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Abstract 
 

Under flera decennier har svensk media fascinerats av politiska skandaler. Våra svenska 

politiker har blivit hårt kritiserade och varje steg de tagit har blivit granskat. Jag har studerat 

fyra stycken svenska politiker som har skapat skandaler enligt svensk media. Den här 

uppsatsens syfte var att undersöka vilka strategier dessa fyra politiker använt sig av för att 

försvara sig själva eller sin politik. Detta är intressant ur ett retoriskt perspektiv då jag studerat 

hur dessa politiker agerat för att återuppta förtroendet hos svenska folket. Med hjälp av 

William L. Benoits apologiateori och det retoriska verktyget statusläran har jag tittat på vilka 

strategier och vilka tekniker som politikerna har använt sig av. Sist men inte minst tittade jag 

på hur resultatet speglade sig ur ett genusperspektiv, det vill säga hur kvinnornas 

försvarsstrategier förhöll sig till männens försvarsstrategier. Resultatet visade att flera av de 

svenska politikerna använde sig av samma strategier och att männens kriskommunikation såg 

relativt likadan ut medan kvinnornas kriskommunikation såg helt olika ut. 

Nyckelord: apologia, statusläran, genus, kriskommunikation, politiska försvarstal. 
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1. Inledning  
 

Den 16 oktober 1995 höll Mona Sahlin, dåvarande vice statsminister, ett av Sveriges mest 

uppmärksammade offentliga försvarstal i modern tid. Hon anklagades för att ha gjort privata 

inköp med regeringens kontokort, en nyhet som exploderade i det svenska samhället och hon 

granskades grundligt av massmedia. Detta blev en historia som kallas för Tobleroneaffären, 

då hon bland annat hade köpt Toblerone med regeringens kontokort.  Hösten 2003 var det 

Gudrun Schyman, dåvarande ledare för vänsterpartiet, som anklagades för skattefusk. Detta 

ledde till ett brustet förtroende hos svenska folket och Schyman valde att avgå. I sitt 

avskedstal försvarade hon även sitt agerande och därefter avgick hon. Denna historia kallas 

för Schymanaffären. I oktober 2011 var det Håkan Juholt, dåvarande partiledare för 

Socialdemokraterna, som var i blåsväder efter att han anklagats för bidragsfusk. Han blev 

anklagad för att ha tagit ut full ersättning för sin bostad trots att han delade den med sin 

sambo. På en presskonferens försvarar han sig inför det svenska samhället och denna historia 

kallas för Juholtaffären. I slutet av 2012 var det Erik Almqvist, dåvarande rikstagsledamot för 

Sverigedemokraterna, som blev anklagad för att ha använt sig av rasistiska uttryck under ett 

bråk i centrala Stockholm. Dock förnekade Almqvist denna händelse tills denna visade sig ha 

blivit filmad. Under en presskonferens försvarar Almqvist sitt agerande och denna händelse 

kommer att benämnas som opassande uttalanden i min uppsats.  

 

Mitt intresse för politik har alltid funnits där och nu fick jag chansen att ytterligare fördjupa 

mig inom politiken, genom att studera hur dessa fyra politikers kriskommunikation ser ut ur 

ett retoriskt perspektiv och titta på hur politikerna försvarar sig eller sin politik. Vi har inom 

retoriken behandlat många olika försvarstal och dess strategier. Vi har gjort oss bekanta med 

begrepp som apologia och statusläran. I min uppsats kommer jag att applicera William L. 

Benoits apologiateori (ett verktyg för att återuppta sitt skadade ethos)
1
 och statusläran (ett 

verktyg för att skapa bland annat försvarstal)
2
 som på dessa försvarstal för att undersöka vilka 

strategier som just dessa svenska politiker använder sig av för att försvara sig eller sin politik. 

                                                           
1
 William L. Benoit  Accounts, excuses, and apologies – A theory of image restoration strategies (1995), s 2. 

2
 Janne Lindqvist Grinde (2008) Klassisk retorik för vår tid, s. 73 
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Därefter kommer jag att studera det övergripande resultatet ur ett genusperspektiv för att se 

om det finns likheter eller skillnader i hur männen och kvinnorna väljer att använda sig av 

kriskommunikation.  

2. Syfte och frågeställningar 
 

Jag kommer att analysera fyra stycken politikers försvarstal, två kvinnor och två män, för att 

se hur politiker hanterar kriser över lag. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka 

strategier svenska politiker använder sig av för att försvara sig själva eller sin politik. Jag vill 

se om jag kan finna några likheter eller skillnader mellan hur svenska politiker hanterar en 

kris och titta på vilken typ av försvarsstrategi de använder sig av. Jag vill också se om männen 

och kvinnorna använder sig av olika eller liknande försvarsstrategier när de försvarar sig 

själva eller sin politik, så därför kommer jag även att titta på materialet ur ett genusperspektiv. 

Det även intressant att ur ett retoriskt perspektiv se hur samtliga svenska politiker använder 

sig av kriskommunikation, det vill säga hur de väljer att agera för att få tillbaka sin 

trovärdighet och sitt ethos.  

Frågeställningar:  

 

 Vilka försvarsstrategier använder dessa svenska politiker för att försvara sig själva 

eller sin politik?   

 Hur förhåller sig kvinnornas försvarsstrategier till männens? 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

För att jag skall kunna besvara mina frågeställningar om vilka försvarsstrategier som 

politikerna använder sig av och hur kvinnornas försvarsstrategier förhåller sig till männens, så 

behöver jag applicera en apologiateori och det retoriska verktyget statusläran, därefter studera 

hur dessa politiker använder sig av persona. Nedan följer en presentation av den tidigare 

forskning och de teorier som har studerats närmare.  
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3.1 Tidigare forskning 
 

Det finns en mängd tidigare forskning kring apologia, statusläran och kriskommunikation. Jag 

kommer att presentera några av de artiklar som jag har valt att studera närmare, då de passar 

bäst till uppsatsens syfte.  

Förutom den litteratur, som jag kommer presentera längre fram i uppsatsen, så jag har valt att 

studera Orla Vigsøs artikel Kriskommunikation – men från vem till vem?.
3
 Vigsø studerar 

kriskommunikation och apologia genom att analysera hur Försäkringskassan uttrycker sig i en 

artikel. I en artikel där medborgarna egentligen förväntat sig en ursäkt för deras dåliga 

service, riktar sig Försäkringskassan till riksdagen och regeringen istället för till 

medborgarna.
4
 Det jag saknar i Vigsø artikel är ett vidare resonemang kring de övriga 

strategierna inom apologia, Vigsø valde att bara koncentrera sig på ursäkten. En annan artikel 

som jag har valt att studera är Janne Lindqvist Grindes Vad gäller saken?,
5
 där han 

argumenterar för att statusläran är ett verktyg för en retorisk argumentationsanalys.
6
 Han ger 

flera olika exempel på hur användbar statusläran kan vara för analysen av offentliga debatter 

och han ger även ett exempel på debatten från Uppdrag granskning, om vänsterpartiledaren 

Lars Ohlys förhållande till demokrati.
7
 Det Lindqvist Grinde vill visa är varför statusläran är 

användbar i debatter, då det ofta kan vara en ”kamp om definitioner” och med hjälp av 

statusläran kan de analysera vad saker faktiskt gäller.
8
  För att knyta an till genus, det vill säga 

hur kvinnorna förhåller sig till männen, har jag valt att studera Brigitte Mrals artikel 

Motståndets retorik - Om kvinnors argumentativa strategier.
9
 Mral kopplar samman artikeln 

till en diskussion om en förnyelse av den retoriska teorin, det vill säga från ett neutralt 

tankesystem till en mer öppen och flexibel teori.
10

 För att få en tydlig bild av ämnet 

kriskommunikation har jag även studerat Brigitte Mrals och Orla Vigsøs bok Krisretorik – 

retoriska aspekter på kriskommunikation, där de talar om retorikens syn på kommunikation i 

kris- och risksammanhang. Boken belyser även frågor kring kriskommunikation utifrån 

fallstudier och teoretiska utgångspunkter, som bland annat apologia. Boken behandlar även 

                                                           
3
 Orla Vigsø, Kriskommunikation – men från vem till vem?, Rhetorica Scandinavica nr.46 (2008) 

4
 Vigsø (2008) s. 75 f. 

5
 Lindqvist Grinde, Vad gäller saken? Statusläran som verktyg för retorisk argumentationsanalys, Rhetorica 

Scandinavica nr. 33 (2005) 
6
  Lindqvist Grinde, (2005), s. 33.   

7
 Lindqvist Grinde (2005), s. 43. 

8
 Lindqvist Grinde (2005), s. 44. 

9
 Brigitte Mral, Motståndets retorik – Om kvinnors argumentativa strategier, Rhetorica Scandinavica nr. 27 

(2003) 
10

 Mral (2003), s. 34. 



7 
 

sju stycken kända kris- och riskfall.
11

 En intressant bok som dock inte har hunnit publicerats 

än.  

3.2 Apologiateorin  

 
Jag kommer att utgå ifrån William L. Benoits apologiateori som presenteras i Accounts, 

excuses, and apologies: a theory of image restoration strategies, för att få en djupare 

förståelse för hur dessa svenska politiker försvarar sig eller sin politik. Benoits syfte med 

apologiateorin är att den kan användas som ett verktyg för att återuppta sitt skadade ethos.
12

 

Här nedan följer en beskrivning av Benoits fem olika strategier, men först bör det tilläggas att 

jag har valt att översätta rubrikerna till svenska men att underrubrikerna kommer att benämnas 

med de engelska ursprungliga termerna, då det inte finns några bra översättningar för just de 

begreppen:  

1. Förnekelse (Denial)  

Benoit menar att en person antingen kan förneka att denne har begått en felaktig 

handling eller förneka att händelsen ens har inträffat. Han menar att personen kan visa 

upp ett alibi eller på att bevisen är manipulerade.
13

  

 

2. Undvikande av ansvar (Evading responsibility) 

Att undvika ansvaret för handlingen är också ett alternativ, då man erkänner händelsen 

men tar inget ansvar för den. Benoit menar att man kan hävda att man inte hade 

kontroll över situationen eller att det var en olyckshändelse.
14

  

 

3. Reducera negativitet (Reducing offensiveness) 

Enligt Benoit kan man minska publikens grad av hat gentemot personen i fråga. Han 

menar att det finns sex olika sätt att göra det på:  

 Bolstering: man förstärker publikens positiva attityd gentemot den anklagade, 

så att handlingen ser mindre negativ ut.
15

  

 Minimization: man minimerar handlingens negativitet, så att den inte verkar 

lika negativ som den var.
16

  

                                                           
11

 Brigitte Mral & Orla Vigsø Krisretorik – retoriska aspekter på kriskommunikation (2013). 
12

 Benoit (1995), s 2. 
13

 Benoit (1995), s. 75. 
14

 Benoit (1995), s. 76. 
15

 Benoit (1995), s. 77. 
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 Differentiation: man använder andra händelser för att få denna händelse att se 

mindre ut.
17

  

 Transcendence: man placerar händelsen i en större kontext så att den ser bättre 

ut.
18

 

 Attacking one’s accuser: man attackerar sin anklagare för att få den anklagade 

att se bättre ut.
19

  

 Compensation: man erbjuder sig att ersätta offret för att få bort den negativa 

känslan gentemot den anklagade.
20

  

Med hjälp av dessa sex strategier menar Benoit att publikens misstro mot personen 

kommer att minska och personens anseende återupprättas.
21

 

 

4. Förbättringsåtgärder (Corrective action) 

Med förbättringsåtgärder menar Benoit att personen i fråga kan lova att förbättra sig 

och dra lärdom av vad som hänt för att förhindra att händelsen upprepar sig igen. 

Dock menar han inte att man i denna strategi behöver kompensera för händelsen, utan 

att den handlar om att ställa saker tillrätta.
22

  

 

5. Botgöring (Mortification) 

Denna strategi handlar om att personen erkänner, tar på sig skulden för vad som har 

hänt och ber om förlåtelse. Dock menar Benoit att man bör uppträda ångerfullt och 

äkta för att publiken skall kunna acceptera den ursäkten.
23

 

 

3.3 Statusläran 

 
Den andra teorin som jag har valt att utgå ifrån är statusläran, som är ett av retorikens äldsta 

verktyg och som återfinns i Ciceros Inventio (en del av partesläran), som är själva finnandet 

                                                                                                                                                                                     
16

 Benoit (1995), s. 77. 
17

 Benoit (1995), s. 77. 
18

 Benoit (1995), s. 77. 
19

 Benoit (1995), s. 78. 
20

 Benoit (1995), s. 77. 
21

 Benoit (1995), s. 77. 
22

 Benoit (1995), s. 79. 
23

 Benoit (1995), s. 79. 
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av argument.
24

 Statusläran användes under antiken främst för att hjälpa den som var anklagad, 

genom att välja den nivå varifrån man vill argumentera. De klassiska retorikböckerna menar 

att man kan vara oenig och se ett fall ur fyra stycken olika perspektiv: fakta, terminologi, 

kvalitet eller procedur.
25

 Statusläran skulle även kunna betraktas som ett verktyg för att skapa 

ett så effektivt försvarstal som möjligt. 

Nedan presenteras statuslärans fyra olika nivåer och dess underrubriker: 

 

1. Status coniecturae: 

Har gärningen verkligen begåtts? Är det verkligen den anklagande som har begått 

denna brottsliga handling? Här handlar det om att bevisa eller motbevisa att gärningen 

har begåtts. På denna nivå behandlas faktaförhållandet.
26

  

 Probabile: är handlingen sannolik eller osannolik? 

 Conlatio: motiv, så som fördelar eller undvikande av nackdelar med att 

begå brottet. 

 Signum: tecken på att den misstänkte befanns sig på platsen då 

gärningen skedde. 

 Argumentum: finns det indicium som tyder på att den misstänkte hade 

tid på sig att utföra gärningen? 

 Consecutio: efterföljande beteende kan tyda på att det var den 

misstänkte som utförde gärningen.  

 Ad probatio: bevissammanfattning, här presenteras både speciella 

argument och allmänna argument.
27

 

 

2. Status definitionis:  

Var handlingen legitim eller ej? Är denna handling verkligen ett brott? 

Här handlar det om att definiera det man är oenig om, till exempel var det ett mord 

eller var det självförsvar? Vilken term skall man sätta på gärningen?
28

  

 

3. Status qualitatis: 

                                                           
24

 Lindqvist Grinde (2005), s. 35. 
25

 Lindqvist Grinde (2008), s. 72. 
26

 Kurt Johannesson (2008) Retorik eller konsten att övertyga, s. 39. 
27

 Ad Herennium De ratione dicendi, II:3-9. 
28

 Johannesson (2008), s. 39. 
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Finns det omständigheter som har betydelse för hur handlingen bör bedömas? Finns 

det särskilda motiv eller egenskaper hos gärningsmannen som kan förklara dennes 

agerande? Här behandlar man handlingens kvalitet.
29

   

 Comparatio: jämförelse med större brott. 

  Remotio criminis: föra över brottet på någon annan, till exempel en 

tredje part.  

 Relatio criminis: återföra brottet på den som anklagar.  

 Concessio: erkänna brottet och be om förlåtelse. 

- Purgatio: urskuldande, förneka att handlingen hade brottslig avsikt. 

- Deprecatio: avbön.
30

 

 

4. Status translationis: 

Denna strategi kallar Janne Lindqvist Grinde för överförande eller procedurell 

argumentation, då han menar att man försöker överföra skulden till någon annan eller 

till yttre omständigheter för att flytta fokus från den ursprungliga frågan.
31

  Här berörs 

även frågan huruvida domaren eller domsrätten är kompetent nog för att fatta ett 

beslut.
32

  

 

3.4 Genusperspektiv 
 

Brigitte Mral talar om genus och kvinnors retoriska masker i sin bok Talande kvinnor: 

Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key. Då retoriken började växa fram under antiken, 

var det männen som dominerade. Det var de som stod för förnuft och kvinnorna stod för 

känslor. På så sätt stod männen högst i hierarkin och kvinnorna längst ner. Männen ansågs 

konstruktiva medan kvinnorna ansågs destruktiva. Även Aristoteles menade att kvinnor 

saknade värdighet, förmåga till teoretiskt tänkande och även personlig auktoritet, och ansåg 

att kvinnor inte bör ha någon offentlig plats i livet.
33

 Att kvinnor var längst ner på den 

hierarkiska skalan är synd, då vi idag vet att det finns många bra kvinnliga talare och att 

kvinnliga talare är minst lika skickliga som manliga talare. Mral menar att kvinnor får ta 

                                                           
29

 Johannesson (2008), s. 39. 
30

 Lindqvist Grinde(2005), s. 36. 
31

 Lindqvist Grinde (2008), s. 73. 
32

 Johannesson (2008), s. 39. 
33

 Brigitte Mral Talande kvinnor: Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key (2011), s. 13 
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mycket kritik även i dagens samhälle, speciellt offentliga kvinnor. De granskas noga och 

utsätts för otroligt mycket kritik, på så sätt behöver offentliga kvinnor ta hänsyn till detta i sitt 

agerande.
34

 Mral förklarar att kvinnliga talare ofta får välja en mask för att kunna bli 

accepterade av publiken. Den här masken kallas persona och kan definieras som en yttre 

karaktär.
35

 När en talare står inför en publik visar denne inte upp sitt rätta jag, utan istället sin 

persona, det vill säga talarens bild av sig själv som denne väljer att visa upp för 

offentligheten.
36

 På så sätt kan man anpassa denna bild som talare efter publiken. Vill 

publiken ha en stark talare, kan talaren ta på sig sin mask för att efterlikna någon med en stark 

karaktär, när man gör detta så kan även talarens ethos stärkas. Mral förklarar att man även kan 

låna persona från det andra könet, så att man får en högre maktposition.
37

 Att kvinnor och 

män är olika går inte att sticka under stolen med, dock är vi alla egna individer och det går 

inte att dra alla kvinnor eller män över en kam. För att kunna se de svenska politikernas 

försvarstal ur ett genusperspektiv, det vill säga hur kvinnornas försvarstal förhåller sig till 

männens, kommer jag att jämföra dem gentemot varandra och utgå ifrån persona för studera 

huruvida dessa politiker använder sig av detta.  

4. Metod 
 

De teorier som kommer att användas i uppsatsen är som sagt Benoits apologiateori och den 

retoriska statusläran, då de passar bäst till min frågeställning och på så sätt går det att studera 

djupare vilka strategier de använder sig av när de försvarar sig eller sin politik. Jag finner att 

de två teorierna kompletterar varandra då apologiateorin fokuserar på hur det går att agera för 

att återuppta ett skadat förtroende efter en kris, det vill säga hur det går att få tillbaka ethos 

efter att det blivit förlorat. Benoit förklarar att retorikforskningen mestadels fokuserar på vad 

som har skett istället för hur det har skett, medan hans egna teorier fokuserar på hur och med 

hjälp av.38 Genom att komplettera med statusläran kan det studeras hur dessa svenska politiker 

använder sig av retoriken för att återuppta sitt förtroende och ethos, det vill säga vilka 

tekniker och strategier som återfinns. Med hjälp av statusläran blir det lättare att sätta fingret 

på vad som verkligen sker eftersom det blir enklare att se talets struktur och karaktärsdrag. 

Teorierna är mitt hjälpmedel för att jag skall kunna jämföra de fyra situationerna och på så 

                                                           
34

 Mral (2011), s. 17. 
35

 Mral (2011), s. 17. 
36

 Mral (2011), s. 205. 
37

 Mral (2011), s. 205. 
38

 Benoit (1995), s. 9 
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sätt blir det även min metod. Dessa två teorier kommer att appliceras på samtliga politikers 

försvarstal, och därefter kommer jag att jämföra dem med varandra. Därefter kan ett 

genusperspektiv appliceras med hjälp av Brigitte Mrals bok Talande kvinnor: Kvinnliga 

retoriker från Aspasia till Ellen Key, där begreppet persona appliceras.
39

  Eftersom jag väljer 

att se situationerna ur ett retoriskt perspektiv kommer jag även att beröra de tre pistis: ethos, 

pathos och logos.
40

  

Jag har valt Benoits apologiateori då det är många andra teoretiker använder sig av hans 

apologiateori. Bland annat presenterar Robert R. Ulmer, Timothy L. Sellnow och Matthew W. 

Seeger Benoits teori i boken Effective crisis communication: Moving from crisis to 

opportunity, där de kallar Benoits teori för en effektiv strategi designad för att laga 

organisationers bild och rykte.
41

 Likaledes Keith Michael Hearit presenterar Benoits teori i 

boken Crisis management by apology: Corporate response to allegations of wrongdoing, och 

han menar att Benoits teori är den största teorin inom apologia.
42

 Även i svenska 

kriskommunikationsböcker används Benoits teori, som i Jesper Falkheimer, Mats Heide och 

Larsåke Larssons bok Kriskommunikation, där de presenterar just Benoits teori.
43

 Detta är 

bara några av alla de kriskommunikationsböcker som använder sig av Benoits apologiateori 

vilket tyder på att hans teori är användbar och framgångsrik vid krissituationer, varför även 

jag valt att använda mig av just hans teori. Jag kommer att först att applicera Benoits 

apologiateori på dessa svenska politikers försvarstal, därefter kommer jag att jämföra dem 

med statusläran.  

Statusläran har valts för att det är ett av retorikens främsta verktyg för att skapa ett bra tal och 

för att jag vill applicera retoriken på Benoits apologiateori, det vill säga jag vill titta på den ur 

ett retoriskt perspektiv. Jag anser att statusläran är det bästa redskapet för att se vilka retoriska 

tekniker som politikerna använt sig av. Lindqvist Grinde menar att statusläran även kan 

användas som ett analytiskt instrument för att kunna karakterisera och analysera en given 

argumentation.
44

 Det kan även tilläggs att statusläran är särskild lämpad för genus judiciale, 

det vill säga försvarstal.
45

 Det är likaså inom den genren jag kommer att behandla statusläran, 
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då dessa politiker som jag har valt använder sig av just försvarstal. Statusläran är som sagt ett 

av retorikens främsta verktyg för att skapa ett bra tal och det är även ett av de äldsta verktygen 

då statusläran användes redan under tvåhundratalet före Kristus. Statusläran är också 

applicerbar i den moderna retoriken, då många kända retoriker använder sig av statusläran, 

bland andra Janne Lindqvist Grinde och Kurt Johannesson. Även retoriker utanför Sveriges 

gränser använder sig av statusläran idag. Till exempel kopplar Michael R. Kramer och 

Kathryn M. Olson samman statusläran och apologiateorin, i artikeln The strategic potential of 

sequencing apologia stases: President Clinton's self‐defense in the MonicaLewinsky scandal, 

där de tittar på hur Bill Clinton försvarade sig mot Monica Lewinskey-skandalen under ett 

år.
46

  

 

För att se hur kvinnornas kriskommunikation ser ut gentemot männens, så kommer sedan de 

kvinnliga politikernas försvarstal jämföras med de manliga politikernas, och jag kommer 

grunda mitt genusperspektiv på Brigitte Mrals bok Talande kvinnor: Kvinnliga retoriker från 

Aspasia till Ellen Key. Mral tar upp skillnader i kvinnors och mäns sätt att tala, hon talar om 

varför det är så och hur det påverkar vårt sätt att tala. Med hjälp av begreppet persona kan jag 

se hur politikerna använder sig av olika roller som finns i dagens samhälle för att få tillbaka 

sitt förtroende och ethos.  

 

5. Material och urval av material  
 

5.1 Material 

 
Det material jag kommer att använda mig av är olika artiklar och presskonferenser som 

behandlar dessa krissituationer, som introducerades i början av uppsatsen. Jag har tittat på den 

övergripande informationen om dessa krissituationer, för att sedan välja en presskonferens 

från varje krissituation att studera närmare. Detta för att kunna göra en djupare analys av detta 

material. De krissituationer och försvarsstrategier som kommer att studeras är: Mona Sahlin - 

Tobleroneaffären (1995), en presskonferens där hon försvarar sitt agerande, Gudrun Schyman 

– Schymanaffären (2003), en presskonferens där hon meddelar sin avgång men samtidigt 

försvarar sitt agerande, Håkan Juholt – Juholtaffären (2011), en presskonferens där han 
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försvarar sitt eget agerande samt Erik Almqvist – Opassande uttalanden (2012), en 

presskonferens där han förvarar sitt agerande. Mona Sahlins försvarstal är hämtat ur Maria 

Karlberg & Brigitte Mrals bok Heder och påverkan: att analysera modern retorik, där även 

de analyserar hennes försvarstal. Dock är det inte samma typ av analys, de har dessutom inte 

behandlat samma teorier som jag kommer att göra.
47

 Gudrun Schymans försvarstal är hämtat 

från tidningen Expressen, där hon har publicerat hela texten från presskonferensen.
48

 Håkan 

Juholts försvarstal är hämtat från SVT – Play.
49

 Erik Almqvists försvarstal är hämtat från en 

presskonferens som tidningen Aftonbladet publicerat på sin hemsida.
50

  

Varför just dessa fyra krissituationer har valts är för att det fanns mest material och 

information kring dem, samt för att det är några av de största skandalerna inom svensk politik, 

sett till hur media uttrycker sig. Det bör också tilläggas att dessa kriser är förtroendekriser, då 

politikerna har agerat olämpligt inför svenska folket och på så sätt har de förlorat deras/folkets 

förtroende. Jag fann det viktigt att krissituationerna skulle vara relativt lika så att de skulle 

kunna relatera till varandra. Detta för att kunna göra en så rättvis studie som möjligt. 

5.2 Urval av material  

 
Mitt första val var egentligen att använda mig av fler svenska politiska skandaler för att titta 

på hur den svenska politiska kriskommunikationen såg ut i Sverige överlag. Dock fann jag det 

orimligt då det fanns alldeles för lite trovärdigt material och information kring dem, det vill 

säga opålitliga källor. Ännu en anledning till varför jag valde att endast ha fyra stycken 

politiker var platsbrist i uppsatsen. Jag började med att välja ut åtta stycken krissituationer, 

där fyra stycken rörde kvinnliga politiker och fyra stycken berörde manliga sådana. Därefter 

fann jag dock att de material och källor som fanns kring dessa politikers kriskommunikation 

inte var tillräckligt pålitliga, det vill säga att informationen kan ha blivit förskönad eller 

omgjord. De politiska försvarstal som jag tillslut valde att använda mig av är hämtade från 

trovärdiga källor så som SVT, tidningar och annan litteratur. Dessutom är det svårt för media 

att försköna eller vinkla de presskonferenser som jag valt att använda mig utav, då de är 

filmade och finns på text exempelvis i böcker. 
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6. Resultatredovisning och analys 
 

Efter att ha tittat på den övergripande informationen kring Tobleroneaffären, Schymanaffären, 

Juholtaffären och Almqvists opassande uttalanden så har jag valt ut en presskonferens från 

varje krissituation, för att på ett djupare plan kunna se vilka försvarsstrategier som används. 

Inledningsvis studeras Mona Sahlins, Gudrun Schymans, Håkan Juholts och Erik Almqvists 

försvarstal utifrån Benoits apologiateori, varefter resultatet jämförs med statusläran och 

därefter appliceras ett genusperspektiv. Med hjälp av begreppet persona kommer jag även att 

titta på hur samtliga politiker använder sig av olika masker när de vill försvara sig själva eller 

sin politik.  På så sätt kan jag titta närmare på hur de använder sig av genus i sin 

kriskommunikation. 

6.1 Mona Sahlin (1995) – Tobleroneaffären 
 

Den 16 oktober 1995 höll Mona Sahlin ett av Sveriges mest uppmärksammade offentliga 

försvarstal i modern tid. Hon anklagades för att ha gjort privata inköp med regeringens 

kontokort, för att ha fått betalningspåminnelser och för tvivelaktiga bilhyror. Media granskade 

henne kritiskt och Sahlin fick ta mycket kritik. 

 

Klädd i en vit blus (oskuldens vita färg
51

) inleder hon presskonferensen med att visa åhörarna 

hur stridslysten hon är. I hennes tal väljer hon att direkt vända sig till journalisterna som har 

anklagat henne och den sekundära publiken blir då allmänheten. Hon tar upp alla de 

påståenden hon är anklagad för och redogör tydligt för händelserna med både datum och 

belopp, för att visa att hon inte är någon ”fifflare” eller är slarvig med sin ekonomi, som 

journalisterna anklagat henne för att vara. I sitt tal använder hon både ethos, logos och pathos. 

Hon bygger sitt ethos då hon talar om hur många år hon har arbetat med politik och hur 

mycket hennes familj betyder för henne. Logos används då hon redogör för alla händelser 

med datum och belopp. I slutet av talet får vi se en mer känslosam Sahlin då hon talar om sina 

barn och sin familj. Hon tar även upp journalisternas kränkande handlingar och för att på så 

sätt få medlidande från åhörarna, vilket även skapar pathos i talet. 

Sahlins tal är inget förnekande eller undvikande av ansvar, och hon använder sig inte heller av 

förbättringsåtgärder eller botgöring. Den liknelse som kan ses med Benoits apologiateori är 
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att hon reducerar negativitet, då hon använder sig av dess underrubriker bolstering, 

minimization, transcendence och attacking one’s accuser.
 
 

I mitten av talet talar Sahlin om hur stort hennes engagemang och lojalitet är för sin familj och 

sitt parti, och på så sätt förstärker hon publikens positiva uppfattning om henne. Benoit, som 

kallar denna strategi för bolstering, menar att när man förstärker publikens positiva intryck 

mot den anklagade så ser handlingen mindre negativ ut.
52

 

Jag har hållit på med politik i 23 år, jag har fött fyra ungar under den tiden. Ni vet alla, man 

jobbar kvällar, helger, offentligheten, tillgängligheten för er alla, vilket ni inte kan klaga på att 

jag inte har ställt upp under åren. Telefonen som går dygnet runt, fax, hot, trakasserier, bajs i 

brevlådan, kondomer i brev – ändå har jag älskat varje sekund av det här livet.
53

 

Sahlin använder sig även av minimization då hon för varje händelse redogör vad som 

egentligen har skett och visar att det inte är lika illa som journalisterna målat upp det. Hon kan 

bevisa hur det egentligen har gått till. Benoit menar att om man lyckas minimera handlingens 

negativitet så reduceras även de negativa känslorna som finns kring fallet.
54

  

Jag svarade Aftonbladet mycket undrande över hur man kunde spärra ett kort som inte är använt 

på evigheter och dessutom slutbetalt. Brydde sig någon om detta? Nähä, det var förstasidor, 

löpsedlar, ännu ett kort indraget, nya avslöjanden.
55

 

Jag kollade då själv med Diners Club, ni kan få kopia av brevet, och då skrev de så här: 

”Skulden reglerades 94-09-05, kortet gick ut i oktober -94, ingen förnyelse gjordes. Vad som 

skedde i fredags var av misstag kompletterade vår interna spärr, vilket borde ha gjorts och vi 

beklagar att så ändå har skett.”
56

 

Genom att hon redogör för alla händelser så använder hon sig även av transcendence, då hon 

placerar händelserna i en bredare kontext. Detta menar Benoit kan göras för att händelsen 

skall se bättre ut.
57

  

Redan i början av Sahlins tal märks det att den primära publiken är journalisterna, då hon 

främst riktar sig mot och tilltala dem i sitt tal. Hon börjar med att säga att hon känner sig 

oerhört stridslysten och redan där känner man hennes ilska mot journalisterna. Vid ett flertal 
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tillfällen går hon mot attack mot sina anklagare (media, journalisterna) genom att ifrågasätta 

deras arbete och moral.  

Nu skall jag sluta med att säga: vad har ni i medierna ägnat er åt de här dagarna? Jo ni har 

granskat en politiker som kunde bli partiledare, det är helt okej, det ska ni göra. Men på vilket 

sätt har ni gjort det?
58

 

Ni är på mina barn och frågar, hörrudu, när mamma köper leksaker till er, brukar hon ha kort 

eller kontanter? – ursäkta mig.
59

 

Ni smyger med teleobjektiv in i sovrummen. Jag känner mig smutsig men jag undrar också hur 

ni som har varit en del av det här när jag beskrev, hur känner ni er, det kan ni få svara på. 
60

 

Benoit kallar denna strategi för attacking one’s accuser. Han hävdar att om man attackerar sin 

anklagare så ser den anklagade bättre ut i publikens ögon.
61

 

Sahlins försvarstal tillhör genus judiciale även om det inte är hämtat ur en riktig rättegång i 

traditionell bemärkelse. De liknelser som jag kan se med retorikens verktyg statusläran är 

först och främst den andra frågan, status definitionis, som handlar om vilken term man skall 

sätta på handlingen och om handlingen verkligen är ett brott. Redan i början av talet radar 

Sahlin upp alla de händelser som hon är anklagad för och kan på så sätt bevisa att hon inte 

begått något brott. Hon redogör tydligt de händelser som hon är anklagad för och informerar 

om tider, datum och belopp, för att på så sätt bli ”friad” från alla de händelser som hon är 

anklagad för. Sahlin lägger allt krut på den andra punkten i statusläran status definitionis för 

att bevisa för journalisterna och det svenska folket att handlingen inte är ett brott. 

/…/ Ett taxikvitto på 170 kronor, där jag, prudentlig som jag är, också har angett på fakturan att 

det var privat och det var när jag fick problem här i somras och fick åka akut till sjukhuset, det är 

02.03, från bostaden till Södersjukhuset, det är prydligt angett och är nu också betalt. /../
62

 

Eftersom Sahlin radar upp en hel del händelser och redovisar att det hon är anklagad för inte 

stämmer, finner jag att den strategin även liknar status coniecturae. Det berör huruvida 

gärningen verkligen har begåtts och om det verkligen är den anklagade som har begått denna 

brottsliga handling.
63

 Har Sahlin verkligen begått alla dessa brottsliga handlingar? Det finns 
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stycken i hennes försvarstal där hon talar om att hon har gjort misstag och på så sätt går det 

inte att undvika att det är rätt person som är anklagad. 

Jag har också förbisett en TV-avgift en gång, det har också stått i medierna ganska länge, jag har 

gjort fel, jag har misskött min ekonomi, jag har också betalat för det, med pengar som man alltid 

gör när man missköter sin ekonomi.
64

 

 

Den andra liknelsen i statusläran återfinns i slutet av Sahlins tal då hon använder sig av status 

translationis, då hon överför skulden till journalisterna. Status translationis, eller som 

Lindqvist Grinde kallar strategin överförande argumentation, innebär att man försöker 

överföra skulden från sig själv till någon annan eller till yttre omständigheter för att flytta 

fokus från den ursprungliga frågan.
65

 Sahlin flyttar alltså fokus från sig själv till 

journalisterna. Hon svartmålar dem inför åhörarna och ger journalisterna en helt annan roll i 

det hela. Det blir ombytta roller, Sahlin blir offer och journalisterna blir förövarna. 

Ni är på mina barn och frågar, hörrudu, när mamma köper leksaker till er, brukar hon ha kort 

eller kontanter? – ursäkta mig.
66

 

Ni smyger med teleobjektiv in i sovrummen. Jag känner mig smutsig men jag undrar också hur 

ni som har varit en del av det här när jag beskrev, hur känner ni er, det kan ni få svara på.
67

 

Sahlins försvarstal är varken ett förnekande eller undvikande av ansvar och hon använder sig 

inte heller av förbättringsåtgärder eller botgöring, utan Sahlin använder sig av reducerar 

negativitet och attacking one’s accuser.
 
I början lägger hon all sin vikt på att bevisa att hon 

inte har gjort något fel, det vill säga status definitionis och senare i talet börjar hon svartmåla 

sin motståndare, i detta fall journalisterna som har anklagat henne, och hon överför skulden på 

dem istället, status translationis. 

6.2 Gudrun Schyman (2003) – Schymanaffären 
 

Hösten 2003 valde Gudrun Schyman att avgå som ledare för vänsterpartiet. Hon var anklagad 

för skattefusk och det handlade om olika avdrag som skattemyndigheterna ej godkänt, som 

bland annat flygresor, taxiresor, hyrbilar och prenumerationer. Schyman blev kritiskt 

granskad av media och hon valde att avgå som partiledare. 

                                                           
64

 Karlberg och Mral (1998), s. 112. 
65

 Lindqvist Grinde(2005), s. 37. 
66

 Karlberg och Mral (1998), s. 117. 
67

 Karlberg och Mral (1998), s. 117. 



19 
 

I mörka stilrena kläder klev Gudrun Schyman in på presskonferensen. Hon inledde sitt 

avskedstal, som även blev ett försvarstal, med att bekräfta sitt beslut om att avgå. Till skillnad 

från Sahlin så är Schymans primära publik åhörarna, det svenska folket och den sekundära 

publiken är media. Hon bygger sitt ethos genom att vara väldigt öppen och ärlig i sitt tal. 

Under ungefär två tredjedelar av talet talar hon om sin avgång, här är hon även väldigt saklig 

och på så sätt finner jag att talet innehåller en del logos. Hon talar om skattefusket som 

”situationen” och att situationen nu är ohållbar, och därför har hon valt att avgå nu istället för 

att avgå om ett år. Det är i slutet som pathos, den känslomässiga biten, träder fram i hennes tal 

då hon visar mycket ånger inför åhörarna.  

Schymans tal är ingen förnekelse, undvikande av ansvar eller reducering av negativitet, utan 

den likhet som jag kan finna med Benoits apologiateori är att hon använder sig av 

förbättringsåtgärder samt botgöring.  

Den sista tredjedelen av talet talar hon om sitt misstag, då hon erkänner vad som har hänt och 

tar på sig skulden för det. Hon talar även om att hon behöver göra en förändring för att kunna 

bättra sig och för att inte upprepa samma misstag igen. 

Någonstans måste jag också göra förändringar för att det här ska gå ihop. En sådan förändring 

som jag gjort är att jag har bett om delvis hjälp med det som handlar om deklarationer. Men jag 

har som ni ju förstår inte bett om hjälp i den utsträckning och på det sätt som jag skulle ha 

behövt göra. Det ångrar jag naturligtvis att det har blivit så, jag ångrar det djupt. Kunde jag 

backa tiden skulle jag göra det men det går inte. Det här säger inte jag som något försök att 

ursäkta för jag tycker inte att det finns någon ursäkt. Utan jag säger det här för att försöka 

förklara och kanske ge alla dem som undrar åtminstone en liten liten bit av verklighet att fundera 

på.
68

 

Benoit kallar denna strategi för förbättringsåtgärder då personen i fråga lovar att förbättra sig 

och dra lärdom av vad som har hänt, för att på så sätt förhindra att samma händelser upprepar 

sig.
69

 När Schyman sedan talar om hur ångerfull hon är så kan det liknas vid den strategi 

Benoit kallar botgöring, det vill säga när man erkänner, tar på sig skulden för vad som har 

hänt och sedan ber om förlåtelse.
70

 Hennes sätt att be om ursäkt är att visa ånger, tala om att 

det var ett misstag och att det inte finns någon ursäkt.  
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Även Schymans försvarstal tillhör genus judiciale. Eftersom hon använder sig av botgöring 

hamnar detta försvarstal under statuslärans status qualitatis underrubrik concessio, då man 

erkänner brottet och ber om förlåtelse. Status qualitatis handlar om hur gärningen bör 

bedömas, om det finns särskilda motiv eller egenskaper som ligger till grund för agerandet.
71

 

Schyman använder sig av concessios underrubriker: purgatio och deprecatio, det vill säga 

urskuldande och avbön.
72

 Purgatio när hon förklarat att hon inte har handlat med brottslig 

avsikt, utan att hon har förbrutit sig till följd av bristande kunskap och sedan visar hon stor 

ånger, deprecatio. Detta gör hon för att visa det svenska folket att hon aldrig hade för avsikt 

att fuska eller bryta mot regler, som hon säger, utan enligt Schyman handlade det endast om 

okunskap. Hon visar ånger och ber om ursäkt när hon säger att det inte finns någon ursäkt för 

hennes agerande.  

Jag vet att det finns de som upplever den diskussion som har varit i media om mina 

deklarationer och vad min avsikt har varit med det här som ett svek. Och jag har stor förståelse 

för det. Jag har flera gånger under de här dagarna uttalat att för mig har det aldrig varit frågan 

om att fuska eller att bryta mot några regler eller lagar som andra medborgare lever under. 

Däremot har jag begått misstag och jag har gjort fel.
73

 

/../ Men jag har som ni ju förstår inte bett om hjälp i den utsträckning och på det sätt som jag 

skulle ha behövt göra. Det ångrar jag naturligtvis att det har blivit så, jag ångrar det djupt. /../
74

 

 

Schymans tal är ingen förnekelse, undvikande av ansvar eller reducering av negativitet, utan 

hon använder sig av förbättringsåtgärder och botgöring. Hon använder sig även av status 

qualitatis då hon visar prov på concessios underrubriker: purgatio och deprecatio, när hon 

förklarat att hon inte handlat med brottslig avsikt, utan förbrutit sig till följd av bristande 

kunskap och sedan visar hon sig ångerfull.  

 

6.3 Håkan Juholt (2011) – Juholtaffären  
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I oktober 2011 blev Håkan Juholt anklagad för bidragsfusk. Det handlade om att han hade 

tagit full ersättning för sin bostad, trots att han delat den med sin sambo, det vill säga att 

skattebetalarna fick betala bostadens hyra. Även Juholt blev kritiskt granskad av media och i 

den efterföljande presskonferensen tar han upp ytterligare två felaktiga fakturor.   

 

I en mörk kostym håller Håkan Juholt sitt försvarstal i presskonferensen om hans bidragsfusk. 

Precis som Schyman är Juholts försvarstal främst riktad till åhörarna, det svenska folket, och 

den sekundära publiken är media. Detta syns tydligt då han talar till de som känner sig 

berörda. Dock kan jag inte påstå att Juholt bygger upp sitt ethos här, då han är saklig och 

ångerfull på ett oberört sätt. Detta gör att han kan framstå som enformig och ointressant 

istället för att försöka visa engagemang, och på så sätt bygga upp ett starkare ethos. Han 

börjar med att förklara att det är många människor i Sverige som har höga förväntningar på 

honom och på Socialdemokraterna, och därefter förklarar han att han har gjort många 

besvikna och ber om ursäkt. Detta gör han gång på gång för att visa hur ångerfull han är. När 

en journalist ställer en fråga till Juholt ändras hans riktning och pathos tillkommer i hans tal, 

då han börjar tala om vart hans riktiga hem var, vart hans hjärta var och vart hans son var.  

Juholts tal är inte en fråga om förnekelse utan de likheter jag finner mellan Benoits 

apologiateori och Juholts försvarstal är främst botgöring, undvikande av ansvar, reducera 

negativitet och förbättringsåtgärder.  

Juholt inleder talet med att säga att han har gjort många besvikna, att det hela enligt honom är 

ett misstag och senare i talet upprepar han ännu en gång att han gjorde det han trodde var rätt. 

Här syns ett försök att skylla på att han inte hade kontroll över situationen, att det var en 

olyckshändelse. Detta beskriver Benoit som undvikande av ansvar.
75

 

Jag har gjort ett fel och i samma ögonblick som jag upptäckte att detta var fel och förstod att 

detta var fel har jag försökt att rätta till det.
76

 

Jag har gjort det jag har trott har varit rätt.
77
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Vid ett flertal tillfällen nämner Juholt hur ledsen han är och hur han ”känner” med alla de 

människor som är besvikna på honom. Benoit kallar denna strategi för botgöring, då personer 

erkänner, tar skulden för vad som har hänt och ber om ursäkt.
78

 Dock finner jag att han inte 

riktigt tar hela skulden för vad som har hänt, då han även använder sig av undvikande ansvar i 

sitt tal, då han gång på gång säger att han gjort det han har trott var rätt. Juholt ber inte om 

ursäkt för själva handlingen, utan han ber om ursäkt till de som känner sig svikna av honom. 

Är då detta verkligen botgöring kan man fråga sig.  

Jag är ledsen och jag är sorgsen över att jag har gjort människor besvikna och att det finns 

människor som därmed kanske har förlorat tilltron till det Socialdemokratiska partiet, det 

Socialdemokratiska partiets idéer och vår politik för ett bättre Sverige. Jag är ledsen för detta 

och jag ber alla dem om ursäkt som känner att jag har svikit dem.
79

  

I slutet av presskonferensen talar Juholt om att det eventuellt finns ytterligare två fakturor som 

inte är korrekta. Dock menar han att han skall se över detta så fort som möjligt. När han talar 

om dessa två fakturor placerar han dem i ett större sammanhang för att de skall verka mindre. 

Detta kallar Benoit för differentiation och det tillhör strategin reducera negativitet.
80

 

Det vi nu står inför det är att det möjligen bland kanske upp mot tusen reseanteckningar. Har 

vart i Stockholm, Oskarshamn, ätit där, bott där. Ungefär upp mot tusen sådana sedan 2006, kan 

det finnas tveksamheter, felaktigheter vid två av dem. Jag ska försöka ta reda på vad det beror på 

och jag försöka ha en förklaring till detta.
81

  

Precis innan presskonferensen avslutas ställer en journalist frågan hur Juholt skall tvätta bort 

bilden av sig själv som slarvig. Juholt svarar med att han skall bättra sig och enligt Benoits 

teori kan detta tolkas som en förbättringsåtgärd, då personen tar lärdom av vad som har hänt 

för att förhindra att händelsen upprepar sig.
82

  

Först och främst så ska jag ha bra lag omkring mig, jag ska vara noggrann, jag ska ta ansvar och 

jag ska lära mig av mina misstag.
83
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Precis som Sahlin och Schyman är även detta ett försvarstal och det tillhör genus judiciale. 

Det första Juholt gör är att han erkänner, tar på sig skulden och ber om förlåtelse, vilket är ett 

tydligt tecken på statuslärans status qualitatis underrubrik concessio: att erkänna brottet och 

be om förlåtelse.
84

 Status qualitatis handlar, som tidigare nämnt, om att finna omständigheter, 

motiv eller egenskaper som påverkar gärningsmannens agerande. Det Juholt gör är att han 

använder sig av både purgatio och deprecatio, det vill säga urskuldande och avbön.
85

 Han 

använder sig av purgatio då han förnekar att han handlat med brottslig avsikt. Precis som 

Schyman menar Juholt att händelsen uppstått på grund av bristande kunskap och därefter 

använder han sig av deprecatio, det vill säga han ber om ursäkt. På så sätt finns det inga motiv 

eller särskilda egenskaper hos Juholt som påverkade hans agerande.  

De delar av apologiateorin som framträder i Juholts försvarstal är botgöring, undvikande av 

ansvar, reducera negativitet och förbättringsåtgärder. Detta då han ber svenska folket om 

ursäkt, men inte tar sitt ansvar fullt ut eftersom han använder sig av undvikande ansvar 

samtidigt som han använder sig av reducera negativitet. Han tillämpar även statuslärans 

status qualitatis underrubrik concessio: att erkänna brottet och be om förlåtelse, och 

underrubrikerna till concessio: purgatio och deprecatio, det vill säga urskuldande och avbön. 

Dock finner jag att botgöring och deprecatio blir en definitionsfråga, då han ber om ursäkt, 

men inte för händelsen.  

 

6.4 Erik Almqvist (2012) – Opassande uttalanden  
 

Sommaren 2010 hade Erik Almqvist och två andra ledande Sverigedemokrater använt sig av 

rasistiska uttryck och opassande uttalanden under ett bråk i centrala Stockholm. En av de 

utsatta var komikern Soran Ismail. Händelsen blev filmad av Sverigedemokraternas 

riksdagsman Kent Ekeroth och filmen kom ut i slutet av 2012. Innan presskonferensen ägde 

rum förnekade Almqvist händelsen i en intervju, då han inte visste att det fanns något bevis, 

det vill säga att händelsen var filmad. När filmen sedan offentliggjordes kunde han inte längre 

förneka och var därför tvungen att förklara sig i en presskonferens.  
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I en brun kavaj och ljus skjorta inleder Almqvist presskonferensen med att beskriva hur han 

mår och hur han har mått. Detta kan tolkas som ett tecken på pathos, ett försök att få åhörarna 

att tycka synd om honom. Almqvist riktar sig främst mot det svenska folket när han håller sitt 

försvarstal och inte till journalisterna. Då han är väldigt manusbunden, stärks inte hans ethos 

med hjälp av hans framförande. Hans tal bygger på omständigheter kring händelsen och känns 

mer som ett ”tyck synd om mig - tal”, istället för ett försvarstal. 

Under presskonferensen förnekar han inte att händelsen har ägt rum, då det finns 

videomaterial som bevis, dock använder han sig av strategierna undvikande ansvar, botgöring 

och förbättringsåtgärder. 

Redan i inledningen av talet skyller Almqvist på omständigheter, vilket är ett undvikande av 

ansvar, då han försöker lägga ansvaret på omständigheterna. Han talar exempelvis om hur 

dåligt han mår och att han var berusad av alkohol. Enligt Benoit så används denna strategi för 

att visa att den anklagade inte hade kontroll över situationen och på så sätt kan den anklagade 

inte heller ta fullt ansvar för händelsen.
86

 

Anledningen är såklart att jag för några år sedan under en väldigt jobbig period i mitt liv, 

betedde mig på ett helt oacceptabelt sätt efter en natt ute på krogen. Jag lät mig provoceras och 

jag provocerade även själv, och jag sa saker som jag inte kan stå för. Jag tryckte ur mig själv en 

ilska och frustration som jag hade inombords. Ilska över att jag förlorat en stor del av mitt liv på 

grund av över mitt partival, blivit av med arbete, relationer och vänner. Och jag hade utstått 

mycket trakasserier. Ilska över att jag hade blivit kallad rasist-mongo bland annat, över att jag 

hade fått mitt hem vandaliserat och blivit fysiskt attackerad ett antal gånger. Strax inte så lång 

tid innan den här natten blev jag till exempel överfallen av två män med knivar som jagade mig 

genom stan.
87

  

Det blev ett sätt för mig att ge igen.
88

 

Almqvist använder sig även av förbättringsåtgärder för att visa att han har mognat efter 

händelsen, att han jobbat med och fått hjälp för att förbättra sig själv. Enligt Benoit använder 

man denna strategi för att visa att samma misstag inte kommer att hända igen.
89

 

Jag har jobbat mycket med mig själv sedan den här natten för några år sedan. Jag har fått stöd 

från kolleger, familj och jag har gått i terapi.
90
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Almqvist avslutar talet med en botgöring, då han erkänner vad han har gjort, tar på sig 

skulden och ber om ursäkt. Det är dock svårt att acceptera Almqvist ursäkt eftersom han, 

precis som Juholt, inte tar på sig skulden helt för vad som skett, istället påvisar han att det 

fanns många olika omständigheter kring situationen. Eftersom Almqvist läser ur manus 

samtidigt som han ber om förlåtelse så kan hans ursäkt och ångerfullhet dessutom upplevas 

som oäkta.  

Jag är oerhört ångerfull. Jag ber om ursäkt av hela mitt hjärta till alla partikamrater och alla 

väljare ute i landet.
91

  

Liksom övriga studerade situationer tillhör även Almqvist tal genus judiciale. I större delen av 

talet talar Almqvist om omständigheterna kring händelsen, både hans eget motiv och de yttre 

omständigheter som gjorde att han agerade så som han gjorde. I statusläran nämns dessa 

strategier som status qualitatis och status translationis. Status qualitatis handlar om vilken 

kvalitet handlingen har, det vill säga vad det finns för skäl eller motiv till handlingen.
92

 Den 

andra strategin som Almqvist använder sig av är status translationis, då han överför 

argumentationen till yttre omständigheter. Status translationis handlar om att man, precis som 

Almqvist gör, försöker överföra skulden till någon annan person eller till yttre 

omständigheter, detta för att flytta fokus från den ursprungliga frågan.
93

 Detta är något jag 

finner att Almqvist gör ett flertal gånger, då han skyller på yttre omständigheter i nästan hela 

sitt försvarstal, se hans första citat.  

Statuslärans status qualitatis underrubrik concessio, som handlar om att erkänna brottet och 

be om förlåtelse, använder sig Almqvist också sig av då han i slutet av presskonferensen ber 

om förlåtelse för hans agerande. 

Jag är oerhört ångerfull. Jag ber om ursäkt av hela mitt hjärta till alla partikamrater och alla 

väljare ute i landet.
94

  

I sitt försvarstal använder sig Almqvist av undvikande ansvar, botgöring och 

förbättringsåtgärder. Han använder sig även av statuslärans status qualitatis och status 

                                                                                                                                                                                     
90

 Aftonbladet, (01:31–01:39) Almqvists försvarstal (2012-11-14) 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15775061.ab 
91

 Aftonbladet, (02:07-02:16)  Almqvists försvarstal (2012-11-14) 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15775061.ab 
92

 Johannesson (2008), s. 39. 
93

 Lindqvist Grinde (2008), s. 73. 
94

 Aftonbladet, (02:07–02:16) Almqvists försvarstal (2012-11-14) 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15775061.ab 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15775061.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15775061.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15775061.ab


26 
 

translationis, då han radar upp många skäl och motiv till varför han agerade som han gjorde, 

och gång på gång hänvisar han till yttre omständigheter. 

 

6.5 Genusperspektiv  
 

För att titta på det hela ur ett genusperspektiv så började jag med att jämföra männens 

strategier mot varandra och kvinnornas strategier mot varandra. Därefter jämförde jag 

männens strategier mot kvinnornas strategier. Begreppet persona kommer hjälpa mig att titta 

närmare på hur kvinnorna och männen använder sig av genus i sin kriskommunikation.  

Båda männen använde sig av samma strategier, då de nyttjade Benoits apologiateori 

botgöring, undvikande av ansvar och förbättringsåtgärder. Det som skiljer männens 

strategier från varandra är att Juholt använder sig av reducera negativitet vilket inte Almqvist 

gör. Däremot har båda männen med statuslärans status qualitatis i sina tal, dock brukar 

Almqvist även status translationis. De båda männen ber om ursäkt men de skyller samtidigt 

ifrån sig på yttre omständigheter eller okunskap.  

Kvinnornas kriskommunikation präglas av helt olika strategier då Sahlin använder Benoits 

apologiateori reducerar negativitet och attacking one’s accuser, och Schyman använder sig 

av förbättringsåtgärder och botgöring. Dessa är helt skilda om man jämför dem med 

varandra, då Sahlin vill bevisa att hon inte har gjort något fel och sedan börjar attackera sin 

motståndare, det vill säga journalisterna. Schyman däremot erkänner sitt misstag, tar på sig 

skulden, visar ånger, ber om ursäkt och lovar att förbättra sig. Försvarstalen präglas även av 

helt olika strategier ur statusläran. Sahlin brukar status definitionis och senare i talet för hon 

över skulden på journalisterna, status translationis. Schymans tal domineras av status 

qualitatis, då hon använder sig av concessios underrubriker: purgatio och deprecatio.  

De båda kvinnorna använder sig av helt olika strategier i sina försvarstal och detta är 

intressant då jag tittar på det hela ut ett genusperspektiv. Jag finner inga som helst likheter i 

hur kvinnornas kriskommunikation ser ut. Däremot visar det sig att männen använder sig av 

liknande strategier.  

Om jag jämför kvinnornas strategier mot männens visar det sig att Schyman, Juholt och 

Almqvist tillämpar samma strategier, då de alla erkänner sitt misstag, säger att de tar sitt 

ansvar, visar ånger och ber om ursäkt. Båda männen och Sahlin visar ånger men varför är de 
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ångerfulla och vilka ber de om ursäkt till? Juholt är ångerfull för att han har gjort människor 

besvikna och för att det eventuellt finns människor som förlorat tilltron till det 

Socialdemokratiska partiet. Hans ursäkt riktar sig främst till de som känner att Juholt har 

svikit dem. I slutet av Almqvists presskonferens talar han om att han är oerhört ångerfull och 

hans ursäkt riktar sig främst till alla hans partikamrater och väljare ute i landet. Efter 

presskonferensen frågar en journalist vilka han vill rikta sin ursäkt till och då svarar han precis 

som i sitt försvarstal till sina partikamrater och till sina väljare, men han lägger även till att 

han vill be om ursäkt till de som känt sig drabbade den natt som händelsen ägde rum, om de 

känner att han betett sig olämpligt mot dem. Schyman är ångerfull för att hon har gjort ett 

misstag, i sitt försvarstal hon visar ånger och ber om ursäkt. Till skillnad från männen skyller 

inte Schyman ifrån sig på yttre omständigheter eller misstag som männen gör. Visst nämner 

Schyman att det var ett misstag, men det är inget som hon upprepar gång på gång som 

männen gör. På så sätt skiljer sig Schymans concessio från männens. Deras försvarstal ser helt 

olika ut, men jag kan ändå finna markanta likheter då de använder sig av samma strategier. 

Den enda som ber om ursäkt till personen i fråga, det vill säga personen som känt sig drabbad 

den kvällen händelsen ägde rum, är Almqvist, dock gör han det direkt efter presskonferensen. 

Detta tycker jag är värt att lyfta fram då ingen annan av de andra politikerna gör detta. Dock 

är han den enda av samtliga politiker som kan identifiera en enskild individ som mottagare av 

hans brott, det kan inte de kan inte de andra göra eftersom de inte har drabbat någon enskild 

individ. Sahlins tal är det försvarstal som sticker ut. Hon poängterar att hon inte har gjort 

något fel, hon visar upp bevis och fakta för sina argument och därefter flyttar hon fokus till 

journalisterna istället. Männens tal kan påminna om varandra då båda erkänner sin skuld och 

ber om ursäkt, detta gör även Schyman så jag kan inte se någon tydlig skillnad på hur männen 

och kvinnorna väljer att försvara sig själva.  

För att koppla samman till uppsatsens ursprungliga syfte innan vi går vidare till persona, bör 

en kortare diskussion kring ethos presenteras. Efter en jämförande analys av kvinnornas 

respektive männens kriskommunikation kan vi se att Sahlin är den person som väljer att gå 

mot strömmen. Samtliga politiker befinner sig i förtroendekriser och de behöver återuppta sitt 

ethos och förtroendet hos svenska folket. Sahlin använder sig av ett överraskande försvarstal 

då hon väljer att attackera sin motståndare, istället för att be om ursäkt och visa ånger. Hon 

vänder på rollerna så att hon blir offer för journalisterna. Hon bevisar för svenska folket och 

journalisterna att hon handlat rätt och inte fel. Detta är hennes sätt att få tillbaks sitt förtroende 

och ethos hos svenska folket. Schyman använder sig av en helt annan strategi, då hon ber om 
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ursäkt och visar på att det var ett misstag. Eftersom Schyman inte skyller ifrån sig på samma 

sätt som männen gör, så upplevs hennes ursäkt som mer trovärdig än vad männens gör. Detta 

är Schymans sätt att få tillbaks sitt förtroende och ethos. Männens sätt att försöka få tillbaks 

sitt förtroende och ethos hos svenska folket är mycket likt varandra. De ber om ursäkt 

samtidigt som de skyller ifrån sig på okunskap eller på yttre omständigheter. Juholt skyller på 

okunskap och Almqvist skyller på yttre omständigheter. Detta gör de upprepade gånger i sina 

försvarstal och på så sätt blir det svårt att acceptera deras ursäkter. Deras trovärdighet minskar 

för varje gång de skyller ifrån sig, därför blir det svårt för publiken att lita på dem och svårt 

att bygga upp sitt ethos igen. 

Som jag nämnde tidigare så menar Mral att kvinnor i dagens samhälle får ta oerhört mycket 

kritik. Speciellt offentliga kvinnor, då de granskas väldigt noga och de får utstå otroligt 

mycket kritik. Därför måste offentliga kvinnor ta hänsyn till detta i sitt agerande.
95

 Vissa 

gånger kan kvinnliga talare välja att använda en mask, persona, för att bli accepterade av 

publiken. Det vill säga den bild du vill visa upp för publiken eller offentligheten.
96

  För att gå 

djupare in på ämnet genus skall jag titta på vilka typer av personae som dessa svenska 

politiker använder sig av.  

De manliga politikerna agerar relativt lika varandra. De använder sig av samma strategier och 

på så sätt använder de sig av liknande personae. Båda har tagit på sig en ”tycka synd om mig 

- roll”, då de exempelvis skyller på omständigheter. De båda talar med en låg och sansad röst, 

de använder sig av ett begränsat kroppsspråk och kan anses som relativt diskreta i sitt 

framförande. Om vi tittar bakåt i tiden så är detta ett typiskt kvinnligt beteende, då man 

förknippade kvinnor med lågmäldhet och diskrethet,
97

 eftersom de förr i tiden hade en 

underprivilegierad position.
98

 Det manliga, det vill säga det dominerande och kampinriktade 

intresset finns inte i denna kriskommunikation, varken hos Juholt eller hos Almqvist, de är 

inte där för att argumentera för något utan de vill visa på att de har begått ett misstag och att 

de ångrar sig.
99

 Juholt talar dessutom om sin son och sitt hem, och detta är något som är 

typsikt kvinnligt, då han agerar utifrån sina känslor och har dessutom ett vardagsnära språk 

som anses typiskt kvinnligt.
100
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De kvinnliga politikerna agerar på helt olika sätt. De använder sig av olika strategier och helt 

olika personae. Sahlin tar på sig rollen som stark och kampinriktad då hon redan i början talar 

om att hon är stridslysten och att hon är arg. Om vi tittar bakåt i tiden så är detta ett typiskt 

manligt beteende, då det fanns en dominans och ett kampinriktat intresse hos männen.
101

 Som 

Mral förklarar så var retorik maktens redskap för att driva sina intressen och det har alltid 

varit män som brukat detta. Redskapet lärdes främst ut som en kampsport där det gällde att 

vinna över den andre.
102

 Här finner jag en likhet med Sahlins beteende. Hon går ut som 

stridslysten och stark för att vinna över sina motståndare, som i detta fall är journalisterna. 

Eftersom hon även använder sig av strategin attacking one’s accuser, syns en dominans i 

Sahlins agerande, vilket även det anses vara typiskt manligt.
103

 För att vinna över sin 

motståndare lånade Sahlin den typiskt manliga retoriska uppfostran som fanns förr i tiden, 

som gick ut på att tävla och vinna över sin motståndare med alla medel som krävdes.
104

 Sahlin 

använder sig av ganska så fula tekniker då hon ifrågasätter journalisternas arbete och anklagar 

dem för både det ena och det andra. Men precis som Mral beskriver så handlade det om att 

vinna över sin motståndare med alla medel som krävs.
105

 Dock förändras Sahlins persona i 

slutet av hennes tal då hon talar om sin familj. Då tar hon på sig en annan mask, en mer 

moderlig persona som präglas av pathos. På så sätt byter hon mask och hon blir mer kvinnlig 

i sitt sätt att tala, då kvinnor styrs av sina känslor och hon använder sig av ett vardagsnära 

språk.
106

 Schymans tal präglades av känslor. Det var en känslosam Schyman som höll sitt tal 

och hon hade samma mask igenom hela sitt tal. Eftersom talet hon höll främst var ett 

avskedstal så föll det naturligt att ha en känslosam roll och när hon talade om sitt misstag så 

var det en lugn men väldigt öppen Schyman som visade sig. En persona som präglades av 

pathos.  

Det som är gemensamt för alla dessa politiker är att de alla har samma sociala status, då alla 

är politiker, men ändå använder de sig av olika strategier och olika personae oavsett om de är 

män eller kvinnor.
107

  Det kan handla om att vinna över publiken till sin sida, beröra sin 

publik eller för att vinna över sina motståndare. De två männen använder sig av samma 

strategier och liknande personae. De två kvinnorna använder sig av helt olika strategier och 
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olika personae. Sahlin använder sig av typiskt manligt beteende i början av sitt tal, men i 

slutet av talet kommer hennes kvinnliga beteende fram. Schyman däremot använder sig av ett 

känslofyllt tal kopplat till hennes kvinnliga sida. 

7. Sammanfattande diskussion och slutsats 
 

Jag började med att applicera Benoits apologiateori och det retoriska verktyget statusläran på 

politikernas försvarstal för att undersöka vilka försvarsstrategier och vilka tekniker dessa 

politiker använder sig av när de vill försvara sig själva eller sin politik. Därefter valde jag att 

applicera ett genusperspektiv för att se hur kvinnornas försvarsstrategier förhåller sig till 

männens, och även för att se om männen och kvinnorna använde sig av olika eller liknande 

personae. Jag kommer nedan att diskutera det jag har kommit fram till och därefter avsluta 

med en slutsats. 

7.1 Diskussion 

 
Jag började med att applicera Benoits apologiateori och fann att flera av de svenska 

politikerna använde sig av samma strategier. De strategier som samtliga svenska politiker 

använde sig av var: reducera negativitet, förbättringsåtgärder, botgöring och undvikande av 

ansvar. Den enda strategin som de inte använde sig av var förnekelse som handlar om att 

förneka handlingen. Dock vill jag ännu en gång poängtera att Almqvist förnekade hela 

händelsen innan han visste att det framkommit bevis för händelsen. Eftersom han inte 

förnekar händelsen under presskonferensen så har jag valt att inte ta med den aspekten.  

Efter att ha applicerat apologiateorin på försvarstalen så fortsatte jag analysen med att 

tillämpa ett av retorikens främsta verktyg statusläran. De strategier som samtliga svenska 

politiker använde sig av var: status definitionis, status translationis och status qualitatis. De 

använde sig av alla strategier i statusläran förutom den första strategin status coniecturae som 

behandlar faktaförhållandet, det vill säga om gärningen verkligen har begåtts eller om det 

verkligen är den anklagade som har begått handlingen. Man skulle kunna jämföra denna 

strategi med apologiateorins strategi förnekelse. De handlar båda om liknande påståenden så 

som vem det var som utförde den brottsliga handlingen.  
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Därefter tittade jag på situationerna ur ett genusperspektiv och förde även in begreppet 

persona för att undersöka hur samtliga politiker förhåller sig till genus i sin 

kriskommunikation. Genusperspektivet kommer jag att diskutera i slutet av diskussionen. 

7.1.1 Diskussion kring Mona Sahlins försvarsstrategier 

 

Genom att först applicera apologiateorin på Mona Sahlins försvarstal kunde jag bedöma att 

hon använde sig av strategin reducera negativitet, då hon använder sig av bolstering, 

minimization, transcendence och attacking one’s accuser.
 
Hon började med att tala om sin 

lojalitet och sitt engagemang för hennes familj och sitt parti, detta tror jag att hon gjorde för 

att hon ville förstärka publikens positiva intryck gentemot henne, bolstering. På så sätt 

förstärks publikens positiva intryck mot den anklagade och handlingen ser då mindre negativ 

ut.
108

 Sahlin är även noga med att sakligt redogöra varje händelse för att visa på att hon inte 

alls har gjort fel, som journalisterna anklagat henne för. Hon minimerar handlingens 

negativitet, minimization, och på så sätt reduceras även de negativa känslorna som finns.
109

 

Benoit menar att man gör detta för att visa att händelsen inte är lika stor som den verkar 

vara.
110

 I detta fall vill Sahlin bevisa för de som anklagat henne, i detta fall journalisterna, att 

de hade fel då hon främst riktar sig till just dem i början av sitt tal. I och med att hon var noga 

med att redogöra alla händelser så placerar hon dem i en bredare kontext, transcendence, 

vilket Benoit menar att man gör för att få händelsen se bättre ut.
111

 Attacking one’s accuser 

använder Sahlin sig också av, då hon attackerar sina anklagare, journalisterna. I det här fallet 

applicerar hon det väldigt skickligt, då hon vänder publikens ögon mot journalisterna istället. 

Om man lyckas vända rollerna på detta sätt så lyckas man även se bättre ut i publikens 

ögon.
112

  

Som jag nämnde ovan redogör Sahlin för alla händelser med tid, datum och belopp för att 

frigöra sig från brottet. På så sätt är detta en definitionsfråga, är det verkligen ett brott som 

Sahlin har begått? Hon radar upp bevis efter bevis för att visa att hon är oskyldig och inte alls 

har begått de brott som hon anklagats för. Därför finner jag att Sahlins tal präglas av status 

definitionis, som handlar om vilken term man skall sätta på handlingen och om handlingen 
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verkligen är ett brott.
113

 Status definitionis och status coniecturae är relativt lika varandra då 

båda handlar om att definiera vad som egentligen hände, därför fann jag att strategin som hon 

använder sig av även liknar status coniecturae. Hon radar upp händelse efter händelse för att 

bevisa att det inte är ett brott, men har hon verkligen gjort dessa händelser överhuvudtaget? 

Ja, hon har gjort misstag och det erkänner hon, dock menar hon att det inte handlar om något 

brott. Sahlin gör detta för att visa allmänheten och journalisterna att hon är oskyldig och tar på 

så sätt bort anklagelserna från henne själv. På ett väldigt skickligt sätt lyckas hon sedan vända 

anklagelserna mot journalisterna då hon attackerar dem istället. Detta kallas för status 

translationis då hon överför skulden till någon annan och i det här fallet blir det 

journalisterna. Lindqvist Grinde menar att denna strategi hjälper personen i fråga att flytta 

fokuset från den ursprungliga frågan.
114

 Eftersom hon lyckas vända anklagelserna från henne 

själv och vända de till journalisterna så påverkar det givetvis hennes ethos. Hon bevisar att 

hon inte har gjort något fel och på så sätt återfår hon sitt förlorade ethos.  

7.1.2 Diskussion kring Gudrun Schymans försvarsstrategier 

 

Gudrun Schyman använder sig av två helt andra strategier eftersom hon erkänner sitt misstag 

och sedan lovar hon att förbättra sig, för att undvika att samma misstag skall ske igen. Det är 

klart och tydligt förbättringsåtgärder samt botgöring hon tillämpar i sitt tal. Detta är för att 

visa att det endast handlar om ett missförstånd, eller okunskap i detta fall, och hon är ledsen 

för vad som har hänt. Hon erkänner, tar på sig skulden för vad som har hänt och talar om hur 

ångerfull hon är. För att publiken skall kunna acceptera en ursäkt bör personen i fråga 

uppträda ångerfull.
115

 Detta kan Schyman sägas göra då hon öppet och ärligt berättar vad som 

har hänt inför publiken. Det råder inga tvivel om att hon är ärlig, då Schyman har ett relativt 

bra rykte och har alltid varit öppen och ärlig mot sin publik.  

Schymans försvarstal hamnar under statuslärans status qualitatis underrubrik concessio, då 

hon erkänner handlingen och visar ånger. Som jag nämnt ovan använder hon sig av 

concessios underrubriker purgatio och deprecatio, urskuldande och avbön. Hon vill visa för 

det svenska folket att hon agerat fel på grund av bristande kunskap, att hon aldrig handlat med 

brottslig avsikt, att hon inte alls vill svika svenska folket och att det endast var ett misstag från 

hennes sida. Dock menar man i Ad Herennium att en avbön bör ske utan att åberopa bristande 

                                                           
113

 Lindqvist Grinde (2005), s. 36. 
114

 Lindqvist Grinde (2005), s. 37. 
115

 Benoit (1995), s. 79. 



33 
 

kunskap.
116

 Schyman talar om att det är ett misstag, men hon upprepar det inte gång på gång 

som männen gör. Hon talar även om att det är oacceptabelt och att det inte finns någon ursäkt 

för hennes agerande, och på så sätt skyller hon inte ifrån sig på okunskap som Juholt 

dessvärre gör, därför kan hennes ursäkt uppfattas mer äkta än vad männens gör. Detta gör det 

även lättare för Schyman att bygga upp sitt förtroende och ethos igen.  

7.1.3 Diskussion kring Håkan Juholts försvarsstrategier 

 

Håkan Juholt använder sig, precis som Schyman, av en tydlig botgöring. Han nyttjar även 

undvikande av ansvar, reducera negativitet och förbättringsåtgärder. Han inleder talet med 

att använda sig av undvikande av ansvar, då han skyller på att inte hade kontroll över 

situationen och att det var en olyckshändelse, på så sätt menar Benoit att man bort sitt ansvar 

från skulden.
117

  Dock upprepar Juholt gång på gång att han är ledsen för vad som har hänt 

och han erkänner sin skuld vilket Benoit kallar för botgöring. Som jag nämnt tidigare bör 

personen i fråga uppträda ångerfull och ta på sig allt ansvar för att publiken skall acceptera 

ursäkten, och detta kan inte Juholt sägas göra då han använder sig av undvikande av ansvar 

och på så sätt inte tar på sig hela ansvaret. I slutet av talet använder Juholt sig av 

differentiation, då han lägger in två stycken fakturor i ett större sammanhang för att få de att 

verka mindre, detta är underrubriker till strategin reducera negativitet.
 
Innan talet avslutas 

talar Juholt om att han skall förbättra sig så att misstaget inte skall upprepa sig, den strategin 

kallas för förbättringsåtgärd. Eftersom Juholt använder sig av dessa strategier så kan det 

verka som att han vill att publiken skall se hans bidragsfusk som ett misstag från hans sida. 

Då han inte kommer med någon riktig förklaring till varför det blev fel samt att han gång på 

gång skyller ifrån sig, så kan det bli svårt att uppleva hans ursäkt som trovärdig. Enligt Benoit 

skall ursäkten vara ärlig och personen i fråga skall ta på sig sitt ansvar, och detta gör inte 

Juholt eftersom han skyller på ett misstag. Då kan man fråga sig om Juholts ursäkt verkligen 

är botgöring. Vad ber han om ursäkt för egentligen? Han nämner att han är ledsen och sorgsen 

för att han har gjort människor besvikna samt att det eventuellt finns människor som förlorat 

tilltron till det Socialdemokratiska partiet. Detta är ingen ursäkt för hans agerande, utan ett 

påstående om att han är ledsen för att han kan ha förlorat anhängare till partiet. Dock ber han 

ännu en gång om ursäkt men denna gång för att han har svikit de som förlorat tilltron till 
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Socialdemokraterna På så sätt ber han ändå om ursäkt för att han svikit människor och därför 

tolkar jag det som en botgöring.  

För att återgå till statusläran så använder Juholt sig tydligt av status qualitatis underrubrik 

concessio genom att erkänna brottet och be om förlåtelse. Precis som Schyman använder han 

sig av concessios underrubriker purgatio och deprecatio, det vill säga urskuldande och avbön. 

Även Juholt vill visa att det handlar om ett misstag då han hade bristande kunskap kring 

ämnet och han vill visa att han absolut inte agerat med brottslig avsikt. Därefter ber han om 

ursäkt till dem som känner sig sårade och besvikna på hans misstag, och precis som med 

botgöring så är detta en definitionsfråga. Juholt ber om ursäkt många gånger i sitt försvarstal, 

men vad ber han om ursäkt för egentligen? Han ber om ursäkt till de som känner sig sårade 

och besvikna, men inte för sitt agerande. Även här bör en avbön ske utan att åberopa bristande 

kunskap, dock påstår Juholt att det är på grund av bristande kunskap som handlingen har 

skett. På så sätt finner jag det svårt att lita på hans ursäkt och därför kan det bli svårt för Juholt 

att bygga upp sitt ethos.  

7.1.4  Diskussion kring Erik Almqvist försvarsstrategier 

 

Erik Almqvist använder sig av undvikande av ansvar då han gång på gång skyller på 

omständigheter. Han skyller på hur dåligt han mådde, hur berusad han var och andra yttre 

omständigheter som påverkat hans omdöme. Almqvist vill visa att han inte hade någon 

kontroll över situationen och kan därför inte heller ta fullt ansvar för händelsen. Dock påstår 

han att han tar ansvar och sedan använder han sig av förbättringsåtgärder, då han talar om att 

han har jobbat med sig själv och gått i terapi. Enligt Benoit använder man denna strategi för 

att visa att samma misstag inte kommer att ske igen.
118

 I slutet av talet använder han sig av 

strategin botgöring, då han erkänner vad han har gjort, tar sin skuld och ber om ursäkt. Dock 

kan hans ursäkt tolkas som ogiltig då han läser allt ur manus. Almqvist är manusbunden från 

början till slut och detta gör att det blir svårt att acceptera hans ursäkt som ärlig och äkta. 

Precis som jag nämnt tidigare så anser Benoit att man bör ta fullt ansvar för händelsen och 

vara ärlig med sin ursäkt för annars har publiken svårt att acceptera denna. Mral skriver även 

”Är man inte själv övertygad om att masken är ”sann”, kan man inte övertyga andra om det 
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heller”.
119

 Efter att ha studerat Almqvists ursäkt finner jag den icke trovärdig och det ser ut 

som att han går in i en roll för att kunna be om ursäkt.  

Almqvist använder sig av statuslärans strategier status qualitatis och status translationis, då 

han under större av delen av försvarstalet talar om omständigheterna kring händelsen, både 

som motiv och yttre omständigheter som gjorde att han agerade som han gjorde. Almqvist tal 

domineras av hänvisningar till yttre omständigheter för att försöka få bort skulden från honom 

själv och hänvisa till yttre omständigheter bland annat alkohol, dåligt välbefinnande, ilska och 

frustration. Precis som Sahlin, Schyman, Juholt så hade de alla ett ethos att bygga upp och ett 

förtroende att återskapa hos publiken, det svenska folket. Jag finner att Almqvist hade väldigt 

svårt för att göra detta då han var manusbunden under hela presskonferensen och på så sätt 

kändes inte hans ord äkta. Det såg ut som att de kom från någon annan och att Almqvist 

endast var budbäraren. På så sätt blir det ännu svårare att få publiken att lita på honom och 

därmed kunna bygga upp sitt ethos. 

7.1.5 Diskussion ur ett genusperspektiv 

 

För det första vill jag poängtera att samtliga politiker använder sig av genus judiciale. 

Samtliga är anklagade för bidrags - eller skattefusk, det vill säga ekonomiska oenigheter, 

förutom Almqvist då hans situation handlar om opassande uttalanden, det vill säga moraliska 

oenigheter. På så sätt befinner han sig inte i exakt samma situation som de andra, men 

samtliga befann sig i förtroendekriser. 

Om jag studerar dessa politikers kriskommunikation, det vill säga försvarstalen, ur ett 

genusperspektiv finner jag ingen markant skillnad på hur männens strategier ser ut gentemot 

kvinnornas strategier. Den personen som sticker ut med sitt tal är helt klart Sahlin, då hon 

använder sig av strategier som ingen annan av dessa svenska politiker gör. Hennes tal präglas 

av att markera att hon inte alls har gjort något fel som journalisterna påstått, hon ber inte 

heller om ursäkt, och i slutet av talet lyckas hon vända om hela spelet, svartmåla 

journalisterna och ifrågasätta deras arbete.  

Båda männen använder apologiateorins strategier botgöring, undvikande av ansvar och 

förbättringsåtgärder. I jämförelse med kvinnornas strategier så finner jag att även Schyman 

använder förbättringsåtgärder och botgöring, dock brukar hon sig inte av undvikande av 
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ansvar som männen gör. Sahlin använder sig inte av någon av dessa strategier utan hon 

använder sig av apologiateorins reducerar negativitet och attacking one’s accuser.  

När det gäller statuslärans strategier så tillämpar männen och Schyman status qualitatis. Dock 

använder Almqvist även status translationis vilket även Sahlin gör. Juholt, Almqvist och 

Schyman använder sig som sagt av status qualitatis, och Almqvist samt Sahlin av status 

translationis. Juholt, Almqvist och Schyman nyttjar status qualitatis underrubrik concessio 

för att erkänna skulden och be om ursäkt. Dock syns en skillnad i hur männen och kvinnan 

använder sig av strategin. Eftersom männen skyller ifrån sig på yttre omständigheter, så finner 

jag inte att deras ursäkt blir lika trovärdig som Schymans ursäkt. Schyman distanserar sig från 

att skylla på ett misstag, medan männen väljer att använda det som en ursäkt för sitt beteende, 

det vill säga ett undvikande av ansvar. Ännu en skillnad syns när både Almqvist och Sahlin 

använder sig av status translationis, och Almqvist använder den för att ta bort skulden från 

sig själv och istället överföra den på yttre omständigheter, det vill säga skylla ifrån sig. Sahlin 

som också använder sig av status translationis skyller inte ifrån sig på yttre omständigheter 

men hon lyckas överföra skulden till någon annan, då hon flyttar fokus från sig själv så det 

istället hamnar på journalisterna, som i hennes fall är de som har anklagat henne från allra 

första början.  

För att knyta an till persona finne studien att samtliga politiker använder någon form av mask 

när de håller i sina försvarstal. De använder sig av olika roller som finns i dagens samhälle. 

De två manliga politikerna Håkan Juholt och Erik Almqvist, använder sig av en ”tycka synd 

om mig – roll”, då de exempelvis skyller ifrån sig på yttre omständigheter. Deras sätt att tala 

kan anses typiskt kvinnligt då de talar med låg och sansad röst, och de är relativt diskreta i sitt 

framförande.
120

 Varför trycker de inte på sin manliga dominans i sin kriskommunikation? Om 

de går ut för hårt, det vill säga för dominerande, så vinner de ingen sympati från publiken och 

det dominerade är inte heller passande för just dessa situationer. Deras utgångsposition är 

försvarsläge och de behöver bygga upp sitt ethos, få tillbaka förtroende hos publiken igen, och 

då passar det inte att ha ett dominerade kampinriktat intresse. Ett sådant kan snarare förstöra i 

dessa situationer, då utgångsläget blir att vinna istället för att skapa ett samspel, och det är 

därför de spelar mer på kvinnliga drag, det vill säga lågmäldhet och diskrethet. De är inte ute 

efter att vinna eller argumentera för sin sak, utan här handlar det snarare om att bli förlåten av 

publiken. 
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Det dominerande och kampinriktade intresset finner vi hos den kvinnliga politikern Mona 

Sahlin då hon inledde med att visa ett typiskt manligt beteende mot journalisterna genom att 

tala om att hon var stridslysten och arg.121
 Dock ändrar Sahlin sin persona i slutet av talet och 

tar på sig en mer kvinnlig mask, då hon börjar tala om sin familj och använder ett mer 

vardagsnära språk.
122

 Varför trycker Sahlin först på det typiska manliga beteendet och sedan 

på det typiskt kvinnliga beteendet? Det kan tolkas som ett försök att bygga upp sitt ethos. Hon 

vill markera att det inte går att säga vad som helst om henne och hon vill visa att hon inte har 

gjort något fel här, utan det är journalisterna som har gjort fel. Det kvinnliga beteendet 

kommer in i slutet då hon vill poängtera att det är journalisterna som borde skämmas och inte 

hon, dock är detta även ett typiskt manligt beteende då man tar till alla medel för att vinna 

över sin motståndare.
123

 Men eftersom hon använder sig av pathos och ett vardagsnära språk 

här så värderar jag detta argument som mer kvinnligt. Sahlin använder sig av sin familj och 

sina barn för att väcka känslor hos sin publik och på så sätt få över publiken på sin sida. Hon 

använder sig av antistrephon, det vill säga hon vänder motståndarens argument och bevis till 

sin fördel.
124

 

Den andra kvinnan Gudrun Schyman använder sig av sin kvinnliga sida, då hon höll i ett 

avskedstal och försvarstal som präglades av känslor.
125

 Varför valde hon att använda sig av 

sin kvinnliga sida i sin kriskommunikation? För det första var för att det var ett avskedstal och 

försvarstal, det passar inte att ha ett dominerande eller kampinriktat intresse då, och för det 

andra ville hon vinna publikens förtroende. Hon visade sig sorgsen och ångerfull. Hon talade 

om sitt misstag och hon visste att det inte fanns några som helst ursäkter för hennes agerande.  

Som tidigare nämnt i uppsatsen har samtliga politiker samma utgångsläge, de utgår från en 

försvarsställning och de måste göra allt i sin makt för att bygga upp sitt förtroende igen. Dock 

väcker det en tanke om den traditionella uppdelningen av män och kvinnor påverkar 

politikernas sätt att agera kommunikativt. Kvinnor som ursprungligen inte hade någon talan 

har fortfarande, i dagens samhälle, svårare att göra sin röst hörd än vad männen har.
126

 

Männen som ursprungligen är fostrade till en kampinriktad attityd och som gjorde allt för att 
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vinna en kamp, har deras kampinriktade intresse påverkat politikernas sätt att agera 

kommunikativt?
127

  

Den personen som först och främst sticker ut med sitt försvarstal är Sahlin och hon har valt att 

använda sig av en manlig mask, för att stärka sitt ethos. Precis som Mral menar så kan man 

låna persona från de som har en högre sådan, för att stärka talets ethos.
128

 Detta gör även 

Juholt och Almqvist, de har valt att använda sig av kvinnliga masker för att stärka sitt ethos, 

dock får det mig att fundera på varför de har valt att låna en mask från det kvinnliga könet, 

som förr i tiden ansågs ha lägre status än männen.
129

 Kan det vara för att ta bort det 

kampinriktade intresset och skapa ett samspel med publiken, eftersom de står i en 

underlägesposition? Den enda som inte lånar någon mask är i detta fall Schyman, då hon 

använder sig av sin egen kvinnliga mask. Kan det vara av samma anledning som Juholt och 

Almqvist, att även hon vill skapa ett samspel med publiken? 

7.2 Slutsats 

 
Med hjälp av Benoits apologiateori och statusläran gick det att identifiera vilka strategier och 

tekniker som politikerna använder sig av i sina försvarstal, och genom att applicera begreppet 

persona kunde jag titta närmare på hur de använder sig av genus i sin kriskommunikation. Jag 

finner att min metod har fungerat mycket bra, då de båda teorierna kompletterade varandra. 

De båda teorierna är väldigt lika varandra, men jag finner att apologiateorin tillför ett mer 

strukturerat syfte till varför man kan använda sig av strategierna och vilka olika mål som 

strategierna har, vilket inte statusläran gör. Benoits apologiateori ger ett bredare perspektiv på 

den hela kontexten. Däremot hjälpte statusläran mig att sätta fingret på vad politikerna 

egentligen gjorde och hur politikerna använde sig av sin retorik för att återuppta sitt 

förtroende och ethos. Begreppet persona bidrog till att skapa en bild av hur politikerna 

använde sig av genus i sin kriskommunikation.  

För att koppla samman resultatet med syftet så har jag hittat både likheter och skillnader i hur 

dessa politiker behärskar sin kriskommunikation. Vissa använder sig av samma strategier och 

andra använder sig av olika för att återfå sin trovärdighet och sitt ethos. Samtliga politiker 

tillämpade flera av såväl Benoits som statuslärans strategier. De studerade politikerna är 

relativt lika varandra men det är Sahlin som sticker ut för hon brukar en strategi som ingen 
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annan gör, hon går till attack. Vilket kan handla om decorum, det vill säga hur man anpassar 

sig efter situationen
130

 och Sahlin överaskar publiken med att gå till attack istället för att be 

om ursäkt, därför sticker hon ut. Med begreppet persona gick det att identifiera vilka masker 

som samtliga politiker använde sig av. Detta är intressant ur ett genusperspektiv då Sahlin är 

den enda som sticker ut och går ”mot strömmen” med sitt kampinriktade intresse. Resultatet 

visar även att männen använder sig av samma strategier, då de spelar på kvinnliga drag för att 

återfå sitt förtroende och ethos, medan kvinnorna använder sig av helt olika strategier, då 

Sahlin använder sig av både manliga och kvinnliga drag, och Schyman spelar på sina 

kvinnliga drag för att återfå förtroende och ethos. 

Genom mina analyser har min studie visat på att Benoits apologiateori är minst lika lämplig 

att använda som analysverktyg, som statusläran är. Som tidigare nämnt kompletterar de 

varandra och genom att applicera begreppet persona i min analys visar det att det är fullt 

möjligt att använda sig dessa tre tillsammans för att få ett en fullständig studie. Slutligen vill 

jag påvisa att det traditionella mönstret hos kvinnor och män har ändrats genom tiderna både 

gällande hur man använder sig av sitt språk och hur vi ser på det, och jag hoppas att min 

uppsats ger en tankeställare till omvärlden om att inte dra alla kvinnor eller män över en kam.  

8. Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats var att studera fyra stycken svenska politikers försvarstal och hur de 

hanterar sina krissituationer på ett kommunikativt plan, vilka försvarsstrategier och tekniker 

använder de sig av. Sedan utifrån ett genusperspektiv och med hjälp av personae titta på det 

hela för att se om det finns några likheter eller olikheter mellan de kvinnliga och de manliga 

politikerna.  

Mina frågeställningar löd:  

 

 Vilka försvarsstrategier använder dessa svenska politiker för att försvara sig själva 

eller sin politik?   

 Hur förhåller sig kvinnornas försvarsstrategier till männens? 

 

De krissituationer och försvarsstrategier som studerades var: Mona Sahlin - Tobleroneaffären 
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(1995), Gudrun Schyman – Schymanaffären (2003), Håkan Juholt – Juholtaffären (2011), 

samt Erik Almqvist – Opassande uttalanden (2012). Materialet var politikernas 

presskonferenser som hölls efter respektive krissituation.  

Med hjälp av William L. Benoits apologiateori och den retoriska statusläran gick det att 

identifiera vilka försvarsstrategier och tekniker samtliga politiker använt sig av i sin 

kriskommunikation. Dessa två teorier användes som ett hjälpmedel för att jämföra dem 

gentemot varandra och på så sätt blev det min metod. Apologiateorin hjälpte till att analysera 

hur det går att agera för att återuppta sitt skadade ethos efter en kris och efter att ha 

kompletterat statusläran så kunde jag även se hur politikerna använde sig av sin retorik för att 

återuppta sitt skadade ethos. Statusläran hjälpte till att se talets struktur och karaktärsdrag och 

på så sätt blev det lättare att sätta fingret på vad som egentligen skedde, och apologiateorin 

tillgav de syfte och mål som de olika strategierna har. Därefter använde jag mig av Brigitte 

Mrals bok Talande kvinnor: Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key för att se det hela 

ur ett genusperspektiv, det vill säga hur kvinnornas kriskommunikation förhöll sig till 

männens. För att gå ännu djupare in på ämnet genus så valde jag att titta på vilka typer av 

persona som dessa svenska politiker använt sig av i sina försvarstal. 

För att besvara den första forskningsfrågan, visar resultatet att flera av de svenska politikerna 

använde sig av samma strategier, apologiateorins reducera negativitet, förbättringsåtgärder, 

botgörning och undvikande av ansvar, och statuslärans strategier: status definitionis, status 

translationis och status qualitatis. De använde sig av alla strategier i apologiateorin och 

statusläran förutom förnekelse och status coniecturae. Dessa två strategier går att jämföras 

med varandra då de båda handlar om liknande påståenden så som vem det var som utförde den 

brottsliga handlingen. Den andra forskningsfrågan i min frågeställning är den fråga jag finner 

har fått mest intressant resultat. Med begreppet persona kunde jag se hur kvinnornas 

kriskommunikation förhöll sig till männens. Resultatet visar att männens kriskommunikation 

såg relativt likadan ut medan kvinnornas kriskommunikation såg helt olika ut. Det finns ingen 

markant skillnad mellan könen, men den person som sticker ut är Mona Sahlin eftersom hon 

använde sig av strategier som ingen annan av dessa politiker tog sig för, hon valde att gå till 

attack och attackera sina motståndare. Kvinnorna använder sig av helt olika strategier och 

olika personae, medan männen använder sig av samma strategier och samma persona.  

Uppsatsen lyfter fram ett nytt perspektiv på hur politiska män och kvinnor använder sig av 

kriskommunikation. Det handlar om hur man förhåller sig till genus likväl som till den 
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retoriska situationens olika delar, vem som sticker ut och i detta fall var det Mona Sahlin som 

valde att sticka ut och gå en helt annan väg. Hon valde att attackera sina motståndare istället 

för att be om ursäkt som de andra gjorde. Sahlin sticker ut för att hon förhåller sig osäkert till 

decorum.
131

 Istället för att göra det som passar för situationen så gör hon tvärtom, hon gör det 

som ingen förväntat sig.   
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