Att agera 

defensivt i en kris visade sig inte vara en lyckad strategi. Några av de grundläggande steg för 

en lyckad kriskommunikation, vid en förtroendekris, är att be om ursäkt till relevanta 

intressenter. Först efter att organisationen bett om ursäkt och visar en önskan om förlikning 

kan de förklara omständigheterna som orsakat krisen. Det visar sig också vara lika viktigt att 

inte skuldbelägga enskilda individer inom eller utom organisationen. Istället bör hela 

organisationen ta sitt etiska ansvar för att stärka sin image både bland intressenter och 

allmänhet (Mral & Vigsø, 2013).  

 

Ytterligare en studie som undersökte retoriska strategier vid en kris genomfördes av Wigren 

och Vigsø (2013). Studien gick ut på att undersöka Vattenfalls hantering av den kris som 

organisationen drabbades av 2006, när de tvingades att stänga ner Forsmarks 

kärnkraftverksanläggning. Nedstängningen skedde oplanerat och hastigt vilket medförde 

mycket kritik och diskussioner i medierna.  
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Genom en retorisk analys av Vattenfalls pressmeddelanden i samband med händelsen, 

undersökte Wigren och Vigsø (2013) vilken retorisk strategi Vattenfall använde sig av i sin 

kriskommunikation. Resultatet av analysen kopplades också ihop med vilken position 

Vattenfall hade vid krisens början, detta för att se om organisationens rykte förbättrades eller 

försämrades under tidens gång, beroende på hur deras rykte var från start. Resultatet visade att 

Vattenfall använde sig av strategin apologia, och bad om ursäkt för det inträffade. Då de 

dessutom hade ett högt förtroende hos folket innan krisen bröt ut, bidrog deras ursäkt till ett 

oförändrat rykte. Opinionsundersökningar visade att folkets generella syn på kärnkraft och på 

Vattenfall inte hade försämrats under krisen. Wigren och Vigsø (2013) menar att studien 

tydligt visar på vikten av ett gott rykte innan en kris, för att lyckas undgå en förtroendekris på 

bästa sätt.   

 

3.4        Studiens bidrag till forskning 

Mycket av den tidigare forskning som finns och som bland annat har tagits upp tidigare i detta 

kapitel visar på vikten av att som organisation ta sitt fulla ansvar under och efter en kris. En 

organisation bör agera som en enhet och inte beskylla enskilda individer. Detta för att visa 

sina intressenter och allmänheten att organisationen på ett trovärdigt sätt hanterar krisen 

utifrån dess etiska värderingar och viljan till att förbättra organisationen. (Mral & Vigsø, 

2013) 

Det har också gjorts tidigare studier om Fifa som organisation, där fokus har varit korruption, 

ledarstruktur och ansvar. Kortfattat menar några av dessa studier att Fifa länge har anklagats 

för korruption och omoraliska handlingar (Boudreaux, Coats & Karahan, 2016) och att Fifa 

med anledning av otaliga anklagelser genom åren bör se över det ledarskap och den struktur 

som organisationen besitter (Pielke Jr, 2012), samt ta ett globalt ansvar och leva som de lär, 

det vill säga att Fifa bör agera efter de moraliska värderingar som de utger sig stå för 

(Jennings, 2011).  

 

Det är däremot få studier som genom en kvalitativ metod har undersökt Fifa:s krishantering 

samt pågående återuppbyggnadsarbete kring mutskandalen 2015, ur ett retoriskt och 

kriskommunikationsstrategiskt perspektiv. Denna studie kan därmed bidra till att ytterligare 

öka förståelsen hos organisationer, att organisationer bör vara väl medvetna om att deras rykte 

spelar en central roll vid en kris.  
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Om en organisation besitter sunda värderingar och gör etiska val från början, kan de 

förmodligen klara sig ur en kris relativt smärtfritt, eftersom de då har ett bra rykte sedan 

tidigare genom sina moraliska handlingar. Om en organisation däremot fattar oetiska och 

omoraliska val om och om igen, blir en kris mycket mer smärtsam att ta sig igenom. Studien 

bidrar därmed till att öka medvetenheten kring vikten av en välplanerad kriskommunikations-

plan, samt öka förståelsen för relationen mellan retoriska uttryck och valet av 

kriskommunikationsstrategi. Särskilt vid den mest akuta krisfasen och det pågående arbetet, 

för att återuppbygga förtroendet, efter att krisen är ett faktum. 
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4. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv, som involverar strategisk 

kommunikation, organisationskultur, kriskommunikation och retorik. I kapitlet kommer 

Coombs (2015) teorier kring hur man bemöter och hanterar en kris som redan inträffat att 

vara i fokus.  

 

4.1    Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation är organisationers medvetna kommunikationsinsatser som har 

utformats för att nå verksamhetens långsiktiga mål. Begreppet har sedan tidigt 2000-tal blivit 

allt vanligare både i Sverige och internationellt. Nu för tiden används begreppet inte bara 

bland chefer, politiker, kommunikatörer eller pr-konsulter, utan har också fått ett stort 

genomslag inom andra yrkesgrupper samt inom universitetsvärlden (Falkheimer & Heide, 

2014).  

 

Falkheimer och Heide (2014) menar att det ur ett traditionellt forskningsperspektiv finns två 

utgångspunkter som utgör grunden för strategisk kommunikation. Forskare och praktiker kan 

antingen utgå från ett organisationsperspektiv, alltså att de strategiska 

kommunikationsprocesserna kopplas till organisationens effektivitet, kultur, demokrati och 

ledning. Eller så utgår man från ett samhällsperspektiv, som betyder att 

kommunikationsprocesserna analyseras utifrån allmänhetens attityder, beteenden, 

opinionsbildning, demokrati, kultur och vilken betydelse kommunikationen har för dessa 

områden (Falkheimer & Heide, 2014). De menar vidare att idealet bör vara att föra samman 

dessa två grundläggande utgångspunkter och därmed skapa ett helhetsperspektiv.  

 

För en organisation är det nödvändigt att vara väl medveten om kommunikationens betydelse, 

för organisationens existens och överlevnad (Falkheimer & Heide, 2014). Ingen organisation 

kan tillgodose alla intressenters behov och synpunkter, vilket gör att vissa intressenter ser en 

organisation som mer legitim än andra. Det är därför viktigt för en organisation att bestämma 

vilka som är deras nyckelaktörer, för att skapa ett starkt och ömsesidigt förhållande med dem. 

Även de intressenter som organisationen har en bra relation till kommer utvärdera 

organisationen, vilket innebär att det är av största vikt att organisationen har en strategisk 

kommunikationsplan för att säkerställa goda relationer (Hudson, 2001).  



 15 

4.2   Organisationskultur 

För att förklara en organisations framgång kan det vara viktigt att studera deras 

organisationskultur. Edgar Schein definierar organisationskultur på följande sätt; 

Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden – 

uppfunnet, upptäckt eller utvecklat av en viss grupp efterhand som den lär 

sig bemästra sina problem med extern anpassning och intern integration – 

som har fungerat tillräckligt bra för att bli betraktat som giltigt, och som 

därför lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att uppfatta, tänka 

och känna om dessa problem. (Schein, 1985, s.9) 

 

Med detta menar Schein att begreppet kultur bör knytas till en grupp inom organisationen som 

alla delar samma uppsättning av grundläggande antaganden. Genom att alla inom gruppen är 

överens blir organisationen mer effektiv. Vidare menar Schein att kultur bygger på lärande. 

Det vill säga att organisationen kan se möjligheter i att ta till sig nya erfarenheter som i sin tur 

skapar förändring inom organisationen (Schein, 1985). En organisation vars medarbetare 

grundar sina antaganden på ett och samma sätt, lär även ut dessa antaganden till nya 

medarbetare som ansluter. Detta medför att de nyanställda kommer anta att organisationens 

antaganden är det enda riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna kring specifika problem. På 

så sätt socialiseras de nya medarbetarna in i organisationens egna uppsatta normer och 

värderingar (Schein, 1985).  

 

Alla människor har ett behov av att känna social tillhörighet och bli accepterade av andra, 

likväl som människor vill ha stabilitet och mening i sin tillvaro. Därför bör man betrakta 

organisationskultur som ett resultat av människors strävan efter gemenskap (Jacobsen & 

Thorsvik, 2011). En viss organisationskultur kan därmed bidra till att de anställda formar en 

etik inom organisationen som gör att riktlinjerna mellan vad som är rätt och fel samt bra eller 

dåligt kan vara svåra att skilja på. Detsamma gäller de riktlinjer för hur medarbetarna inom 

organisationen ska uppträda, både privat och som representant för organisationen (Jacobsen & 

Thorsvik, 2011).  

 

4.2.1 Organisatorisk globalisering 

Globalisering innebär att en organisation bedriver sin verksamhet i fler länder än i det land där 

huvudkontoret ligger eller där organisationen grundades. Globalisering medför med andra ord 
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en internationell integration samt ett ökat utbyte av varor, service och kultur mellan länder 

(Coombs, 2015). Med kultur menas att en grupp människor är talare av ett gemensamt språk 

och som tillhör antingen samma land, stat eller samma kontaktgrupp (Coombs, 2015). Trots 

att globalisering på många sätt är bra menar Coombs (2015) också att risken för att en kris 

inträffar ökar. Detta eftersom olika länder har olika arbetsmetoder, lagar, social stabilitet och 

kundförväntningar. Därför kan inte en organisation som drabbats av en global kris agera 

utefter en kulturs värderingar, lagar eller normer, utan måste se till ett större perspektiv. Det är 

därför som en global kris är så komplex (Coombs, 2015).  

 

4.3 Kriskommunikation 

Kris är ett brett begrepp som används flitigt men som ibland kan vara svår att definiera. 

Generellt sätt kan en kris förklaras som något som bryter ner systemet och som orsakar stress. 

För att definiera en kris mer ingående kan två underkategorier urskiljas – en katastrof eller en 

organisatorisk kris (Coombs, 2015, s. 2). Eftersom analysen i studien undersöker 

organisationen Fifa:s krishantering kommer organisatorisk kris att vara i fokus.  

 

En organisation kan aldrig vara helt immun mot att en kris någon gång inträffar. Därför är det 

viktigt att det finns en krisplan upprättad (Coombs, 2015). Om krisen redan är ett faktum bör 

dessutom en plan finnas för hur en organisations externa kommunikation på ett effektivt sätt 

ska kunna minimera skadan och återfå dess intressenters förtroende (Coombs, 2015). Coombs  

tillvägagångssätt för att upprätta en generell krishanteringsplan kan delas in i tre stadier; före 

krisen, under krisen och efter krisen, varav studien kommer fokusera på under- och efter-

fasen, eftersom studiens syfte är att analysera just de faserna (Coombs, 2015, s. 26-30).    

 

4.3.1 Under krisen 

En kris kan inte bemötas på ett effektivt sätt om inte organisationen förstår att en kris har 

inträffat. I vissa fall kan det vara svårt för organisationen att identifiera om det inträffade 

verkligen är en kris (Coombs, 2015). Coombs (2015) menar att om organisationens 

intressenter anser att organisationen befinner sig i en kris, då bör även organisationens ledning 

medge detta. När krisen väl är ett faktum måste organisationen internt sammanställa all 

information kring vad som orsakat krisen, detta för att kunna informera allmänheten om vad 

som inträffat och hur det kan komma att påverka organisationens intressenter (Coombs, 
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2015). Innan en organisation i kris går ut med ett offentligt utlåtande, bör organisationen gå 

igenom i vilken form utlåtandet ska ske, med andra ord genom vilken eller vilka kanaler. 

Detta görs genom att ha ett strategisk mål och en plan över vad man vill uppnå med sin kris- 

kommunikation (Coombs, 2015).  

 

Att formulera det första offentliga utlåtandet under en kris är en av de mest kritiska faserna 

inom kriskommunikation och oftast sker det genom massmedier eller via internet. 

Allmänheten och organisationens intressenter skapar snabbt en uppfattning av hur 

organisationen bemöter sin kritik, vilket innebär att utlåtandet bör vara väl genomtänkt trots 

eventuell tidsbrist (Coombs, 2015). Eftersom tekniken har medfört att nyhetsspridningen nu 

för tiden går mycket snabbare än förr, måste organisationens respons ske snarast efter att 

krisen inträffat, annars är risken stor att spekulationer sprids genom olika sociala medier och 

elektroniska tidningar (Coombs, 2015).  

 

Coombs (2015) menar att vissa experter inom kriskommunikation anser att organisationer bör 

sträva efter samma princip som läkare och sjuksköterskor arbetar efter på 

akutmottagningarna, det vill säga att rädda vad som räddas kan inom den närmsta timmen, 

detta kallas för the golden hour. Med andra ord bör organisationer enligt denna princip ge ut 

ett första utlåtande redan under första timmen efter att krisen är ett faktum (Coombs, 2015).  

Att agera snabbt är dock inte riskfritt, utan kan också bidra till att organisationen bemöter 

kritiken på ett ogenomtänkt sätt. I vissa fall kan det nämligen vara svårt för organisationen att 

samla in all information under den första tiden vilket gör att fel information förmedlas 

(Coombs, 2015). Organisationer som bemöter sin kritik passivt genom att inte agera riskerar 

att ge ett intryck av osäkerhet, vilket är motsatsen till vad organisationen bör vilja uppnå. 

Därför kan det ändå vara gynnsamt, beroende på krissituation, att snabbt ge ett utlåtande även 

om en del av informationen är felaktig och sedan korrigera meddelandet, snarare än att inte 

agera alls (Coombs, 2015). 

 

4.3.2 Efter krisen 

När den omedelbara krisen har lagt sig, startar organisationens efterarbete med att 

återuppbygga förtroendet, men också att se över organisationens ledarskap och struktur. 

Ulmer, Sellnow och Seeger (2011) menar att se till möjligheterna som följer efter en kris. Att 

lära sig av sina misstag kan vara mycket givande för en organisations framtid. I de fall då 
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organisationer inte inser nyttan av att lära sig av sina tidigare misstag, utan gör samma 

misstag om och om igen, kan organisationen behöva ändra hela sin struktur och sitt ledarskap 

(Ulmer, Sellnow & Seeger, 2011).  

 

Efterarbetet med en kris kan delas in i tre grupper; samarbeta kring eventuella utredningar, 

uppföljningskommunikation och krishantering. Även om organisationens ordinarie 

arbetsuppgifter påbörjas, kan organisationen fortfarande vara under utredning av myndigheter. 

Om så är fallet krävs det att organisationen visar ett engagemang i utredningen och viljan till 

att förändras för att dess intressenter ska få en bild av att organisationen har ett öppet sinne till 

förändring. Genom att agera med öppenhet visar organisationen också att de tycker att det är 

viktigt att ge dess intressenter all information kring utredningen och det pågående arbetet. 

(Coombs, 2015).  

 

Det spelar ingen roll vilken typ av kris som drabbar en organisation, dess rykte står alltid på 

spel under en kris. Forskare har genom åren kommit fram till att intressenternas uppfattning 

av hur en organisation bemöter en kris skapas genom organisationens ord och handlingar 

(Coombs, 2015). Att försöka specificera det exakta antalet kriskommunikationsstrategier är 

svårt. Ett mer produktivt tillvägagångssätt är att identifiera de vanligaste strategierna och 

organisera dem på ett användbart sätt. Coombs (2015) ger en lista över 10 stycken 

kriskommunikationsstrategier som härleddes genom att välja de som förekom på två eller 

flera listor och som var utvecklade av experter inom krishantering. Coombs (2015, s. 145) 

lista visar följande kriskommunikationsstrategier;  

 

1) Attackera anklagaren (Denial Posture) 

2) Förneka inblandning (Denial Posture) 

3) Skapa syndabockar (Denial Posture) 

4) Förminska sin inblandning (Diminishment Posture) 

5) Berättiga krissituationen (Diminishment Posture) 

6) Kompensera (Rebuilding Posture) 

7) Ge en ursäkt (Rebuilding Posture) 

8) Påminna om ens goda arbete (Bolstering Posture) 

9) Fjäska (Bolstering Posture) 

10)  Göra sig till offer (Bolstering Posture) 
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Strategi 1-3 tillhör gruppen som förnekar sin inblandning i krisen. Strategi 4-5 tillhör gruppen 

som förminskar krisen eller sin inblandning i krisen. Strategi 6-7 tillhör gruppen som vill 

återuppbygga sitt förtroende efter krisen och strategi 8-10 tillhör gruppen som vill förstärka 

sin hållning hos dess intressenter. Utifrån denna lista har Coombs (2015) tagit fram 

rekommendationer kring vilken eller vilka strategier en organisation bör använda sig av för att 

bemöta en kris. Dessa rekommendationer illustrerar Coombs (2015, s.147-148,150) i 

nedanstående tabeller, och är följande; Crisis Types, by Level of Responsibility och Guidence 

for Using Crisis Response Strategies.  

 

Valet av krisstrategi utgår dels från vad det är som har orsakat krisen och därefter om 

organisationen bär huvudsakligt ansvar eller inte. Genom att klargöra vad det är som har 

orsakat krisen och hur stort ansvar organisationen bär, via Coombs Crisis Types, by Level of 

Responsibility, kan kriskommunikationen och krisbemötandet därefter anpassas enligt 

Coombs Guidence for Using Crisis Response Strategies. Detta för att skapa en effektiv och 

förtroendeingivande kriskommunikation, vilket bör vara en organisations mål. Dessa tabeller 

kommer därför att ligga till grund för studiens analys av Fifa:s kriskommunikationsstrategier.  

 

 

Figur 1: Crisis Types, by Level of Responsibility  

 

 
       (Coombs, 2015, s. 150) 
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Figur 2: Guidence for Using Crisis Response Strategies  

 

  

           (Coombs, 2015, s. 147-148) 
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4.4   Retorik 

Retorik kopplas ofta till politiska tal, debattartiklar eller olika reklamannonser, men retoriken 

finns också omkring oss människor dagligen. I alla situationer som innefattar någon form av 

kommunikation och påverkan kan retoriken vara avgörande. Dels för att påverka och övertyga 

andra, men också när det kommer till att analysera omvärlden och därmed avslöja vad det är 

som egentligen gör att människor påverkas (Bröms, Gelang & Mral, 2016). Med andra ord 

kan man med hjälp av retoriken analysera förhållandet mellan talare och text. Retorik kan 

alltså enkelt sagt beskrivas som ”läran om kommunikation ur avsändarens perspektiv” 

(Gripsrud, 2011). 

 

Retoriken härstammar från antiken och retoriska studier har haft stor betydelse för 

mänskligheten sedan dess. I antikens Grekland ansågs retoriken vara konsten att övertyga, 

alltså att genom strategiska tal använda sig av väl valda argument samt en välanpassad 

språklig stil och därmed övertyga sin publik. Vidare ansågs retorik vara grunden för 

människors samlevnad, det var genom retoriken som värderingar och normer bestämdes. Det 

var även genom retorik som problem kunde lösas utan att använda fysiskt våld. (Bröms, 

Gelang & Mral, 2016) 
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5. Material och metod 

I kapitlet kommer studiens metoder och analysverktyg att förklaras mer ingående. En 

beskrivning av hur materialet inhämtats kommer också att ges. Studiens empiri kommer att 

analyseras genom en kvalitativ analys, ur ett kriskommunikationsstrategiskt och retoriskt 

perspektiv.  

 

5.1 Material 

Med anledning av studiens syfte, att analysera Fifa:s kriskommunikation, är det av intresse att 

lyssna till just deras egna uttalanden. För att få svaret på studiens frågeställningar kommer 

studiens empiriska material därför att bestå av Fifa:s egna officiella uttalanden från det att 

mutskandalen uppdagades 2015. I studien kommer också Fifa:s pågående arbete för att 

återuppbygga förtroendet att analyseras, detta genom uttalanden som publicerats efterhand av 

Fifa och som berör mutskandalen. Studiens analysmaterial har samlats in från Fifa:s egna 

kanaler, i detta fall deras Youtube-kanal och webbsida. I dessa kanaler publicerar Fifa olika 

pressmeddelanden, så kallade statements, och nyheter som kan handla om allt möjligt som har 

med fotbollsvärlden att göra. Publiceringarna kan exempelvis röra information om deras 

utvecklingsprogram, vilka som har vunnit ett prestigefyllt fotbollspris eller var nästa Fifa 

World Cup ska spelas och så vidare. Men det är även i dessa kanaler som organisationen 

publicerar sina uttalanden kring mutskandalen. Materialet kommer sedan att analyseras utifrån 

ett kriskommunikationsstrategiskt och retoriskt perspektiv.  

 

5.1.1       Urval och insamlingsmetod  

Coombs (2015) beskriver att en organisations respons när en kris blivit ett faktum bör ske så 

fort som möjligt och med respons menas organisationens första offentliga uttalande till dess 

intressenter. I detta fall håller Fifa en presskonferens 6 timmar efter att gripandet sker på 

hotellet i Zürich den 27:e maj 2015, vilket är deras första offentliga uttalande efter att 

skandalen uppdagats. Därför kommer denna presskonferens att ingå i materialet. Kvalitativt 

material blir i skriftlig form ofta väldigt omfattande (Rennstam & Wästerfors, 2017), därför 

kommer de mest väsentliga delarna ur presskonferensen att lyftas fram för att svara på 

studiens frågeställningar kring val av retoriska uttryck och kriskommunikationsstrategier. Då 

studiens material även består av tryckta texter, kommer den retoriska analysen kring 
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framförande, attityd och attitydyttringar endast att analyseras i presskonferensen. 

 

Vidare gjordes ett systematiserat urval av Fifa:s pressmeddelanden, urvalet skedde genom att 

bli förtrogen materialet genom kronologisk läsning och sortering (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012). Nio stycken pressmeddelanden valdes sedan ut efter vad 

som ansågs ha störst relevans för studiens syfte, alltså valdes de texter ut som berör själva 

mutskandalen och Fifa:s pågående arbete för att återuppbygga ett förtroende. Dessa 

pressmeddelanden är publicerade på Fifa:s webbsida mellan 2015-2018. Rennstam och 

Wästerfors (2017, s. 231) menar att  ”Genom att sortera skapar analytikern ordning och 

genom reducering skapas koncentration och skärpa”, det vill säga att utan sortering och 

reducering blir det svårt att säga något innehållsrikt i sin analys. De menar vidare att det i 

många fall är studiens teoretiska perspektiv som till stor del styr vad som bör ses som 

relevant, och eftersom syftet var att undersöka Fifa:s val av retoriska uttryck och 

kriskommunikationsstrategier kring mutskandalen valdes de pressmeddelanden som berör 

skandalen. Att reducera materialet på ett selektivt och rättvisande sätt gör att ens material får 

en god representation (Rennstam & Wästerfors, 2017). De nio stycken utvalda texterna är 

relativt korta texter, och analyserades därför som en stor enhet, det vill säga att texterna lästes 

i kronologisk följd som en lång text. Därefter gjordes en retorisk analys över helheten för att 

ge en tydligare överblick kring Fifa:s pågående arbete efter krisen, samt hållas inom ramen för 

studiens omfattning. Detta innebär att de citat som används i analysen inte nödvändigtvis 

följer en kronologisk ordning, utan används utifrån vilken retorisk del som analyseras. 

Följande pressmeddelanden ingår i studiens analys och är också bifogade som bilagor; 

 

Bilaga 1 – FIFA Executive Committee unanimously approves extensive reforms, publicerad 3 

dec, 2015. 

 

Bilaga 2 – FIFA Executive calls on Member Associations to approve reforms in full, 

publicerad 24 feb, 2016. 

 

Bilaga 3 – FIFA Congress approves landmark reforms, publicerad 26 feb, 2016. 

 

Bilaga 4 – FIFA seeks millions from defendants named in US investigation, publicerad 16 

mars, 2016. 
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Bilaga 5 – FIFA Executive Committee approves key priorities to restore trust in FIFA, 

publicerad 18 mars, 2016. 

 

Bilaga 6 – FIFA President Infantino unveils ”FIFA 2.0: The Vision for the Future”, 

publicerad 13 okt, 2016. 

 

Bilaga 7 – Open letter from the FIFA President, publicerad 24 feb, 2017. 

 

Bilaga 8 – FIFA completes internal investigation, shares findings with authorities, publicerad 

31 mars, 2017. 

 

Bilaga 9 – FIFA Statement, publicerad 2 nov, 2018. 

 

För att få svar på studiens sista frågeställning kommer en jämförande analys att göras av 

svaren från första och andra frågeställningen, detta för att se om Fifa:s val av retoriska uttryck 

och kriskommunikationsstrategier stämmer överens med Coombs rekommendationer kring 

kriskommunikation (Coombs, 2015).  

 

5.2 Kvalitativ metod 

Grundat på uppsatsens syfte kommer en kvalitativ analys att genomföras. Denna metod är en 

motsats till kvantitativ metod och har genom åren vuxit fram inom samhällsvetenskapen 

(Ahrne & Svensson, 2015). En kvalitativ metod tillämpas bäst om syftet är att analysera 

materialet på ett mer djupgående sätt genom att se till helheten, och hitta meningar som 

eventuellt kan ligga dolt under ytan, istället för att analysera och räkna upp själva summan av 

delarna. Detta innebär att studien noggrant kommer att analysera det empiriska materialet för 

att få fram det mest väsentliga innehållet kring hur Fifa använder sig av krisstrategier och 

retoriska uttryck för att övertyga sin publik (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012).  

 

5.3 Retorik 

Retorik används som en kombination av både teori och praktik och i studien kommer 

retoriken användas som ett analysredskap. Retoriken är främst en kvalitativ metod, med 
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teorier som syftar till att tolka och förstå ett budskap. De olika analysmetoderna; textanalys, 

visuell analys eller en analys av actio, passar olika bra beroende på material. Vid analysen av 

studiens tryckta material kommer en retorisk textanalys att genomföras, och för att få en mer 

detaljerad analys av presskonferensen kommer även en analys av själva framförandet att 

göras.  

 

5.3.1 Retorisk analysmodell 

I boken Kritisk retorikanalys – text, bild, actio ger Bröms, Gelang och Mral (2016, s. 44-71) 

en beskrivning av hur en retorisk analysmodell kan se ut för att analysera texter och tal. 

Denna analysmodell kommer att användas som inspiration i studiens analys. Eftersom 

modellen som beskrivs också är modifierbar kommer den att anpassas för överensstämma 

med studiens syfte. På så vis avgränsas analysen till de delar som är aktuella för studiens 

frågeställningar. De delar som studiens analys kommer att behandla består av följande delar: 

 

1. Inledning 

2. Argumentation och tes 

3. Tre sätt att övertyga: Ethos, logos och pathos 

4. Stilnivå och stilfigurer 

5. Framförande, attityd och attitydyttringar (endast i analysen av presskonferensen) 

6. Avslut 

 

5.3.2 Retoriska begrepp  

Inledning  

Bröms, Gelang och Mral (2016) beskriver att inledningen främst har tre syften, nämligen att 

göra publiken uppmärksam, välvillig och läraktig. Detta eftersom talaren kan ha kort tid på 

sig att nå ut med sitt budskap, och för att lyckas nå ut med sitt budskap så måste talaren ha 

väckt publikens engagemang. De menar  att ”en uppmärksam och intresserad publik är en av 

de mest grundläggande förutsättningarna för att lyckas övertyga” (Bröms, Gelang & Mral, 

2016, s. 45).  
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Argumentation och tes  

För att lyckas övertyga sin publik är argumentation en viktig del inom retoriken. För att 

lyckas med sin argumentation behöver talaren stöd för sin tes. En tes är detsamma som det 

budskap som talaren vill nå ut med. Efter att tesen, alltså budskapet, har klargjorts undersöks 

vilka argument som framförs till stöd för tesen. Oftast kan ett eller flera huvudargument 

hittas, som i sin tur understryks av olika stödargument (Bröms, Gelang & Mral, 2016, s. 47-

48). Inom retoriken finns det främst två övertalningsmedel av intellektuellt slag, induktiv och 

deduktiv argumentation (Bröms, Gelang & Mral, 2016, s. 57). 

 

Även om en text innehåller både induktiv och deduktiv argumentation, brukar ändå någon av 

stilarna vara mer synlig (Bröms, Gelang & Mral, 2016). Med induktiv argumentation menas 

att talaren kopplar samman det som talaren berättar om med specifika fall, alltså använder 

talaren sig av jämförande exempel, vittnesmål eller statistik (Gripsrud, 2011). En vanlig 

jämförelse kan vara trygghet och utanförskap. Ett vittnesmål blir exempelvis mer trovärdigt 

om det framförs av någon inom ett starkt yrkesområde, som en läkare eller forskare. Vid 

induktiv argumentation är det också viktigt att veta vilka man talar till när man väljer sina 

exempel (Bengtsson & Gunnarson, 2015).  

 

I en deduktiv argumentation bygger talet snarare på auktoriteter som deklarerar allmänna 

sanningar eller principer, och som inte bör ifrågasättas (Bröms, Gelang & Mral, 2016, s. 57). 

Detta förutsätter att det finns en kulturell gemenskap av värderingar, erfarenheter eller 

kunskap (Gripsrud, 2011). Den deduktiva argumentationen kräver publikens underkastelse, 

snarare än att bjuda in till diskussion och argumenten sker ofta genom en logisk ordning för 

att stödja tesen (Bröms, Gelang & Mral, 2016).  

 

Ethos 

Ethos är ett känslomässigt övertalningsredskap och kan beskrivas som talarens sätt att 

övertyga sin publik, genom sin trovärdighet och personlighet. Ethos handlar alltså om att 

studera identiteten hos den som framför budskapet. Om den som framför ett budskap inte 

anses vara pålitlig eller trovärdig spelar det ingen roll om det som framförs är sant eller inte, 

alltså kan ett starkt ethos hos en talare i vissa fall vara viktigare än att talaren är duktig på att 

formulera och uttrycka sitt budskap. (Bröms, Gelang & Mral, 2016, s. 35-38) 
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Logos 

Att övertyga sin publik med fakta och förnuft kallas logos. Talaren undervisar då sin publik 

genom att upplysa och informera sina åhörare med tydliga resonemang. Genom logos riktar 

sig talaren med andra ord till sin publiks förnuft och kritiska omdöme (Bröms, Gelang & 

Mral, 2016, s. 38-39).  

 

Pathos 

Pathos är likt ethos ett känslomässigt övertalningsredskap men av mycket starkare slag. 

Genom att använda sig av pathos vill talaren förmedla starka känslor och överföra dessa 

känslor till sin publik. Känslorna kan vara allt från rädsla, hopp, glädje, vrede eller sorg. Det 

är också viktigt att som talare ha förmåga att visa sitt engagemang och en känsla av 

medlidande vid användning av pathos, detta för att nå publiken på ett mer effektivt sätt 

(Gripsrud, 2011). Sammanfattningsvis innebär pathos att talaren övertygar sin publik med 

hjälp av dennes egna och sin publiks känslor (Bröms, Gelang & Mral, 2016, s. 39).  

 

Stilnivå och stilfigurer 

För att bevara engagemanget och uppmärksamheten hos publiken menar Kjeldsen (2013) att 

den språkliga utformningen är avgörande. Stilfigurer inom retoriken bidrar till att intressera 

och uppmärksamma publiken. Stilfigurer kan delas upp i två centrala delar; ornament och 

trop.  

 

I den del av retoriken som kallas ornament används språkliga bilder, tanke - och ordfigurer för 

att ge språket mer liv och nyans (Bröms, Gelang & Mral, 2016, s. 60). Ett par exempel på 

ornament är; hopning och sentens. Vid hopning sker en upprepning av en rad eller ett uttryck 

för att skapa mer eftertryck, varav en sentens är en kärnfull mening som vill skapa intrycket 

av en evig och allmängiltig sanning (Bröms, Gelang & Mral, 2016, s. 65). 

 

Den andra delen kallas trop och används när talaren säger en sak som har en underliggande 

mening (Bröms, Gelang & Mral, 2016, s. 59). Ett par exempel på troper är; liknelse och 

interrogatio. Vid en liknelse jämförs något med något annat i förklarande eller förtydligande 

syfte, medan interrogatio är en retorisk fråga, alltså en fråga som fungerar mer som ett 

påstående och som inte kräver något svar (Bröms, Gelang & Mral, 2016, s. 62).  
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Den språkliga utformningen har flera retoriska uppgifter och det är viktigt att anpassa språket 

till publiken, genom sin stilnivå kan man exempelvis konkretisera, begripliggöra och 

framhäva sina argument och därmed påverka publikens känslor (Kjeldsen, 2013). Vilken 

stilnivå och vilka stilfigurer som används beror till stor del på kontexten, i vilket sammanhang 

som talet genomförs (Bröms, Gelang & Mral, 2016). I ett formellt sammanhang bör språket 

vara utformat enligt mellanstil, även kallat normalstil, vilket innebär att språket hålls vårdat 

och korrekt (Bröms, Gelang & Mral, 2016). 

 

Framförande – attityd och attitydyttringar 

En analys av talarens framförande bör genomföras vid rörlig bild, eftersom personens 

känslouttryck, rörelser och mimik bidrar till helhetsintrycket över hur budskapet framställs. 

En analys av framförandet överlappar ofta analysen av ethos, att undvika den överlappningen 

är näst intill oundvikligt. Detta eftersom talarens yttringar också är en del av dennes 

trovärdighet (Bröms, Gelang & Mral, 2016, s. 66). För att få en mer djupgående och 

detaljerad analys än enbart röstläge och kroppsspråk, görs också en analys över talarens 

klädsel, frisyr, eventuella smycken, placering i rummet, hur scenen ser ut och om eventuella 

hjälpmedel används. Detta för att få ytterligare förståelse över talarens ehtos. Talarens 

kroppsspråk och utseende kan både höja och sänka dennes trovärdighet, detsamma gäller 

röstläget. Använder talaren ett tydligt språk med bra artikulering är det mer troligt att 

budskapet når publiken (Bröms, Gelang & Mral, 2016, s. 66).  

 

Attityd och attitydyttringar kan vara av positiv eller negativ karaktär. Om talaren ger uttryck 

för exempelvis ödmjukhet, lugn, auktoritet eller lyhördhet kan attityden anses positiv. Medan 

en negativ attityd kan vara sarkasm, ironi, nonchalans eller bagatelliserande. Utöver positiva 

eller negativa attityder kan dessa också vara yttringar av hjälplöshet, hotfullhet, osäkerhet 

eller vädjande (Bröms, Gelang & Mral, 2016, s. 68). Poängen med att analysera 

attitydyttringar och dess markörer, så som suckar, leenden, pauseringar, poser eller gester, är 

att uppmärksamma hur de påverkar kommunikationen. I dessa tolkningar finns inga rätt eller 

fel utan vikten ligger i att förstå vad dessa attityder ger för helhetsintryck (Bröms, Gelang & 

Mral, 2016, s. 69). 

 

Avslut 

Avslutet kan se olika ut beroende på ämne och syfte men enligt den klassiska retoriken bör 

talaren i avslutet repetera och sammanfatta de viktigaste argumenten som stödjer dennes tes. 
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Talaren bör också skicka en sista uppmaning till publiken att stödja tesen (Bröms, Gelang & 

Mral, 2016, s. 46).  

 

5.4 Analysverktyg över strategier inom kriskommunikation 

För att analysera Fifa:s val av kriskommunikationsstrategier kommer analysen att utgå från 

Coombs (2015) rekommendationer kring kriskommunikation och 

kriskommunikationsstrategi. Först bestäms vilken typ av kris det är som har drabbat Fifa, 

eftersom det är typen av kris som sedan utgör grunden för vilken eller vilka rekommenderade 

kriskommunikationsstrategier som en organisation bör välja. Därefter kommer 

analysresultatet av Fifa:s kriskommunikationsstrategier att jämföras med Coombs 

rekommendationer, och på så sätt svara på om Fifa har valt rätt väg att gå för att bemöta 

krisen.  

 
             

5.5 Metodkritik 

En viktig faktor för att en studie ska verka trovärdig är reliabilitet, det vill säga om det 

empiriska materialet är noggrant utvalt. Låg reliabilitet orsakas oftast av slump- och slarvfel 

under datainsamlingen, samt vid analysarbetet med det utvalda materialet (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012). Trovärdighet anses viktig inom all forskning, men kanske 

främst inom kvalitativa metoder. Att var öppen i studien kring de val som gjorts kring 

forskningsprocessen bidrar till ökad trovärdighet, detta på grund av att texten därmed kan bli 

kritiskt granskad och öppna upp för diskussion (Ahrne & Svensson, 2015). Ett centralt 

problem vid forskning av empiriskt material är validiteten av det som undersöks, alltså hur väl 

den teoretiska definitionen stämmer överens med vad som verkligen undersöks (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Ahrne och Svensson (2015) menar att ett sätt att 

öka studiens trovärdighet är att koppla studiens emipiriska material till tidigare forskning 

inom områdesfälten.  

 

Vid en kvalitativ analys av empiriskt material görs tolkningar av det vi ser, och dessa 

tolkningar ser olika ut beroende på vem det är som gör tolkningen, samt vilka teorier det är 

som används. Detta gör förstås att resultaten kan skilja åt beroende på vad analytikern utgår 

från för teoretiskt perspektiv (Rennstam & Wästerfors, 2015). Det är alltså ur tolkarens ögon 

som studiens problem undersöks, därför är det viktigt att både avsändaren och mottagaren är 
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medvetna om att avsändarens personliga åsikter till viss del kan vara synliga i analysen, vilket 

kan påverka studiens resultat (Ahrne och Svensson, 2015).  

 

Fifa är en stor global organisation som direkt eller indirekt påverkar alla människor som har 

ett fotbollsintresse, detta eftersom organisationen styr världsfotbollen. En organisation som 

besitter så mycket makt anser jag bör granskas med kritiska ögon. Men i följande studie 

analyseras Fifa:s kriskommunikation, vilket inte påverkar mig personligen, därför kan inget 

anses ha påverkat min tolkning av materialet. 

 

5.6 Reflektion över insamlingsmetod 

Som nämnt tidigare samlades studiens material in via Fifa:s egna kanaler. Presskonferensen 

genomfördes på tyska, men för att nå ut till så många som möjligt valde Fifa att publicera 

presskonferensen på Youtube med en engelsk tolk. Detta gjorde att vissa retoriska uttryck, så 

som röstläge och rytm i talet, var svårare att analysera. Under frågestunden svarar Fifa:s 

representant på journalisternas frågor på engelska. Därför gjordes den retoriska analysen av 

själva framförandet främst under presskonferensens frågestund, för att få ett så rättvist resultat 

som möjligt.  

 

När det kommer till Fifa:s pressmeddelanden så analyserades varje utvald text, var för sig. 

Dessa nio stycken texter kommer dock att presenteras som en enda enhet i studiens 

analyskapitel. Detta för att få en mer övergripande bild över resultatet, med anledning av 

studiens omfång. Eftersom alla nio texter har analyserats bör resultatet som presenteras i 

studien ändå anses ge en god representation över Fifa:s kriskommunikationsstrategier och 

retoriska uttryck. 

 

5.7 Reflektion över analysmetod  

Studiens analysverktyg inom krishantering och kriskommunikationsstrategier har utvecklats 

av Dr. Timothy Coombs, en väletablerad och erfaren forskare. Coombs är professor på 

Department of communication vid Texas A&M Univeristy, USA, och har vunnit ett flertal 

priser för sina empiriska studier. Hans rekommendationer kring hur en kris bör bemötas har 

testats ett flertal gånger och fungerar mycket väl som rekommendationer för organisationer 

och företag. (Texas University, u.å.).  
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Brigitte Mral är en väletablerad forskare inom retorik och undervisar vid Örebro universitet. 

Hon är också en del av redaktionsrådet för Rhetorica Scandinavica. Mrals retoriska studier rör 

sig inom ämnesområdena kriskommunikation och språk. Hennes retoriska analysmodell är 

modifierbar vilket gör den användbar i många olika typer av retoriska studier, eftersom 

modellen kan anpassas och justeras för att stämma bättre överens med studiens syfte. (Mral, 

2018). 

 

Studiens ovanstående analysverktyg var till stor nytta för att få fram svaren på studiens 

frågeställningar. Då både kriskommunikationsstrategier och retoriska uttryck till största del 

handlar om språket och hur man talar, både via ord och handlingar, kompletterade de två 

analysverktygen varandra mycket väl, vilket gjorde att en övergripande bild över Fifa:s 

krishantering kunde presenteras.  
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6. Analys och resultat 

Nedan följer studiens analys och resultat över vilka retoriska uttryck som kan identifieras i 

Fifa:s presskonferens samt deras pressmeddelanden.  

 

6.1 Retorisk analys av Fifa:s presskonferens 

Inledning 

Presskonferensen inleds med att Fifa:s kommunikationsdirektör Walter De Gregorio sitter i 

mitten av 6 stycken uppradade stolar. Han hälsar alla, både män och kvinnor, välkomna till 

presskonferensen och meddelar samtidigt att han hoppas att det är okej att han kommer att 

genomföra presskonferensen på tyska. Han meddelar också att en engelsk tolk kommer att 

höras vid visningen av presskonferensen i tv-kanalen Channel 1. Därefter inleder han 

presskonferensen och meddelar publiken att Fifa nu bör bemöta de anklagelser som de ställs 

inför. 

 

Argumentation och tes 

Första huvudargument: ”I detta fall är Fifa den skadade parten” (Fifa, 2015). 

 

Stödargument: Med uttalandet menar Gregorio att det är Fifa själva som fallit offer för dessa 

handlingar som vissa inom organisationen anklagats för. Han menar att Fifa som organisation 

inte har haft något med dessa mutor att göra, och att Fifa:s rykte därmed tar skada, över något 

som de inte varit inblandade i.  

 

Andra huvudargument: ”Fifa:s generalsekreterare och president är inte involverade i denna 

utredning” (Fifa, 2015).  

 

Stödargument: Gregorio poängterar att generalsekreteraren och presidenten, som är två av 

Fifa:s högsta ledare, inte har något med denna mutskandal och utredning att göra. Vidare 

förklarar han att han inte kan kommentera något om de personer som har anklagats, och om 

det är så att man vill ha mer information om dessa personer får man kontakta de 

myndighetspersoner som finns inom utredningen, varav Gregorio namnger två av dessa. 

 

Tredje huvudargument: ”Detta är bra för Fifa, för att städa upp organisationen” (Fifa, 2015). 
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Stödargument: Gregorio anser att den påbörjade utredningen ändå för med sig något positivt, 

eftersom resultatet av utredningen kommer göra så att spekulationer och rykten kan upphöra. 

Dessutom menar han att utredningen är bra för att få en möjlighet att städa upp inom 

organisationen och förbättra deras kommande arbete om det skulle behövas. 

 

Genom de argument och stödargument som förs under presskonferensen kan man urskilja en 

tendens till att vara övervägande deduktiv. Gregorio menar att Fifa är offer i denna skandal, 

generalsekreteraren och presidenten har inte varit inblandande samt att utredningen ändå kan 

leda till något positivt för organisationen. Med detta kan Gregorio anses mena att Fifa är 

oskyldiga. Han bygger alltså upp sina argument genom en logisk ordning för att stödja den 

huvudsakliga tesen, att Fifa som organisation inte är inblandade i mutskandalen. Genom att 

Gregorio använder fraser så som; ”som ni förstår” eller ”som ni vet” när han talar till 

publiken, så bidrar det till att få publiken att tro att hans argument inte bör ifrågasättas, utan 

snarare anses som självklara. När en av journalisterna ställer frågan huruvida Gregorio kan 

påstå att världsmästerskapet 2018 och 2022 fortfarande ska anordnas i Ryssland och Qatar, 

trots den pågående utredningen kring mutor just angående fotbolls-VM, svarar Gregorio med 

en högre och mer defensiv röst, vilket kan styrka det faktum att en deduktiv argumentation 

inte bör ifrågasättas. 

 

Tre sätt att övertyga 

Ethos 

Som tidigare nämnt har Fifa som organisation utsatts för misstankar genom årtionden, vilket 

inte styrker deras ethos. Detta påvisas under presskonferensens frågestund då en av 

journalisterna ställer frågan: 

 

För det första, i vilken normal organisation som helst, som varit inblandad i 

skandaler genom årtionden, skulle ledarskapet hållas ansvariga. Hur kan det vara 

möjligt att Fifa:s president Blatter fortfarande kan få besitta posten? För det andra, 

du säger att Fifa är den skadade parten, är det snarare inte alla miljarder av 

fotbollsfans runt om i världen som är offren?. (Fifa, 2015, 13 min 40 sek) 

 

Varav Gregorio svarar att alla självklart är offer i denna situation, både Fifa själva och alla 

fotbollsfans. Han säger vidare att president Blatter inte är involverad i skandalen och om 

Blatter blir omvald vid den kommande kongressen så kommer han att sitta ytterligare 4 år på 

posten. Genom Gregorios svar antyds det att Fifa inte ens verkar fundera över om det är rätt 
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beslut att låta Blatter sitta kvar vid posten, skandal efter skandal. Detta bidrar till ett minskad 

trovärdighet. 

 

Gregorio förklarar under presskonferensen att han inte kan ge någon vidare kommentar kring 

det pressmeddelande som den schweiziska myndigheten har publicerat, men att han kan lyfta 

ur vissa delar som är av vikt för Fifa. Gregorio menar att Fifa ser positivt på denna utredning 

och att det var Fifa själva som tog initiativ till denna utredande process under november 

föregående år. Detta på grund av de åsikter som framträdde från olika håll, gällande var 

någonstans världsmästerskapet i fotboll skulle hållas 2018 och 2022. Genom att påpeka för 

publiken att Fifa ser positivt på utredningen och att organisationen delvis var med och startade 

processen bara några månader tidigare kan anses stärka organisationens trovärdighet. Det som 

återigen talar emot trovärdigheten är den från början upplevda distansen mellan själva 

organisationen och Gregorio;  

Den andra viktiga punkten för mig, och detta vill jag understryka, är att 

Fifa, även om inte timingen uppenbart är den bästa, så välkomnar Fifa 

definitivt denna process och Fifa samarbetar fullt ut med de schweiziska 

myndigheterna och det federala rättsväsendet. (Fifa, 2015, 1 min 21 sek) 

 

I citatet distanserar han sig själv från organisationen, dels genom att uttrycka vad som är 

viktigt för just honom samt benämna organisationen vid namn, istället för att säga ”den andra 

viktiga punkten för oss” eller ”vi välkomnar”. Däremot använder Gregorio uttrycket ”vi” och 

”oss” under slutet av presskonferensen. Men eftersom han inte har uttryckt sig så från början 

kan publiken redan ha fått intrycket av att organisationen inte arbetar som en enhet mot ett 

gemensamt mål, utan att det finns en organisationskultur som mer talar för att var och en 

sköter sig själv eller att det finns olika grupperingar inom organisationen, vilket i sin tur kan 

minska en organisations trovärdighet, särskilt när förtroendet är lågt sedan tidigare. 

 

Logos 

Under presskonferensen ger Gregorio saklig, om än väldigt kort, information till sin publik 

om händelsen. För att förhindra journalisterna från att ställa för många frågor efteråt, kring 

skandalen, påpekar han genom ett logiskt argument att han inte kan ge några vidare 

kommentarer kring händelsen eftersom den nu står under utredning. Han ger också publiken 

ett tydligt resonemang kring den kommande Fifa-kongressen som är planerad inom kort, om 

huruvida kongressen fortfarande kommer att äga rum trots skandalen;  
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Ni vet, vi har kongressen som ska hållas inom kort och många frågor har 

handlat om ifall den kommer att äga rum eller inte - den kommer givetvis 

att äga rum. En sak har inget att göra med den andra och det kan vara 

blandade åsikter kring detta, men från vår sida kommer denna kongress 

absolut att genomföras. Hänsyn till denna utredande process kommer tas, 

men återigen är inte utredningen relaterad till kongressen. (Fifa, 2015, 4 

min 35 sek) 

 

Som svar på en av journalisternas frågor svarar Gregorio med resonemanget att anledningen 

till att räden inträffade just nu, i Schweiz, var förmodligen för att det var mer effektivt för 

poliserna eftersom alla delegater inom Fifa var samlade, på grund av den planerade 

kongressen två dagar senare. Han säger vidare att en annan anledning till räden förmodligen 

berodde på att myndigheterna visste att det skulle bli en omfattande nyhetsbevakning.  

 

Gregorio använder ytterligare ett logiskt argument till publiken genom att säga;  

Vi hade inte haft något intresse av att ge Garcia-filerna till justitieministern 

den 18 november, om vi inte hade vetat att detta skulle bli konsekvenserna, 

det som pågår nu. Återigen, på ett sätt är detta inte en bra dag, vi har annat 

att göra också som ni vet, men det är också en bra dag, processen går 

vidare och vi ser fram emot att få se resultatet av utredningen.(Fifa, 2015, 

11 min 17 sek)   

 

Han förklarar att Fifa ser fram emot att få resultatet av utredningen, för så länge som 

utredningen pågår kommer spekulationer och rykten att florera, vilket Fifa inte anser som 

önskvärt. 

 

Pathos 

Genom att använda sig av pathos-argument kan talaren väcka hopp hos publiken, att 

framtiden ser ljus ut. Gregorio understryker mer än en gång att denna utredning är bra för Fifa 

av den anledningen att de kan städa upp inom organisationen. Att Gregorio säger så kan bidra 

till att publiken, och främst Fifa:s intressenter, får ett ökat hopp inför Fifa:s framtid. Att 

uttrycka en positiv framtidsutsikt väcker känslor hos de som berörs. I följande citat inleder 

Gregorio med att säga att han vet att ”ni”, alltså journalisterna och övriga åhörare, inte tror på 

honom, detta kan anses skapa en form av medlidande, vilket också är viktigt när man framför 

pathos-argument.   
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Som jag sade i början, och jag vet att ni inte tror på mig, men jag kommer 

säga det igen. Detta är bra för Fifa. Det är inte bra för Fifa:s image eller 

rykte, men det är bra för Fifa, för att städa upp inom organisationen. (Fifa, 

2015, 10 min 49 sek) 

 

Han understryker också, under presskonferensens frågestund, att Fifa är lika chockade som 

alla andra över det inträffade, och att om han visste vad som skulle komma att hända tidigare 

på morgonen så hade han gått och lagt sig tidigare igår. Han säger också att president Blatter 

just nu fokuserar på den kommande kongressen, och att Fifa:s ledning nu känner mer stress i 

och med skandalen, än vad de hade dagen innan den uppdagades. Detta kan tolkas som att 

Gregorio återigen söker medlidande från publiken genom att uttrycka att han är mycket trött, 

att Fifa är i chock och att Fifa hade varit bättre förberedda i presskonferensen om de hade 

vetat om vad som skulle hända. Gregorio säger vidare; 

 

Jag är ledsen för att jag upprepar mig, men för oss är det en svår tid. Det 

är inte lätt att sitta här inför er och försöka förklara saker som inte är 

trevliga, men samtidigt måste jag återigen säga att för oss, för Fifa är detta 

bra, det bekräftar att vi är på rätt spår. Det gör ont, det är inte lätt, men 

detta är den enda rätta vägen att gå, att fortsätta den väg som vi från 

början avsåg för fyra år sedan. Inget kommer kunna stoppa oss. (Fifa, 

2015, 19 min 1 sek) 

 

I citatet ovan uttrycker han både medlidande, hopp och en framtidstro för Fifa, vilket 

indikerar hans avsikt att väcka känslor hos publiken. 

 

Stilnivå och stilfigurer  

Stilnivån under presskonferensen är enligt normalstilen, det vill säga att språket är vårdat och 

korrekt. Gregorio fattar sig kort och saklig i det han säger. Däremot under journalisternas 

frågestund förekommer en del troper och ornament, i Gregorios svar. Han använder följande 

troper och ornament; 

 

Interrogatio (trop): En retorisk fråga, alltså en fråga som inte kräver något svar utan används 

snarare som ett påstående. Gregorio säger; ”Då vet du mer än vad jag vet” och ”Vad förväntar 

du dig av oss? Att vi börjar spekulera och påstå att Ryssland och Qatar kanske inte blir av, att 

vi måste göra en ny omröstning? Jag menar Ryssland och Qatar kommer bli av. Det är fakta” 

(Fifa, 2015). Genom dessa meningar ställer Gregorio en motfråga till journalisterna utan att ge 
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dem en chans till att bemöta hans påståenden, detta kan då ses som retoriska frågor. 

 

Liknelse (trop): I en liknelse jämför man något men något annat för att förklara eller 

förtydliga. Gregorio säger; ”Han dansar inte på kontoret precis” och ”Han är inte en glad man 

idag som säger; åh vad roligt, det som händer nu!” (Fifa, 2015). Dessa uttryck kan liknas vid 

en så kallad liknelse, eftersom Gregorios syfte är att förklara och förtydliga för publiken att 

president Blatter inte anser att skandalen är roande. 

 

Hopning (ornament): Upprepning av en rad, ett ord eller en mening, för att skapa mer 

eftertryck. Gregorio säger; ”Det här är bra för Fifa. Det är inte bra för oss om man ser till 

image. Det är inte bra för oss om man ser till vårt rykte, men det är bra för oss om man ser till 

att städa upp” (Fifa, 2015). I meningen vill han understryka att Fifa ser positivt på händelsen 

och uttrycker det med hjälp av hopning.  

 

Sentens (ornament):  En mening som tycks innehålla en evig och allmän-giltig sanning. 

Gregorio säger; ”Inget kan stoppa oss” och ”De är arresterade, ja, men som du förstår kan 

man ju inte bara stänga av någon för att de har blivit arresterade” (Fifa, 2015). Med dessa två 

meningar har Gregorio som avsikt att konstatera något. Att det han säger är sanningen. Dessa 

typer av konstateranden kan anses vara en sentens.  

 

Framförande, attityd och attitydyttringar (endast i analysen av presskonferensen) 

 

                Skärmdump från Fifa:s presskonferens (Fifa, 2015) 
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Som ovan bild visar sitter Gregorio ensam i mitten av 6 stolar som står uppställda på rad. 

Bakom honom syns en stor bildskärm på väggen med Fifa:s logotyp och dagens datum, samt 

en mindre klarblå vägg under bildskärmen, som har Fifa:s logotyp skrivet på sju olika ställen. 

På det avlånga bordet som är placerat framför Gregorio syns hans pappersanteckningar, en 

fotboll, en liten tv-skärm, samt ett antal vattenflaskor. Framför scenen sitter ett hav av 

journalister.  

 

Gregorio har på sig en mörk kostym med organisationens logotyp på vänster bröstficka. 

Denna typ av formella klädsel som Gregorio har på sig kan anspela på auktoritet och 

seriositet. I sammanhanget kan klädseln anses passande, detta eftersom han ska inge ett seriöst 

och trovärdigt intryck. Han har inga smycken på sig och frisyren kan anses som en traditionell 

herrfrisyr, om än något rufsig. Hans röst hörs väl genom de utplacerade mikrofonerna och han 

genomför själva presskonferensen på tyska. Vid frågestunden svarar han på journalisternas 

frågor på engelska. Gregorio pratar inte särskilt bra engelska, vilket gör att det blir mycket 

grammatiska fel i hans svar. Trots språkliga brister är hans meningar förståeliga.   

 

Kroppsspråket är genomgående lugnt. Gregorio gestikulerar genom att höja och sänka sina 

armar då och då när han talar, men inget som upplevs aggressivt. När han inte gestikulerar 

med armarna håller han händerna slutna på bordet framför honom. Röstläget är dock ansträngt 

under delar av presskonferensen, främst under frågestunden, vilket har sina förklarliga skäl då 

han sitter ensam i en väldigt utsatt position. Vid journalisternas frågor inleder Gregorio, i så 

gott som alla sina svar, med att sucka. Genom att sucka kan ett intryck av nonchalans ges, 

vilket i sin tur bidrar med ett sämre ethos. Något som dock stärker Gregorios ethos under 

presskonferensen är att han tilltalar journalisterna vid namn innan de får ställa sin fråga. Detta 

kan göra att känslan av intimitet infinner sig, att journalisterna som är där känner sig 

personligt välkomnade, vilket kan ge ett gott intryck av Fifa utåt sätt.   

             

Avslut 

Gregorio avrundar presskonferensen genom att tacka alla som kommit dit, men säger också 

att han hoppas att han har varit tillräckligt tydlig med den information som han har delgivit. 

Gregorio tittar sedan på sitt armbandsur och säger att han nu gett ut denna information 

klockan 11.26, och påtalar återigen att Fifa självklart har nära kontakt med justitieministern 

gällande utredningen och att det är mycket möjligt att mer information kan ges senare under 
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dagen eller morgondagen, i alla fall information som rör Fifa. Gregorio säger ännu en gång att 

de för tillfället inte har mer information om händelsen, utan att det som sagts är det de vet. 

Han tackar återigen alla för att de har kommit dit med så kort varsel. Sedan tar press-

konferensen slut och journalisterna lämnar sina platser medan Gregorio plockar ihop sina 

papper.   

 

6.2 Retorisk analys av Fifa:s pressmeddelanden 

Inledning 

Fifa:s pressmeddelanden inleds oftast med att organisationen Fifa benämns vid namn, redan i 

de första meningarna. Därefter följer fakta kring vad Fifa har tagit för beslut eller allmän 

information kring organisationens efterarbete, i samband med skandalen. I en inledning skiljer 

sig inledningen från de övriga genom att inledas på ett mer personligt och sårbart sätt. 

Inledningen lyder följande;  

Till alla er som bryr er om fotboll. Detta är inget brev av firande. För 

nästan två år sedan verkade Fifa ha nått botten. Och jag är övertygad om 

att från att jag tog över kunde det inte gå annat än uppåt igen för Fifa (se 

bilaga 7,  från 24 feb, 2017). 

 

Inledningen och resten av texten är skrivet som ett personligt brev från nuvarande Fifa-

presidenten Gianni Infantino, där han beskriver hur arbetet har sett ut sedan han tog över som 

president och vad målet för organisationens framtid är. Genom att inleda texten som 

ovanstående citat visar ökar chansen att fånga mottagarnas uppmärksamhet, för att sedan 

övergå till kärnan i texten, i detta fall Fifa:s förändringsarbete.  

 

Argumentation och tes  

Första huvudargument: ”Dessa reformer kommer leda Fifa till bättre styrning, större öppenhet 

och mer ansvar” (se bilaga 1, från 3 dec, 2015). 

 

Stödargument: Efter att skandalen uppdagades i maj 2015 fortsatte Fifa:s arbete under 

sommaren och hösten, men först i december 2015 publicerade de ett pressmeddelande där nya 

reformer påvisades. Vid denna tidpunkt hade president Blatter avgått och ersatts av en 

tillfällig president vid namn Issa Hayatou. Hayatou skriver i deras pressmeddelande att dessa 

reformer är en milstolpe för Fifa:s framtid och deras arbete med att återuppbygga sin 
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trovärdighet. Han skriver också att detta är början av en ny organisationskultur inom Fifa. I 

februari 2016 publicerades ytterligare ett pressmeddelande där det framgavs att dessa 

reformer kom att godkännas vid Fifa-kongressen. Fifa menar att dessa reformer, precis som 

huvudargumentet antyder, ska leda Fifa mot en bättre framtid. Fifa ska genom dessa reformer 

skapa en tydlig åtskillnad mellan kommersiellt och politiskt beslutsfattande, samt större 

granskning av högre tjänstemän. Det framgår också i texten att de genom diverse åtaganden 

också ska främja damfotbollen, samt mänskliga rättigheter.  

 

Andra huvudargument: ”Fifa skickade idag över dokument till de amerikanska myndigheterna 

i ett försök att återkräva tiotals miljoner dollar som olagligt har plockats ut av korrupta Fifa-

medlemmar och andra fotbollsförare” (se bilaga 4, från 16 mars, 2016). 

 

Stödargument: Fifa menar att det är de själva som har drabbats hårdast i denna skandal, och 

kräver därmed att de stulna pengarna återges till organisationen, samt till de föreningar som 

skulle få ta del av diverse fotbollsresurser. Fifa:s president Infantino menar att organisationen 

litade på dessa anklagade personer, som har orsakat stor skada gentemot Fifa och deras rykte. 

Vidare menar Infantino att organisationen är fast besluten om att kräva tillbaka pengarna, hur 

lång tid det än må ta, eftersom dessa stulna pengar tillhör den globala fotbollen och skulle 

användas för att vidareutveckla sporten. 

 

Tredje huvudargument: ”Fifa:s president Gianni Infantino har idag släppt Fifa 2.0 - 

framtidsvisionen” (se bilaga 6, från 13 okt, 2016). 

 

Stödargument: Infantino presenterar härmed Fifa:s nya riktlinjer, som de ska följa för att leda 

organisationen mot en ljusare och bättre framtid. Han menar att Fifa:s vision är att främja 

fotbollen, skydda fotbollens integritet och göra fotbollen tillgänglig för alla. Uttalandet kan 

ses som en argumentation för att stödja tesen att Fifa vill förändras.   

 

Fjärde huvudargument: ”Till följd av en sådan kris hade Fifa inget annat alternativ än att 

förändras” (se bilaga 7, från 24 feb, 2017). 

 

Stödargument: Infantino syftar inte bara till valet av en ny president i ovanstående citat, ett 

val som han själv vann, utan syftar också till den förändring av organisationens kultur och 
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struktur som Fifa tvingats göra för att bli en bättre organisation, med ett bättre styrande. 

Infantino menar att det kan låta hårt, men att det också är en hård situation som måste ordnas.  

 

Genom de argument och stödargument som går att finna i ovanstående pressmeddelanden kan 

man återigen urskilja en tendens till att vara övervägande deduktiv. Fifa bygger upp sina 

argument genom en logisk ordning, vilket sker automatiskt då deras pressmeddelanden 

publiceras i kronologisk ordning på deras webbsida. På så sätt kan allmänheten följa deras 

pågående arbete. I Fifa:s pressmeddelanden är den huvudsakliga tesen att de har tagit till sig 

av krisen. De menar att Fifa nu arbetar mot att förändra organisationens kultur och struktur, 

för att skapa en bättre styrning och därigenom återfå sitt förtroende, till skillnad från i 

presskonferensen där de främst ansåg sig själva vara offer. Eftersom Fifa:s pressmeddelanden 

publiceras på deras egna webbsida så sker argumentationen enväga. Fifa som avsändare 

besitter en auktoritet eftersom deras uttalanden är gjorda av högt uppsatta personer inom 

organisationen, och då främst av Fifa-presidenten. Detta gör att Fifa:s argument kan anses 

som självklara eftersom inga följdfrågor kan ställas, till skillnad från i presskonferensen. 

Ytterligare en faktor som gör att argumentationen kan anses övervägande deduktiv är att 

stödargumenten förs med rimliga och logiska resonemang. 

 

Tre sätt att övertyga 

Ethos 

Med anledning av den händelseutveckling som skedde en tid efter att skandalen uppdagades, 

då president Blatter avgick, kan Fifa:s ethos anses ha förbättrats en aning. Detta eftersom Fifa, 

trots att de inte tagit fullt ansvar eller bett offentligt om ursäkt, visat dess intressenter och 

allmänheten att de vill förändra organisationen genom att byta ut den högsta ledningen. Den 

tillfälliga presidenten Hayatou skriver vid ett tillfälle; 

Vi är fast beslutna om att göra rätt för oss, så att fokus kan återgå till 

fotboll än en gång. Det svåra arbetet med att återställa förtroendet och 

förbättra hur vi jobbar börjar nu. Detta kommer att skapa ett system med 

starkare styrning och större mångfald som ger fotboll en stark grund för att 

trivas. Det kommer att bidra till att återställa förtroendet i vår organisation 

och det kommer att förhindra framtida misstag (se bilaga 3, från 26 feb, 

2016). 
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Som tidigare nämnts hade Infantino störst förtroende av dem som kandiderade om 

presidentposten, dock hade de som deltog i undersökningen helst sett någon helt annan på 

posten. Trots detta kan Infantinos ethos anses ha stärkts då han snabbt efter att han tillträtt 

publicerar ett pressmeddelande där han meddelar att Fifa har skickat in dokument till de 

amerikanska myndigheterna för att återkräva de pengar som stulits från Fifa och ”från 

fotbollen”. Detta kan stärka Fifa:s ethos eftersom Infantino ger ett intryck av att det är viktigt 

att de som har gått miste om fotbollsresurser på grund av stulna pengar bör återfå dessa 

pengar. Infantino uppmanar dessutom till förändring av Fifa som organisation och därefter 

publicerades de nya riktlinjerna Fifa 2.0 som Infantino tagit fram, vilket kan tyda på en ny och 

förbättrad era för organisationens framtid, och därmed ett ökat förtroende.   

 

Logos 

De flesta av Fifa:s pressmeddelanden är tydliga och koncisa. Fifa:s uttalanden består av 

mycket kort och sammanfattad fakta kring vad som skett efter skandalen och hur arbetet nu 

pågår. Följande citat är ett exempel på ett av Fifa:s logos-argument, där de presenterar ren 

fakta kring det pågående arbetet efter skandalen; 

FIFA tillkännagav idag att den interna utredningen som inleddes i juni 

2015 efter anklagelser om brott gällande mutor och korruption i 

världsfotbollen nu har slutförts (se bilaga 8, från 31 mars, 2017). 

 

Eftersom deras argumentation i detta fall sker enväga via webbsidan utan tillgång till 

kommentarsfält, så tillåts inga frågor att ställas och besvaras. Detta medför att Fifa:s logiska 

och faktabaserade resonemang antas stämma. I följande citat kan det verka som att Fifa vill 

bestämma vad mottagarna ska tycka, eftersom de uttrycker sitt resonemang på ett rimligt och 

logiskt sätt, vilket eventuellt bidrar till att mottagarna känner att en följdfråga varken bör eller 

behöver ställas;  

Godkännandet av dessa reformer kommer att skicka ett starkt budskap som 

visar att vi har lyssnat på och att vi tar till den aktion som krävs för att 

återfå tillit och förbättra vår prestation (se bilaga 2, från 24 feb, 2016). 

 

Pathos 

I många av Fifa:s pressmeddelanden förekommer en del citat från de olika presidenterna 

Hayatou och Infantino. Det är främst vid citaten som det går att urskilja pathos-argument. 

Detta då texten genast blir mer personligt riktad till mottagaren, samt att det är tydligt att de 
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personligen står som avsändare. Både Hayatou och Infantino poängterar i nästan alla 

pressmeddelanden där de förekommer, att de arbetar för en ljusare framtid. Deras sätt att 

uttrycka sig visar att de vill väcka känslor hos mottagarna, detta genom att använda 

känsloladdade ord.  

 

Styrelsens beslut i veckan säkerställer att vi nu går vidare från ord till 

handling. Jag är säker på att vi inte bara kan återställa bilden av Fifa, utan 

också se till att världen kommer att vara stolt över Fifa, med de åtgärder 

som är på plats och de som ska utredas på kort sikt (se bilaga 5, från 18 

mars, 2016). 

 

I ovanstående citat har Infantino valt att utgå från sig själv och sina egna känslor, detta bidrar 

till att mottagaren får en mer intim och personlig känsla vid läsning. Genom att använda ordet 

”världen” inkluderar han dessutom alla mottagare, både män och kvinnor, oavsett ålder. Och 

slutligen använder han ordet stolt, vilket kan anses som ett värdeladdat ord.   

 

Stilnivå och stilfigurer 

I Fifa:s pressmeddelanden används genomgående ett vårdat och korrekt språk. Deras 

uttalanden är korta och innehåller mycket fakta. Däremot förekommer några stilfigurer, vilka 

är följande;  

 

Liknelse (trop): Som tidigare nämnts jämför man något men något annat i en liknelse, detta 

för att förklara eller förtydliga. Infantino säger; ” dessa dollar var avsedda att bygga 

fotbollsplaner, inte herrgårdar och pooler; att köpa fotbolls kit, inte smycken och bilar; och för 

att finansiera ungdomsspelare och utveckling av tränare, inte att finansiera överdådiga 

livsstilar för fotbolls- och sportmarknadschefer” (se bilaga 4, från 16 mars, 2016). Dessa 

uttryck kan anses vara former av liknelser eftersom Infantinos syfte är att förtydliga för 

mottagarna hur Fifa ser på det faktum att pengarna som stulits har gått till helt oviktiga saker, 

snarare än de viktiga ändamål som pengarna varit menade för. 

 

Hopning (ornament): I ett par av Fifa:s pressmeddelanden används hopning, alltså att genom 

upprepning av en rad, ett ord eller en mening skapa eftertryck. Infantino säger; ” Vi måste 

vara den sammanförda punkten i spelets olika aspekter. För att kunna vara det måste vi vara 

tillgängliga. Vi måste vara närvarande. Vi måste vara en mänsklig institution” (se bilaga 7, 



 44 

från 24 feb, 2017). Genom denna upprepning av frasen ”Vi måste” skapas en känsla av att 

Fifa har förstått att de är i en ohållbar situation, som de snarast måste ta sig ur.   

 

I följande mening vill Infantino understryka att Fifa hädanefter kommer att arbeta efter 

riktlinjerna för Fifa 2.0, och uttrycker även det med hjälp av hopning; 

Vi lever i en tid som ger oss en mängd möjligheter att göra det vackra 

spelet större, bättre och mer meningsfullt för världen. Vi kommer att 

investera i spelet, dess spelare och dess framtid; Vi kommer att uppfinna för 

att förbättra spelaren och fansens erfarenhet; Vi kommer att ta större 

äganderätt till affärsverksamheten för våra showcase-händelser. Detta gör 

att vi kan leverera och visa vårt engagemang för spelet och dess miljarder 

fans (se bilaga 6, från 13 okt, 2016). 

 

Sentens (ornament):  Det är som tidigare nämnts en mening som tycks innehålla en evig och 

allmängiltig sanning. Infantino säger; ” Följaktligen är det mer än uppenbart att förändringar 

måste göras på alla nivåer för att FIFA ska få en ny start” (se bilaga 9, från 2 nov, 2018). 

Infantino har som avsikt att konstatera något. Att det han säger är sanningen. Denna typ av 

konstaterande kan anses vara en sentens.  

 

Avslut 

Fifa:s pressmeddelanden avslutas på olika sätt beroende på vad som har varit centralt i texten. 

I de fall där texten har varit kort och informativ så avslutas texten oftast med ett citat eller ett 

kort stycke om vad som står på agendan framöver. I dessa pressmeddelanden framgår alltså 

ingen tydlig avsändare, men det är underförstått att det är Fifa som organisation.  

 

I de pressmeddelanden där Fifa har beskrivit att det ska ske ett förändringsarbete, exempelvis 

deras nya riktlinjer, så avslutas texten med att lista de åtgärder som ska göras. Det är endast i 

ett pressmeddelande som en tydlig avsändare syns, och det är i Infantinos mer personliga 

uttalande, där han väljer att avsluta texten med att underteckna med sitt namn.  
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7. Diskussion och slutsats  

I följande kapitel presenteras resultatet över Fifa:s val av kriskommunikationsstrategier. 

Därefter kommer studiens analysresultat kring Fifa:s val av retoriska uttryck och 

kriskommunikationsstrategier att ingå i en diskussion, kopplat till studiens tidigare forskning 

samt teoretiska ramverk. Diskussionen föranleder studiens slutsats vars syfte är att skapa en 

förståelse för vikten av en välplanerad kriskommunikation. Därefter ges förslag till vidare 

forskning inom forskningsfältet. 

 

7.1 Kriskommunikationsstrategier som identifierades i Fifa:s 

presskonferens 

Under Fifa:s presskonferens som är totalt 29 minuter och 28 sekunder lång har Gregorios 

kriskommunikationsstrategier jämförts med Coombs (2015, s. 147-148, 150) 

rekommendationer, som har illustrerats i tidigare kapitel.  

 

Kristyp 

Preventable Cluster: Strong attributions of crisis responsibility. Eftersom Fifa:s kris är 

orsakad av mäktiga män inom organisationen, genom organisatoriska missgärningar, innebär 

det att Fifa som organisation själva bär ansvaret över att de nu befinner sig i en kris.  

 

Krisbemötande 

Genom att ha analyserat Fifa:s presskonferens och Gregorios bemötande, kan följande tre 

kriskommunikationsstrategier identifieras; 

 

Scapegoating (Denial Posture)  – Fifa skapar så kallade syndabockar genom att mena att de 

inte visste något om att gripandet tidigare på morgonen skulle inträffa. Gregorio menar i 

presskonferensen att en av anledningarna till att gripandet har lett till en stor skandal, beror till 

stor del på att myndigheterna valde att göra tillslaget bara ett par dagar innan den planerade 

Fifa-kongressen. Gregorio antyder i presskonferensen att myndigheternas plan var att skapa 

stora rubriker kring tillslaget, eftersom de visste att många journalister skulle vara samlade 

inför kongressen.   
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Excusing (Diminishment Posture)  – Fifa förminskar sin inblandning. Under presskonferensen 

ger Gregorio ett tydligt intryck av att Fifa som organisation är oskyldiga. Gregorio menar att 

han själv, Fifa:s dåvarande president Blatter och övriga inom Fifa:s ledning har varit helt 

ovetande om bakgrunden till varför vissa mäktiga personer inom organisationen nu står 

anklagade, för både korruption och mutor. 

 

Victimage (Bolstering Posture)  – Fifa gör sig till offer. Gregorio framhäver vid ett flertal 

tillfällen att Fifa själva är de som fallit offer i denna skandal, och att dessa anklagelser som nu 

framkommit inte är positiva för varken Fifa:s rykte eller image. Han påtalar dock att Fifa ser 

positivt på utredningen, eftersom de nu kan städa upp inom organisationen om så skulle 

behövas. 

 

7.2 Kriskommunikationsstrategier som identifierades i Fifa:s 

pressmeddelanden 

Kristyp 

Preventable Cluster: Strong attributions of crisis responsibility. Återigen, eftersom Fifa:s kris 

är orsakad av mäktiga män inom organisationen, genom organisatoriska missgärningar, 

innebär det att Fifa som organisation själva bär ansvaret över att de nu befinner sig i en kris.  

 

Krisbemötande 

Compensation (Rebuilding Posture)  – Fifa har ändrat sitt bemötande relativt mycket sedan 

presskonferensen, detta då de uttrycker sin vilja till att förbättra organisationen. Genom att 

offentligt gå ut med deras nya riktlinjer och tydligt beskriva att de vill arbeta mot en mer 

öppen och tillgänglig organisation, kan agerandet anses som en form av ansvarstagande. Fifa 

är också tydliga med att när de får tillbaka de pengar som stulits, ska pengarna gå till de 

ändamål som Fifa är till för att utveckla, vilket kan ses som någon form av kompensation till 

de föreningar som drabbats.  

 

Apology (Rebuilding Posture)  – Eftersom Fifa:s målsättning är att återuppbygga sitt 

förtroende, kan det via deras pressmeddelanden anses som att de har tagit ansvar för krisen. 

Detta genom att de ha skapat nya riktlinjer för framtiden samt bytt ut president Blatter, som 

satt på posten i samband med själva skandalen. Trots detta går det ändå inte att urskilja en ren 
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ursäkt någonstans i deras pressmeddelanden, men de är tydliga med att organisationen 

behöver omstruktureras.  

 

Victimage (Bolstering Posture)  – Fifa gör sig dock fortfarande till offer, om än något mindre 

i deras pressmeddelanden än i presskonferensen. Fifa uttrycker alltså inte sin syn över att vara 

offer lika tydligt som i presskonferensen, men däremot distanserar de sig gentemot förövarna i 

dem flesta av deras uttalanden. Anledningen till att de uttrycker sig så är förmodligen för att 

få sympati från allmänheten, även om en tydlig ursäkt hade varit att föredra.  

 

7.3 Överensstämmer Fifa:s val av retoriska uttryck och 

kriskommunikationsstrategier med Coombs 

rekommendationer, under och efter krisen?  

Enligt Coombs rekommendationer bör organisationer använda sig av kriskommunikations-

strategierna Compensation och Apology, om det finns bevis för att det är organisationen själva 

som på ett eller annat sätt har orsakat krisen, samt om det finns tydliga offer som påverkats 

(Coombs, 2015). Genom att jämföra ovanstående analyser av Fifa:s kriskommunikation med 

Coombs rekommendationer, går det att konstatera att Fifa:s val av retoriska uttryck och 

kriskommunikationsstrategier vid presskonferensen inte stämmer överens med Coombs 

rekommendationer. Detta eftersom Fifa valde att inte ta ansvar över krisen och be om ursäkt, 

utan snarare hävda sig vara offer själva. 

 

Däremot påvisar Fifa i sina pressmeddelanden att de har gjort fel, och nu blickar framåt för att 

återuppbygga förtroendet genom nya riktlinjer för organisationen. Men det förekommer aldrig 

en riktig ursäkt från organisationens ledning. Trots avsaknaden av en ursäkt går det att tyda 

Coombs rekommenderade kriskommunikationsstrategier Compensation och Apology i Fifa:s 

pressmeddelanden, detta eftersom de uttrycker en vilja av att förnya och förbättra 

organisationens struktur och kultur, samt ha som mål att vara en organisation tillgänglig för 

alla.  

 

En av de viktigaste aspekterna för att lyckas med en effektiv kriskommunikation är att utse en 

talesperson för organisationen. Denne talesperson bör rimligtvis vara organisationens 

verkställande direktör, detta eftersom denne oftast besitter mest trovärdighet (Fearn-Banks, 
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2011). Med hänsyn till detta kan det anses att Fifa borde ha valt president Blatter som 

talesperson när skandalen uppdagades, eftersom han vid tillfället var organisationens främsta 

ledare. Men eftersom Blatter själv var misstänkt för att vara en del av skandalen, kan man 

anta att hans trovärdighet var mycket låg. Fifa:s första offentliga uttalande i samband med 

skandalen skedde via en presskonferens 6 timmar efter gripandet och som representant för 

Fifa närvarade istället deras kommunikationsdirektör Walter Gregorio. Som nämndes under 

kapitlet tidigare forskning visar Wiggills (2014) studie att en tvåvägskommunikation är att 

föredra för organisationer som vill skapa och upprätthålla goda relationer, särskilt under en 

kris. Under en presskonferens sker en tvåvägskommunikation automatiskt i och med dialogen 

under journalisternas frågestund.  

 

Under Fifa:s presskonferens var det märkbart att Gregorio inte var bekväm med en 

tvåvägskommunikation, vilket blev extra tydligt när journalisterna ifrågasatte Fifa:s roll i 

skandalen. Gregorio fick då en allt mer defensiv ton i rösten, samt inledde varje svar med en 

suck och ryckte en aning på axlarna. Dessa retoriska uttryck kan anses påvisa en nonchalans 

och därmed inte bidra till en god relation med varken organisationens intressenter eller 

allmänheten (Bröms, Gelang & Mral, 2016). Eftersom Fifa är en stor världsorganisation krävs 

en hög medvetenhet över hur organisationens retoriska uttryck kan uppfattas i olika delar av 

världen, något som An, Berger, Cho och Parks (2010) studie också visar. Därför krävs ett 

strategiskt kommunikationsarbete för att en organisation ska kunna upprätthålla sin legitimitet 

och ha en fortsatt god relation med både sina intressenter och med allmänheten även efter en 

kris, i de delar av världen som organisationen verkar (Wiggill, 2014).  

 

Precis som Seeger & Griffin Padgett (2010) tar upp i sin studie kan det vara fördelaktigt för 

organisationer att tänka steget längre, gällande det efterföljande arbetet av en kris. President 

Blatter valde att avgå 4 dagar efter att skandalen uppdagats, detta då förtroendet för honom 

inte ansågs kunna räddas ännu en gång, av varken honom själv eller organisationen (Bratell & 

Eliasson, 2015). Organisationer som använder sig av kriser som en start till förändring kan 

därmed förbättra de kommunikationsprocesser som sker mellan organisationen och samhället 

(Seeger & Griffin Padgett, 2010). Fifa:s efterföljande arbete pågår än idag, och det är via 

deras egna webbsida som de publicerar sina uttalanden och kommunicerar utåt. Fifa:s 

kommunikation sker dock inte genom en tvåstegskommunikation, som Wiggills (2014) studie 

rekommenderade, detta då Fifa:s webbsida inte har någon kommentarsfunktion, där 

allmänheten kan kommentera de pressmeddelanden som publiceras. Däremot kan det anses 
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vara en fördel att publicera sina uttalanden på sin egna webbsida, eftersom organisationen på 

så vis har större möjlighet att ha full kontroll över vilken information som ges ut offentligt. 

Att Fifa publicerar sina pressmeddelanden på deras egna webbsida gör att de kan styra vad 

som sedan skrivs om dem av journalister i nyhetsrapporteringen, något som Caldiero, Taylor 

& Ungureanus studie (2009) visar. De menar nämligen att den information som en 

organisation publicerar, förutsatt att det är den enda kommunikation som sker, och detta via 

deras egna kanaler, är den information som kommer ingå i nyhetsrapporteringen. Detta kan 

därmed minska ryktesspridning (Caldiero, Taylor & Ungureanus, 2009).   

 

President Infantino valde, till skillnad från Gregorio under presskonferensen, att vara tydlig 

med att beskriva Fifa:s mål och framtidsvision, för att ta sig ur krisen och förbättra 

organisationens rykte. Detta gjorde Infantino dels via de pressmeddelanden som publicerats 

på webbsidan, men också via de nya publicerade riktlinjerna för organisationen, kallat Fifa 

2.0. Att Fifa:s nya ledare offentligt publicerar de åtgärder som ska göras för att förnya och 

förbättra organisationens struktur, kultur och arbete kan anses stärka allmänhetens förtroende 

för organisationen (Seeger & Griffin Padgett, 2010). Däremot visar en undersökning gjord av 

Transparency International (2017) att Fifa:s rykte inte förbättrades nämnvärt under Infantinos 

första år vid presidentposten, trots åtgärderna. Enligt undersökningen ansåg majoriteten av de 

medverkande att Infantino varken hade förbättrat organisationens arbete eller att Fifa arbetar 

aktivt mot korruption (Transparency International, 2017). Kan det vara så att Fifa:s rykte har 

varit för dåligt under alldeles för lång tid, för att kunna repareras? Precis som Wigrens och 

Vigsøs (2013) studie visar är vikten av ett bra rykte innan en kris uppstår en bidragande faktor 

till att lyckas med sin kriskommunikation.  

 

Att inta en defensiv kommunikationsstrategi och att möta anklagelserna med bortförklaringar, 

som Gregorio gjorde under presskonferensen, visar sig inte vara en lyckad strategi enligt Mral 

och Vigsøs (2013) studie. Detta eftersom det är viktigt vid en förtroendekris att be sina 

intressenter och allmänheten om ursäkt, samt att inte skuldbelägga enskilda individer inom 

eller utom organisationen (Mral & Vigsø, 2013). Även om president Blatter eller andra inom 

Fifa:s högsta ledning inte vetat om vad dessa anklagade män hade gjort, vore det alltså enligt 

studien mer förtroendeingivande om organisationen stod för att det är män inom Fifa som har 

gjort fel och därmed erkänna en dålig organisationskultur samt struktur från början, istället för 

att distansera organisationens inblandning på det sätt som Gregorio gjorde under 

presskonferensen. Coombs (2015) menar att en organisations ledare eller talesperson måste 
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vara villig att kommunicera offentligt samt ha en förmåga att se krisen ur de utomståendes 

ögon, detta för att visa att organisationen besitter empati med de som drabbats av krisen. En 

så stor och global organisation som Fifa besitter också ett samhällsansvar, något som kallas 

corporate social responsibility (Larsson, 2014, s. 128). Enligt Larsson (2014, s. 129) menar 

forskare att en ansvarsfull kommunikation som är ärlig, transparent och etisk, är mycket viktig 

vid organisationers relationshantering. Detta innebär att organisationer bör tänka på hur de 

agerar, både i det lokala och globala samhället, för att skapa eller bibehålla ett gott rykte samt 

bidra med goda etiska värderingar och ett ansvarstagande (Larsson, 2014).  

 

Intresset för hur etik och moral ser ut inom organisationer har med åren vuxit, vilket 

förmodligen beror på ett ökat intresse kring etiska frågor i samhället, så som exempelvis 

globalisering av ekonomin och problematiken när det kommer till ”fattiga och rika” länder 

(Jacobsen & Thorsvik, 2011, s. 171). Ytterligare en faktor gällande det växande etikintresset 

för organisationer i samhället kan vara på grund organisationers inblandning i korruption, 

misstänksamma vinstuttag eller att man ”övervakar” sina anställda (Jacobsen & Thorsvik, 

2011, s. 171). Fifa:s mutskandal innebar att flera miljoner stals från de föreningar som hade 

behövt mer resurser för att utveckla fotbollen, främst i de länder där fattigdom är ett stort 

problem (Marhlo, 2018). Detta anses vara djupt omoraliskt och genom att Fifa under 

presskonferensen distanserade sin inblandning och istället menade att det var Fifa själva som 

var krisens offer, kan anses vara ett empatilöst och osympatiskt försök att övertyga sina 

mottagare sin oskuld, vilket inte stärker Fifa:s ethos (Bröms, Gelang & Mral, 2016). Fifa kan 

dock anses göra ett ärligt försök i deras pressmeddelanden, till att justera sitt val av 

kriskommunikationsstrategier under presskonferensen. Infantino försöker stärka sitt och Fifa:s 

ethos genom att kontinuerligt deklarera organisationens behov av förändringsarbete, men han 

tar också ett visst ansvar för krisen, till skillnad från Gregorio.  

 

Slutsatsen blir därmed att Fifa inte bemötte de anklagelser under presskonferensen som de 

ställdes inför, utifrån Coombs (2015) rekommendationer. I Fifa:s pressmeddelanden stämmer 

däremot deras val av kriskommunikationsstrategier överens med Coombs (2015) 

rekommenderade strategier; Compensation och Apology, även om Fifa aldrig publicerar en 

ordentlig ursäkt. Fifa anser sig fortfarande vara offer, dock till en mildare grad, i deras 

pressmeddelanden. Enligt Coombs (2015) rekommendationer borde Gregorio ha använt sig av 

strategierna Compensation och Apology. Om Gregorio hade följt dessa rekommendationer 

hade organisationens intressenter och allmänheten mer troligt fått ett intryck av att Fifa bad 
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om ursäkt, samt att de ångrade sin inblandning i skandalen. När Infantino påbörjade sitt arbete 

med att försöka återuppbygga Fifa:s förtroende, hade organisationens intressenter och 

allmänheten redan fått ett första intryck, med tanke på Gregorios strategi under 

presskonferensen. Genom detta första intryck samt Fifa:s historia med återkommande 

korruptionsrykten, kan det ta mycket lång tid för Fifa att bygga upp sitt rykte. Däremot kan 

FIFA fortfarande bedriva sin verksamhet, likt amerikanska ligan NFL, utan att skadas 

nämnvärt (Boyle, Mower, Richards JR & Wilson, 2017). Detta eftersom FIFA är en väl 

etablerad fotbollsorganisation som lyckas undgå återkommande skandaler, förmodligen på 

grund av att människor inte vill sluta konsumera sporten, som Fifa är det styrande organet 

över.  

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Eftersom Fifa:s förtroendearbete är pågående än idag, skulle en förlängning av denna studie 

vara intressant att undersöka. Kommer Fifa:s pågående arbete att ge ett bättre resultat 

framöver, när det kommer till att stärka deras förtroende? Eftersom den enkätundersökning 

som förekommer i studien var från 2017 (Transparency International, 2017), vore det givande 

att se om Fifa:s förtroendet har ökat under 2018. Det vore också intressant att undersöka hur 

stort förtroende Fifa har i de olika världsdelarna, och vad som kulturellt skiljer sig åt i synen 

på hur Fifa kommunicerar. Om man som en global organisation inte besitter en förmåga att ta 

hänsyn till olika kulturers uppfattningar av retoriska uttryck, kan det i sig öka risken för att 

hamna i en kris (Coombs, 2015). Arbetar Fifa med olika kommunikationsstrategier beroende 

på var i världen det praktiska arbetet sker? Eftersom globalisering innebär att det är många 

olika kulturer som blandas samman, och ibland krockar, så vore det av intresse att se hur en så 

stor organisation som Fifa anpassar sin kommunikation och retorik till sin publik, och om de 

ens gör det?  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: 3 dec 2015 “These reforms are moving FIFA towards improved governance, greater 

transparency and more accountability. They mark a milestone on our path towards restoring 

FIFA’s credibility as a modern, trusted and professional sports organisation. This signals the 

beginning of a culture shift at FIFA. It is important to recognise that today’s 

recommendations build on the foundations established by the IGC in 2011 under Mark Pieth’s 

leadership, which included the creation of an independent chairman on the Audit and 

Compliance Committee and splitting the Ethics Committee into investigative and adjudicatory 

chambers,” explained FIFA’s Acting President Issa Hayatou. “As the February Congress 

approaches, I want to encourage all presidential candidates to embrace this spirit of reform 

and, as they campaign, to make clear their plans on how they would help FIFA enact these 

and other reform measures, should they be elected.” 

 

Bilaga 2: 24 feb 2016. The FIFA Executive Committee today unanimously urged FIFA’s 

Member Associations to approve the full slate of proposed reforms enshrined in the new draft 

FIFA Statutes at the Extraordinary Congress on Friday. Furthermore, the committee approved 

new Governance Regulations which were drawn up by the 2016 FIFA Reform Committee to 

strengthen the fundamental principles of the proposed new statutes. The coming into force of 

the FIFA Governance Regulations is subject to the approval of the proposed statutory 

amendments at the Extraordinary FIFA Congress on Friday. “The eyes of the world are on us 

this week after one of the most challenging times in our history. The approval of the reforms 

will send a strong message that we have listened and that we are taking the action necessary 

to regain trust and improve our performance,” FIFA’s Acting President Issa Hayatou said on 

behalf of the FIFA Executive Committee, composed of representatives from each of the six 

regional confederations. “Each of these measures is critical for the future of FIFA and global 

football. We urge each of the Member Associations to support the reforms in full, and then to 

implement them in their entirety at home. It is a collective responsibility we have for 

football,” Hayatou continued. 

 

Bilaga 3: 26 feb 2016. FIFA’s Member Associations have today approved a package of 

landmark reforms that pave the way for significant improvements to the governance of global 

football, including a clear separation of commercial and political decisionmaking, greater 
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scrutiny of senior officials, and commitments to promoting women in football and human 

rights. The reforms were supported by 179 of the 207 Member Associations present and 

eligible to vote at the Extraordinary Congress in Zurich. The Congress will also elect a new 

FIFA President. The reforms were based on proposals made by the 2016 FIFA Reform 

Committee and the subsequent recommendations put before the Congress by the Executive 

Committee in the form of draft FIFA Statutes. They represent an essential step towards the 

modernisation of FIFA’s institutional culture in key areas such as the clear separation of 

political and management functions, term limits, the disclosure of individual compensation, 

greater recognition and promotion of women in football and a commitment to enshrining 

human rights in the FIFA Statutes. Furthermore, they include statutory principles of good 

governance for member associations and confederations, such as compulsory annual 

independent audit reports as well as independent judicial bodies to ensure a separation of 

powers on all levels of football structures. “We stand united in our determination to put things 

right, so that the focus can return to football once again,” said Acting FIFA President Issa 

Hayatou. “The hard work of restoring trust and improving how we work begins now.” “This 

will create a system of stronger governance and greater diversity that will give football a 

strong foundation on which to thrive. It will help to restore trust in our organisation. And 

itwill deter future wrongdoing.” 

 

Bilaga 4: 16 mars 2016. FIFA today submitted documents to the US authorities in an effort 

to reclaim tens of millions of dollars pocketed illegally by corrupt FIFA members and other 

football officials. In its capacity as a “victimised institution”, FIFA has submitted a Request 

for Restitution to the US Attorney’s Office and the US Probation Office for the Eastern 

District of New York, claiming damages from 41 former FIFA officials and other football 

organisations, including Chuck Blazer, Jack Warner, Jeffrey Webb and others who have been 

indicted in the ongoing investigation by the US Department of Justice. “The convicted 

defendants abused the positions of trust they held at FIFA and other international football 

organisations and caused serious and lasting damage to FIFA, its member associations and the 

football community. The monies they pocketed belonged to global football and were meant 

for the development and promotion of the game. FIFA as the world governing body of 

football wants that money back and we are determined to get it no matter how long it takes,” 

said FIFA President Gianni Infantino. FIFA estimates that at a minimum tens of millions of 

dollars were diverted from the football community illegally through bribery, kickbacks and 

corrupt schemes carried out by the defendants. This amount is likely to increase as the 
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investigation continues. The US government has already announced forfeiture amounts that 

should cover FIFA’s claims for damages. FIFA is seeking restitution for the money the 

defendants pocketed to enrich themselves, but also for the salaries, benefits and bonuses that 

were paid to them during their tenure at FIFA and other football organisations. FIFA is also 

seeking money from the defendants for the damage their actions caused to FIFA’s brand and 

reputation, its intellectual property and its business relationships. “The defendants diverted 

this money not just from FIFA but from players, coaches and fans worldwide who benefit 

from the programmes that FIFA runs to develop and promote football. These dollars were 

meant to build football fields, not mansions and pools; to buy football kits, not jewellery and 

cars; and to fund youth player and coach development, not to underwrite lavish lifestyles for 

football and sports marketing executives. When FIFA recovers this money, it will be directed 

back to its original purpose: for the benefit and development of international football,” said 

Infantino. 

 

Bilaga 5: 18 mars 2016. The implementation of the reforms, which were approved by 

an overwhelming majority three weeks ago at the Extraordinary FIFA Congress, was the main 

topic during the two-day FIFA Executive Committee meeting – the last of its kind and the 

first chaired by FIFA President Gianni Infantino. On 9 and 10 May 2016, the new FIFA 

Council will convene for the first time ahead of the ordinary FIFA Congress in Mexico City. 

During the meeting, the President presented his road map for restoring trust in FIFA, which 

he initiated on his first day in office. Key elements include: optimising FIFA’s administration, 

enhancing and modernising football development efforts, renewing the focus on women’s 

football, and engaging with FIFA’s commercial partners. “Today ends my third week as 

FIFA’s President. I’ve been tremendously energised by what I have seen, heard and 

experienced over the last 21 days. Football is at the heart of FIFA and this is reflected in all of 

our priorities set for the coming months. The Executive Committee decisions this week 

ensure that we now move from words to actions. I am sure that with the measures in place, 

and those to be rolled out in the near-term, we can not only restore FIFA’s image but also 

ensure that the world will be proud of FIFA,” said FIFAPresident Infantino. A new 

recruitment policy for FIFA staff will be established with FIFA Executive Committee 

approves key priorities to restore trust in FIFA a focus on diversity and gender equality. In 

addition, exchange programmes with member associations and confederations will be 

introduced to build upon FIFA’s knowledge transfer process. Furthermore, the deadline to 

elect the new additional Council members was set as 30 september 2016 at the latest, in 
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accordance with the FIFA Statutes and the Governance Regulations. 

 

Bilaga 6: 13 okt 2016. FIFA President Gianni Infantino has today unveiled “FIFA 2.0: 

The Vision for the Future” – the first time in FIFA’s history that it has published a roadmap 

for how to most effectively grow the game, enhance the football experience for fans and 

players and build a stronger institution. “We live in a time that presents us with a wealth of 

opportunities to make the beautiful game bigger, better and more meaningful to the world,” 

said Infantino during the FIFA Council meeting at the Home of FIFA. “Our vision – to 

promote the game, protect its integrity and bring the game to all – will set the path forward for 

our work.” “A three-part strategy supports this vision,” said the FIFA President. “We will 

invest in the game, its players and its future; we will innovate to improve the player and fan 

experience; and we will take greater ownership of the business operations for our showcase 

events. This will enable us to deliver on our commitment to the game and its billions of fans.” 

President Infantino said the work planned under the new vision demonstrates the far-reaching 

nature of the change underway at FIFA. As part of this work, FIFA will: 

 

Bilaga 7: 24 feb 2017. To everyone who cares about football, This is not a celebratory letter. 

After all, nearly two years ago, FIFA seemed to have reached rock bottom. I am under no 

illusions: by the time I took over, the institution was unlikely to go anywhere but uphill from 

there. This is a reflection on the first 12 months of the path that we chose for the long and 

climbing journey and how these months have prepared the ground for the long-term future of 

the organisation. Following such a severe crisis, FIFA had no option but to change. I am not 

only referring to the election of a new president, but, much more importantly, to the adoption 

of a structure that could work to literally force good governance upon the organisation. If this 

sounds harsh, it’s because it is. The times called for that. I was elected on 26 February 2016, 

on the same day as the revised FIFA Statutes were approved. As one of the members of the 

2016 FIFA Reform Committee that drafted those proposals, I knew exactly what I was 

dealing with. As FIFA President, it was my duty to have a game plan ready so that we could 

start implementing changes right away, both as part of the reforms and in the everyday 

operations of the organisation. As I look back, I do see mistakes – wherever there are people, 

there will always be mistakes – but the important thing is that we learn from them. What I can 

say without question is that every step that FIFA has taken during this year has been guided 

by an honest purpose. It is the purpose that has permeated my plans since the presidential 

campaign and it aims to serve one single beneficiary: the game of football. This was the 



 59 

reasoning behind “FIFA 2.0 – The Vision for the Future”, the master plan for the institution, 

which I presented to the FIFA Council last October. Football is a magnificent sport whose 

positive influence is palpable in several different areas of society. This is indisputable. But, 

for me, something is very wrong if the core goal of FIFA is not to focus deeply on the game. 

If this is done right, the associated benefits will naturally follow. FIFA exists to promote the 

game of football, protect its integrity and bring the game to all. Football, at all levels, must be 

the ultimate beneficiary of our resources, as well as of the efforts by the multicultural pool of 

talent that works for and with the organisation. The full focus on football was already there 

when we presented the FIFA Forward Programme, which more than tripled our investment in 

football development. It was there when we started incorporating players and coaches – the 

FIFA Legends – into our activities and decision-making, and when we embarked on the long-

deferred process of testing the use of technology in refereeing. It was by looking at the 

evolution of the game worldwide and its potential to grow even further that I advocated the 

expansion of the FIFA World Cup™. There are more countries producing high-level talent 

now than there has ever been. It is only fair to increase participation: not just of 16 more 

teams in the final tournament, but of hundreds upon hundreds of players across the world who 

will start contemplating qualification as a genuine possibility. This will set in motion a 

virtuous cycle that, eventually, will lead towards our core objectives: more people playing 

football and the development of the game in more places around the world. The expansion, 

some say in an accusatory tone, will bring more revenue to FIFA. It will and it must, as long 

as our institution is committed to reinvesting every cent that it makes back into the game and 

its development. Because this is what a world governing body should be – we exist to serve 

our members, and our administration must be fit for that purpose. This is the rationale behind 

our efforts to change the face of the organisation. FIFA cannot afford to be perceived as an 

ivory tower, detached from where football actually happens. We must be the converging point 

of the different facets of the game and, to do so, we must be approachable. We must be 

present. We must be a human institution. Part of the football community may tend to receive 

words like these as if they were empty rhetoric, and I can understand that. This is why I do 

not even think about calling for a celebration. For now we will just keep working and letting 

facts speak for themselves. They surely will. The next time we look back and see football 

development thriving worldwide and the trust in FIFA fully restored, only then will we 

celebrate. And we will be ready to keep on working hard to drive things even further. Yours 

in football, Gianni Infantino FIFA President. 

 



 60 

Bilaga 8: 31 mars 2017. FIFA announced today that it has completed the internal 

investigation it began in June 2015 after the Office of the Attorney General of Switzerland 

(OAG) and the United States Department of Justice (DOJ) announced investigations into 

allegations of criminal misconduct, bribery and corruption in world football. During the 

course of FIFA’s 22-month investigation, more than 2.5 million documents were reviewed 

and numerous key witnesses were interviewed. Using the evidence obtained from the 

document reviews and witness interviews, FIFA’s external counsel prepared written 

investigative reports on issues of primary concern to the Swiss and U.S. authorities. These 

reports, which total more than 1,300 pages and include more than 20,000 pages of exhibits, 

have been shared with the Swiss authorities. The OAG has acknowledged FIFA’s close and 

consistent cooperation. FIFA understands and has agreed that the reports will also be made 

available to the U.S. authorities. “FIFA committed to conducting a thorough and 

comprehensive investigation of the facts so we could hold wrongdoers within football 

accountable and cooperate with the authorities,” said FIFA President Gianni Infantino. “We 

have now completed that investigation and handed the evidence over to the authorities, who 

will continue to pursue those who enriched themselves and abused their positions of trust in 

football. FIFA will now return its focus to the game, for fans and players throughout the 

world.” FIFA completes internal investigation, shares findings with authorities. FIFA said that 

because the criminal investigations by the OAG and DOJ were ongoing, it was legally 

restricted from releasing or commenting on the findings from its internal investigation. FIFA 

also said that the findings have been used to make specific changes to FIFA’s governance, 

compliance and finance functions. At the end of april, FIFA will issue a detailed report 

summarising these changes. 

 

Bilaga 9: 2 nov 2018. We have become aware of various articles published today about 

FIFA. Four weeks ago, a group of journalists sent several hundred questions to FIFA, based 

on private and internal e-mails and other information which had been accessed (illegally) by 

third parties. Despite the fact that we answered the questions posed to us in a straight-forward 

and honest manner, certain media decided to ignore most of our answers and to distort both 

the facts and the truth in a deliberate attempt to discredit FIFA and to mislead their readers. 

This is evident. It seems obvious from the “reporting” carried out in some media outlets that 

there is only one particular aim : an attempt to undermine the new leadership of FIFA and, in 

particular, the President, Gianni Infantino, and the Secretary General, Fatma Samoura. Since 

the new leadership of FIFA took office there have been changes. There had to be and we are 



 61 

very proud of them. As is widely known, FIFA was in a desperate situation in 2015, as it 

sought to recover from decades of neglect and mismanagement. It is a fact that many former 

FIFA officials are currently facing criminal proceedings in Switzerland and abroad. And, of 

course, many other FIFA officials who were part of, or supported, this discredited regime for 

many years are also no longer at FIFA. Consequently, it is more than obvious that changes 

had to be made at all levels, in order to give FIFA a fresh start. It comes as no surprise that 

some of those who have been removed, replaced, or who are unhappy, continue to spread 

false rumors and innuendo about the new leadership. We are aware that there are people who, 

out of frustration, would like to undermine FIFA, for their own self-interested reasons. It is, 

therefore, also a cause for regret that some media outlets occasionally lend support to such 

false claims, apparently without giving any thought or consideration to the very real and 

substantive changes that have been made at FIFA, since the old regime was swept away, 

under a cloud of shame. FIFA welcomes honest and thoughtful investigative reporting and 

fully respects objective journalists. We do not always expect that they will share our views or 

opinions, however, all we ask for is a fair and truthful account of the work which we are 

doing, and which we will continue to do, for football. We will happily engage with all media 

who would like to gain a clearer understanding of our work, of the changes which we have 

made, and who would like to contribute to the success of the organisation going forward. 

Most likely, this will not entail putting a one-side “spin” on things, and attempting to blacken 

the character of those who are working hard to improve the situation of world football. For 

the avoidance of doubt, it also deserves to be pointed out that NONE of the “reports” contains 

anything which would even remotely amount to a violation of any law, statute or regulation. 

This is, beyond question, an immeasurable improvement on the past and something which 

FIFA is fully committed to going forward. We will not be distracted from our work as FIFA is 

unarguably in a far better position than it was two years ago. We welcome any constructive 

debate. And we will continue to move forward, stronger and more committed than ever. FIFA 

President, Gianni Infantino, said: “It is always a challenge to change things, to move forward, 

and to bring people together in order to do things better. And, as we are resolutely 

implementing the reforms at FIFA, it was always clear to me that I would face strong 

opposition, especially from those who cannot anymore shamelessly profit from the system 

they were part of. But this is why I was elected and for me there will be one focus and one 

focus only: to improve and develop football, worldwide. And today I am more committed and 

decided than ever to continue fulfilling this task. 


