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Inledning  
År 2012 avslöjade U.S Anti-Doping Agency (USADA) att proffscyklisten Lance Armstrong 

använt flera olika dopingpreparat under sin professionella karriär. Usada skrev i sin utredning 

att Armstrongs cykellag, US Postal Service, hade lyckats med ”the most sophisticated, 

professionalised and successful doping program that sport has ever seen”. Han erkände 

anklagelserna kort efter publikationen och blev därefter fråntagen bland annat sina sju raka 

segrar i det prestigefyllda cykelloppet Tour de France. Utöver det fick han en livslång 

avstängning inte bara från cyklingen, utan alla sportevenemang som sanktioneras av staten, 

samt tvingades avgå som styrelseledamot för sin välgörenhetsorganisation Livestrong 

Foundation.1 Domen fick medialt utrymme över hela världen och i januari 2013 gick Armstrong 

ut i en exklusiv tv-intervju med Oprah Winfrey bland annat för att uttala sig om sin doping. Det 

är denna intervju som står i fokus för min undersökning. De följande pressreaktionerna, liksom 

en mer eller mindre enstämmig forskning, har varit eniga i sin bedömning av Armstrongs 

uttalanden. De klassades som misslyckade, till stor det för att det ansågs att han inte tog på sig 

ansvaret för sina handlingar. ”It is simply not possible to atone while continuing to evade 

responsibility”, skrev de amerikanska media- och kommunikationsvetarna Stephen R. Thomsen 

och Harper Anderson i en artikel.2 Trots detta har Armstrong på många sätt återtagit en 

framskjuten plats i cykelvärlden och förekommer ofta i cykelsammanhang. Det finns med andra 

ord skäl att undra om bedömningen av Armstrongs försvar hos Winfrey kan ha varit förhastad. 

Det förefaller nödvändigt att studera hans intervju igen från ett nytt perspektiv. Men 

dessförinnan, för att förstå Armstrongs stora inflytande och hur han blev en så stor profil, är det 

nödvändigt att ta del av hans historia. 

 

Bakgrund 
I oktober 1996, strax efter att Armstrong skrivit under ett kontrakt med proffslaget Cofidis, fick 

han diagnosen testikelcancer som spridit sig till lungor och hjärna.3 Han överlevde cancern, 

                                                
1 William Fotheringham, ”Lance Armstrong’s team ’ran the most sophisticated doping programme ever’”, The 
Guardian 11/10 2012, https://www.theguardian.com/sport/2012/oct/11/armstrong-usada-sophisticated-doping-
scheme (19/10 2018). 
2 Steven R. Thomsen & Harper Anderson, ”Using the rhetoric of atonement to analyze Lance Armstrong’s failed 
attempt at redeeming his public image”, Journal of Sports Media 10, 2015, s. 79-99, s. 93. 
3 Patrick Redford, ”The ridicilous saga of Lance Armstrong, the cheater who became an enemy of the state”, 
Deadspin 20/4 2018, https://deadspin.com/the-ridiculous-saga-of-lance-armstrong-the-cheater-who-1802288537  
(19/10 2018). 
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vilken läkarna gett honom 20% chans att överleva, och gick vidare för att ta cykelvärlden med 

storm. 1997 grundade han ”the Lance Armstrong Foundation”, idag känd som ”Livestrong 

Foundation”, till förmån för cancerforskning och 1998 gjorde han sin comeback i cykelsporten 

där han kom på fjärde plats i Spanien runt.4 1999 vann han sin första Tour de France och 

fortsatte att vinna touren sju år i rad för att sedan dra sig tillbaka 2005. Han gjorde senare en 

andra comeback och var aktiv 2008 till 2011, då han drog sig tillbaka för gott. 

 Armstrong var Amerikas mest framgångsrika proffscyklist genom tiderna och en av de 

största mediaprofilerna inom cykelsporten. Med sina många, i flera fall överlägsna, vinster 

tillsammans med sitt tillfrisknande och sin cancer-stiftelse var det få som inte visste vem han 

var. Många ifrågasatte dock om han verkligen var ren från doping. Alla dessa anklagelser mötte 

Armstrong med taggarna utåt och förnekade inte bara anklagelserna, utan gick i många fall 

vidare med att stämma motståndarna för förtal.5  

Armstrong förnekade all inblandning i doping, men avslöjades till slut. Han blev, som 

nämnts ovan, av med alla sina titlar och hans intervju i Oprah betraktades allmänt som ett 

fiasko.6 Efter detta är det rimligt att anta att han inte skulle kunna visa sig i cykelsammanhang 

igen, ändå skulle han komma att dyka upp i flera olika sammanhang inom cykelvärlden. Hur 

kommer detta sig? 

 

Tidigare forskning  

Image repair theory 

Tidigare forskning om offentliga ursäkter har ofta tagit sin utgångspunkt i så kallad image 

repair theory (IRT). IRT är en teori utvecklad av den amerikanske kommunikationsvetaren 

William L. Benoit, och handlar om hur en aktör går till väga för att bygga upp en skadad image. 

Behovet av att återuppbygga sin image är ofta anledningen till en offentlig ursäkt.7 Denna teori 

                                                
4 Spanien runt, eller Vuelta a Espana, är ett av de tre etapplopp som finns inom cykelsporten och kallas Grand 
Tours, tillsammans med Tour de France och Giro d’Italia. 
5 Cindy Boren, ”A brief history of Lance Armstrong denying doping allegations”, the Washington Post 14/1 
2013, https://www.washingtonpost.com/news/early-lead/wp/2013/01/14/a-brief-history-of-lance-armstrong-
denying-doping-allegations-video/?utm_term=.86da0d0302fb (22/10 2018). 
6 Se bland annat i en artikel av Harry J Enten, ”Lance Armstrongs Oprah PR disaster: polls show confessing is 
for losers”, the Guardian 21/1 2013, https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jan/21/lance-armstrong-
oprah-pr-disaster (8/11 2018). 
7 William L. Benoit, Accounts, excuses, and apologies: A theory of image restoration strategies, Albany: State 
University of New York Press 1995. Se även denna senare artikel där han omdefinierar begreppet något genom 
att byta ut restoration mot repair: ”Another visit to the theory of image restoration strategies”, Communication 
Quarterly 48, 2000, s. 40-43. 
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används, i de flesta fall, som ett analysverktyg för att se hur en person eller ett företag reagerat 

i en krissituation och hur de lyckats.  

 Enligt Benoit finns det fem olika strategier för det självförsvar som kan tillämpas för att 

återuppbygga sin image: att förneka (denial), att undvika ansvar (evading responsibility), att 

reducera anklagelsen (reducing offensiveness), att utföra en korrigerande åtgärd (corrective 

action) och att visa ånger (mortification).8 Att förneka innebär att den anklagade förnekar att 

någonting anstötligt skett, alternativt att det inte var den anklagade som gjorde eller orsakade 

det. Att undvika ansvar innebär att den anklagade försöker minimera sitt eget ansvar eller 

försöker rättfärdiga sina handlingar. För att reducera anklagelsen kan den anklagade till 

exempel förminska magnituden av det inträffade. Den anklagade kan som en korrigerande 

åtgärd försöka återställa det som inträffat eller lova att det inte kommer att hända igen. Att visa 

ånger innebär att den anklagade erkänner sitt ansvar i det inträffade och ber om att bli förlåten 

för sina handlingar.  

Även om image repair theory kritiserats från olika håll anses den ändå vara en vedertagen 

och adekvat teori för att försöka förstå hur en aktör gått tillväga för att försöka bygga upp sin 

image efter att en krissituation inträffat.9 Slutsatsen av forskning som baserats på IRT handlar 

ofta om hur aktören kunde lyckats bättre med sin image repair.10 Framöver i uppsatsen kommer 

jag att referera till detta som ”återuppbyggandet av sin image”. Peter M. Smudde och Jeffrey 

L. Courtright föreslår att IRT skulle kunna utvecklas till att inte bara analysera någonting som 

redan hänt, utan kunna breddas till en förebyggande strategi för hur ett företag skulle kunna 

hantera kommande krissituationer. De erkänner dock IRT som ett viktigt verktyg inom fältet 

av offentliga ursäkter, vilket ligger till grund för att de vill utveckla teorin vidare.11  

En svårighet som uttryckts av forskare som använt sig av IRT är att det saknas ett djup 

och möjlighet till nyansering i de kategorier som innefattas av teorin. Detta leder till att delar 

av kriskommunikationen inte kan analyseras då de inte går att kategorisera inom någon av 

Benoits olika strategier.12 Teorin har blivit kritiserad av Judith P. Burns & Michael S. Bruner 

                                                
8 Benoit 1995, s. 75-79. Observera att det är min egen översättning av begreppen till svenska. 
9 William Forest Harlow et al. (red.), ”BP initial image repair strategies after the Deepwater Horizon spill”, 
Public Relations Review 37, 2011, s. 80-83. 
10 Peter M. Smudde & Jeffrey L. Courtright, ”Time to get a job: helping image repair theory begin a career in 
industry”, Public Relations Journal 2, 2008, s. 1-20. Se även bland annat den ovanstående artikel av Harlow et 
al. (red.) där de i beskriver hur BP kunde lyckats bättre med återuppbyggandet av sin image. 
11 Smudde & Courtright 2008, bland annat på s. 2 och 4, men även på flera ställen i artikeln. 
12 Elizabeth Johnson Avery, et al. (red.), ”A quantitative review of crisis communication research in public 
relations from 1991 to 2009”, Public Relations Review 36, 2010, s. 190-192. 
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som, bland annat, önskar ett större fokus på mottagaren.13 Oavsett vilken strategi den anklagade 

använder sig av måste denne rikta sig till en mottagare. För att kunna använda den mest 

effektiva strategin krävs en förståelse av sin mottagare, eller publik, vilket också är en av 

grundpremisserna inom retoriken. Det är förvånande att det inte finns någon del inom IRT som 

innebär en analys av den eller de som ska erhålla budskapet. Det är trots allt mottagaren som 

avgör om någons image återigen kan byggas upp. Forskningen fokuserar, som nämnts ovan, på 

hur en aktörs återuppbyggande av dennes image lyckats eller misslyckats. Det ter sig dock 

orimligt att hävda vad som gick fel eller om aktören lyckats med återuppbyggandet av sin image 

om det inte skett en analys av mottagaren, då det endast är med hjälp av mottagaren som 

bedömningen kan göras på ett tillförlitligt sätt. 

 

Skillnaden mellan auditoriet och allmänheten 

S. Andrew Stowe har skrivit en doktorsavhandling om Armstrong: The drive to decieve: Lance 

Armstrong’s image repair and maintenance (2016), där han på flertalet ställen tar upp att 

publiken spelar en roll i IRT.14 Han skriver att publiken, tillsammans med många andra faktorer 

såsom talaren och identifikation, är en viktig aspekt inom retorik i stort.15 Han nämner i ett 

flertal passager att publiken är viktig, men det saknas en utförlig analys av vilken publiken 

faktiskt är, alltså Armstrongs auditorium.16 Han skriver ofta om publikens perspektiv, men det 

unika med detta är att han likställer publiken med allmänheten.17 Ur detta drar jag slutsatsen att 

den publik han talar om är en bred, ospecificerad publik, vilket är problematiskt. Det är 

problematiskt för att det inte går att analysera någonting ur publikens perspektiv om man inte 

vet vem publiken är. Därför skulle forskningsfältet gynnas av ett större fokus på just auditoriet.  

En av slutsatserna som dras i avhandlingen är att det inte är dopingen som är problemet 

för allmänheten, det är när cyklisten blivit dömd för dopingbrott. De bryr sig nämligen inte om 

att idrottsmänniskan dopat sig, så länge de inte vet om det. Det viktigaste för publiken är att 

kunna njuta av sporten.18 Denna likställning mellan allmänheten och publiken återkommer 

frekvent i Stowes studie, men också inom forskningsfältet för offentliga ursäkter. Genom att 

                                                
13 Judith P. Burns & Michael S. Bruner, ”Revisiting the theory of image restoration strategies”, Communication 
Quarterly 48, 2000, s. 27-39. 
14 S. Andrew Stowe, the drive to decieve: Lance Armstrong’s image repair and maintenance, (diss.) Clemson: 
Clemson University TigerPrints 2016. 
15 Stowe 2016, s. 31. 
16 Stowe 2016, s. 31-32. 
17 Stowe 2016, s. 34-35. 
18 Stowe 2016, s. 28. 
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ständigt anta auditoriet som allmänheten skapas en avsaknad av olika perspektiv. Framför allt 

när det gäller aktörens syfte med framträdandet. För att kunna avgöra om en ursäkt varit 

framgångsrik känns det rimligt att ta både aktörens syfte och dennes auditorium i beaktning. 

Avsaknaden av detta perspektiv lämnar luckor i forskningsfältet. 

Denna studie berör ytligt Armstrongs intervju med Oprah Winfrey, dock inte i detalj utan 

bara hur detta framträdande mottagits. Han skriver: 

 
In this case, the audience likely expected to receive their sacrificial pound of flesh and a hearty 
apology, based on the commonplaces of a television confession. Instead, they got someone who was 
much more interested in preserving his identity and not being the scapegoat for all of cycling’s many 
drug and enforcement related issues. The disappointment of the audience is a classic example of 
disappointment because of expectation violation.19 

 

Det intressanta i detta stycke är att Stowe skriver att Armstrong var mycket mer intresserad av 

att behålla sin identitet, än att tillfredsställa sitt auditorium. Han menar att auditoriet, eller 

allmänheten vilken auditoriet antas vara, ville ha en syndabock. Genom att ta på sig rollen som 

syndabock hade Armstrong därmed tillfredsställt allmänheten.  

Då poängen med en offentlig ursäkt är att tillfredsställa sitt auditorium, borde det 

rimligtvis finnas en god anledning till att Armstrong valde att inte göra just detta. Problematiken 

som uppstår är att man antar att det har skett ett misslyckande, vilket är vanligt förekommande 

inom detta forskningsfält. Man bortser därmed från den eventuellt goda anledningen till att 

aktören inte tillfredsställde sitt auditorium. Anledningen till detta skulle till exempel kunna vara 

att forskaren i fråga misstolkat vem aktören menat att påverka. Det vill säga att aktören 

egentligen riktade sig till en annan mottagare än den forskaren utgår från. I detta fall och 

anledningen till Armstrongs val att inte ta på sig rollen som syndabock måste ses som en 

indikation till att förstå varför framträdandet gjordes. Han ville behålla sin identitet för att han 

ville verka inom samma område som före skandalen, cykelsporten, där han aldrig varit en 

syndabock. Hans tilltänkta mottagare av budskapet i intervjun var personer som redan känner 

honom eller som han har arbetat tillsammans med, vilket var anledningen för Armstrong att 

behålla sin identitet. Allmänheten anser att han inte är en god person i och med lögnerna kring 

hans doping. Han påstår dock vid ett flertal tillfällen i intervjun att han inte hade tillgång till 

någonting som andra inte hade. Detta kan ses som ett tecken på att han vänder sig till de som 

upplevt cykelsporten från insidan och kan hålla med om den utbredda dopingkultur Armstrong 

talar om genom hela intervjun. 

                                                
19 Stowe 2016, s. 121. 
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Bristerna inom forskningen 

Som diskuterats ovan har den tidigare forskningen om Lance Armstrong framför allt fokuserat 

på hans försök att återuppbygga sitt förtroende hos allmänheten. De flesta är överens om att 

just hans officiella ursäkt i framträdandet i intervjun med Winfrey inte lyckades. Detta menar 

bland annat Thomsen och Anderson i sin artikel ”Using the rhetoric of atonement to analyze 

Lance Armstrong’s failed attempt at redeeming his public image” (2015).20 De argumenterar 

för att Armstrongs försök att framföra en offentlig ursäkt underminerades av hans misslyckande 

att ta på sig skulden för sina handlingar. Deras slutsats är att han misslyckades med att reparera 

sitt rykte hos allmänheten, media och sina fans, vilket har sin grund i undersökningar som gjorts 

efter intervjun. De har inte använt sig av IRT, men utgår i sin artikel från att Armstrongs syfte 

med sitt framträdande i intervjun med Winfrey var att rikta sig till allmänheten. Även i denna 

artikel står mottagaren i fokus och återigen antas den vara den stora massan, allmänheten. 

I undersökningen, som nämns i artikeln, höll 63% av amerikanerna med om att Armstrong 

aldrig skulle lyckas reparera sitt rykte igen efter intervjun.21 Det som dock inte undersökts är 

vem de argument han använde sig av i intervjun vände sig till, vilket kan tänkas ha lett till att 

enkäten besvarats av en bred målgrupp istället för hans tilltänkta publik. Armstrong hade ett 

gott rykte och blev idoliserad världen över för sina prestationer, men när dopingskandalen 

uppdagades föll hans popularitet drastiskt. I och med denna markanta sänkning i popularitet 

och att hans goda rykte var borta kan det tyckas svårt att bygga upp det igen. Detta är många 

överens om, men de har misslyckats att se möjligheten att han inte försökte bygga upp sin 

popularitet till samma nivå igen. Han var rimligtvis smart nog att själv också inse att han inte 

skulle lyckas återuppbygga sin image till samma status som förut och valde därför, på ett 

strategiskt sätt, att rikta in sig på den värld han kände till och tillhörde mest, cykelvärlden.  

En genomgång av de viktigare studierna inom forskningen om offentliga ursäkter ger vid 

handen att den präglas av vissa teoretiska brister, vad gäller just hänsynstagandet till 

kommunikationssituationens mottagare – ursäkternas auditorium så att säga. Fokus ligger helt 

på avsändaren av ursäkten och efterforskningar som rör mottagaren av samma budskap saknas. 

Som jag har argumenterat för och vidare kommer att argumentera för i analysdelen är att just 

mottagaren är av stor betydelse. Trots till exempel Stowes extensiva forskning på Armstrongs 

image, flera artiklar, intervjuer och undersökningar verkar ingen ha vägt möjligheten att 

Armstrong till viss del lyckats med återuppbyggandet av sin image. Denna möjlighet skulle 

                                                
20 Thomsen & Anderson 2015. 
21 SurveyUSA, ”Results of SurveyUSA News Poll #20219” 18/1 2013, 
http://www.surveyusa.com/client/PollReport.aspx?g=7bdbc53b-09cf-4768-957f-fe3a354a0459 (25/10 2018). 
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kunna undersökas med hjälp av ett större fokus på mottagaren. Det är lätt att anta att Lance 

Armstrong valde Oprah Winfrey som kanal för att nå ut till så många som möjligt, med andra 

ord allmänheten. Detta eftersom hon är en inflytelserik mediaprofil. Det skulle dock kunna vara 

så att han valde Winfrey av samma anledning, men för att nå ut till så många som möjligt, inom 

cykelsporten.  

 

Syfte och frågeställningar 
Mottagandet av Armstrongs försvar i intervjun med Winfrey har alltså varit svalt – i varje fall 

om vi får tro journalister och tidigare forskare, som samstämmigt betecknat framträdandet som 

misslyckat. Denna bedömning förefaller dock förvånande eller rentav förhastad mot bakgrund 

av Armstrongs rätt starka närvaro i cykelsportsammanhang sedan framträdandet. Sedan domen 

syns Armstrong nämligen regelbundet inom cykelsporten med bland annat en uppskattad pod, 

två välkända och framgångsrika cykelbutiker i Texas och frekventa framträdanden i 

radioprogram. Mot denna bakgrund är det rimligt att ställa sig frågan: om han inte lyckats 

reparera sin image, åtminstone inom cykelvärlden, skulle han då synas inom flera olika 

sammanhang med starka länkar till cykelsporten? 

Denna uppsats kommer att bestå av en nyläsning av den tvådelade intervjun med Oprah 

Winfrey där Lance Armstrong för första gången talar ut om sina år som proffs och 

dopingskandalen. Syftet är att utröna ifall Armstrong riktade sig till en specifik publik, dvs 

cykelvärlden, snarare än att vända sig till allmänheten. Detta kommer att undersökas genom att 

titta på de olika argument Armstrong använder i intervjun och vem de är riktade till. Noggrann 

forskning har redan gjorts på området angående Armstrongs lyckade, eller snarare misslyckade, 

reparation av sin image, men den saknar det fokus på auditoriet som jag i min uppsats vill 

undersöka. De frågeställningar uppsatsen är ämnad att besvara är: 

• Vem vänder sig Armstrong till i sin intervju? 

• Vilka argument använder han sig huvudsakligen av och vem riktar sig dessa till? 

 

Med dessa frågeställningar som utgångspunkt kommer jag alltså att undersöka Armstrongs 

intervju och visa att en analys av hans auditorium är nödvändig för att kunna bedöma hur han 

lyckats, eller misslyckats, med sitt framträdande. 



  10  
 

Teori och metod 
Det finns flera olika teoretiker som intresserat sig för mottagarens, auditoriets eller publikens 

funktioner och status i retorisk teori. Några av de mest välkända är Edwin Blacks andra 

persona, Chaïm Perelmans & Olbrechts-Tytecas universella auditorium och Lloyd F. Bitzers 

den retoriska situationen. Black skriver i sin text ”The Second Persona” (1970) om att en text 

alltid förutsätter en implied auditor, en underförstådd åhörare.22  

Med denna underförstådda publik menar Black att det viktigaste för den retoriska 

bedömningen inte är att fastställa en faktisk publik. Man måste istället noggrant läsa igenom 

texten för att försöka hitta den tilltänkta publiken. Detta skulle kunna ses som en god 

utgångspunkt för min analys, men enligt Blacks teori räcker det inte att identifiera den tilltänkta 

publiken. Enligt teorin ska man ta på sig uppgiften att utröna vilken ideologi som riktas mot 

den tilltänkta publiken man hittar.23 Det viktigaste målet för denna teori är alltså att blottlägga 

författarens bakomliggande agenda. Då Armstrong inte antas ha några dolda ideologiska 

föreställningar som han vill få fram genom sitt framträdande är inte andra personan den 

lämpligaste utgångspunkten för denna analys.  

 Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts-Tyteca skriver i sin bok Traité de l’argumentation: 

La nouvelle rhetorique (1958) att för att kunna fastställa vilket auditoriet är måste man utgå 

ifrån att auditoriet är de personer som talaren önskar att påverka med sin argumentation.24 

Auditoriet är alltså inte nödvändigtvis alla som lyssnar eller läser det talaren säger utan endast 

de personer som talaren vill påverka. Detta är relevant för denna uppsats, då det verkar finnas 

en övergripande missuppfattning om vem eller vilka Armstrong velat påverka med sitt 

framträdande. Innan talaren konstruerar sitt tal måste den föreställa sig ett auditorium som 

består av de den vill påverka och sedan utforma sin argumentation utifrån det. Det viktigaste är 

inte vad talaren ser som sanning, det är att känna till åsikterna hos de han vill påverka.25 Genom 

att känna till dessa åsikter kan man som talare lättare nå sitt mål, det vill säga att övertyga sitt 

auditorium. Att använda sig av teorierna kring det universella auditoriet kan tänkas lämpa sig 

                                                
22 Edwin Black, ”The second persona”, Quarterly Journal of Speech 56, 1970, s. 109-119, s. 112. Det ska dock 
påpekas att trots att jag valt att översätta auditor med åhörare så betyder det engelska ordet även revisor. 
Anledningen till att jag valt att påpeka detta är att åhörare och revisor innehar två väldigt olika roller. Åhöraren 
är den som lyssnar eller läser budskapet, men en revisor är ansvarig för att betygssätta eller godkänna en 
handling. Detta betyder att det skulle bli olika förhållningssätt för denna auditor, beroende av hur man väljer att 
tolka dess roll genom översättningen till svenska. 
23 Black 1970, s. 113-114. 
24 Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, The new rhetoric: A treatise on argumentation, övers. John 
Wilkinson & Purcell Weaver, Notre Dame: University of Notre Dame 1971, s. 19. 
25 Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 23-24. 
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väl för denna analys. Perelman & Olbrechts-Tyteca skiljer även på specifikt och universellt 

auditorium, men denna distinktion är inte relevant för denna uppsats, då den endast kommer att 

behandla exempel som riktar sig till en specifik publik.26 

Det finns utöver de förstnämnda teorierna ännu en teori som lägger stor vikt vid 

mottagaren och det är Lloyd F. Bitzers den retoriska situationen.27 Bitzer konkretiserar tre 

villkor som påverkar den retoriska situationen: exigence, audience och constraints. Exigence är 

det påträngande problem som kan påverkas positivt av talarens diskurs.28 Audience är, i samma 

linje som Perelman & Olbrechts-Tyteca, de personer som har möjlighet att påverkas av 

diskursen och på så sätt kunna bidra till förändring. Han kallar därför även publiken för 

mediators of change.29 Constraints är de begränsande omständigheter som påverkar 

situationen.30 Det kan vara i form av människors attityd till talaren eller någon händelse som 

ägt rum och påverkar hur publiken ställer sig till och kan påverka situationens påträngande 

problem. Som många påpekat fanns det stora begränsande omständigheter för Armstrong när 

han framträdde i sin intervju med Winfrey och med hjälp av Bitzers retoriska situation hoppas 

jag kunna stödja min tes. I de argument som många ansett att han misslyckats kan man genom 

att beskriva den retoriska situationen påvisa ett annat resultat.  

 Genom Bitzers och Perelmans & Olbrechts-Tytecas teorier kan man identifiera publiken 

för att kunna påverka den på ett så effektivt sätt som möjligt, medan Blacks andra persona 

hjälper oss att komma åt de ideologiska föreställningar som författaren producerar. Som nämnts 

ovan är inte Blacks teori optimal som analysverktyg då ideologin inte kommer att vara central 

i min analys. Perelman & Olbrechts-Tyteca och deras auditoriebegrepp lämpar sig bättre, men 

det mest effektiva verktyget för denna undersökning anser jag är Bitzers retoriska situation. 

Genom den får vi inte bara fram vem publiken är, men också vad som påverkat deras förmåga 

att inverka på situationen som Armstrong presenterar.  

 Utöver den retoriska situationen kommer jag även att använda mig av ett uttryck från den 

klassiska retoriken, eunoia. Detta uttryck innebär att talaren skapar välvilja mellan sig själv och 

sin publik. Det är en av de tre delar av vilka talaren skapar sitt ethos, vilket enligt Aristoteles är 

hur talaren skapar trovärdighet hos sin publik.31  

                                                
26 Vill man läsa mer om denna distinktion finns den i Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971, s. 30. 
27 Lloyd F. Bitzer, ”The rhetorical situation”, Philosophy and Rhetoric 1, 1968, s. 1-14. 
28 Bitzer 1968, s. 6. 
29 Bitzer 1968, s. 7-8. 
30 Bitzer 1968, s. 8. 
31 Aristoteles, Retoriken, övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget 2012, 1.2-3;1356a. 
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Analys 
I analysdelen kommer jag att gå igenom Bitzers tre villkor för den retoriska situationen, 

exigence, audience och constraints. Situationens exigence är att Armstrong vill komma tillbaka 

till cykelvärlden, audience är de personer som ingår i cykelvärlden och constraints är dessa 

personers attityd till Armstrong och de misstag han begått. Det mest centrala för denna 

undersökning är dock audience och därför kommer fokus ligga på att undersöka argument som 

kan ses som tecken på vilken mottagare Armstrong riktat sitt budskap till. Under audience 

kommer jag att ta upp de uttalanden som tydligt visar vem han riktar sin argumentation till. 

Efter Bitzers tre villkor kommer en del som tar upp Armstrongs argumentation, ur två olika 

vinklar. Den första kommer rikta in sig på argument som tyder på att han vill skapa välvilja, 

eunoia, mellan sig själv och auditoriet, medan den andra kommer att behandla argument som 

är till för att han ska frikännas. Dessa delar kommer sedan att följas av en diskussionsdel som 

resonerar kring Armstrongs användande av argument och hur dessa kan ses som lyckade i 

förhållande till sin uppgift. 

 

Exigence 
Armstrong står inför många problem i sin intervju. Han har dopat sig, han har ljugit för hela 

världen och han har stämt folk som ifrågasatt honom. Listan kan göras lång. Men när man utgår 

från Bitzers exigence i den retoriska situationen är det påträngande problemet någonting som 

kan påverkas positivt av talaren. Det är med andra ord ett problem som talaren vill lösa genom 

sitt tal. Med hänvisning till den argumentation som förts ovan är det rimligt att betrakta 

Armstrongs exigence som att han vill komma tillbaka till cykelvärlden. Det kan också stödjas 

av Armstrongs uttalanden i intervjun; en sådan önskan att få återvända nämns på flera ställen, 

även om han uttrycker stor tveksamhet till om det någonsin kommer att hända.32 Även om jag 

inte återfunnit några studier som explicit intresserat sig för frågan om auditoriet – eller den 

retoriska situationen i Bitzers bemärkelse – för Armstrongs uttalanden i intervjun med Winfrey, 

kan vi ändå anta att alla som haft en åsikt om framträdandet utgår från att han ställt upp på 

intervjun av en anledning. Denna anledning har i den forskning jag tagit del av antagits vara en 

                                                
32 Oprah’s next chapter, ”Oprah and Lance Armstrong: The worldwide exclusive”, The Oprah Winfrey Network, 
17/1 2013, Youtube https://www.youtube.com/watch?v=2jtDH-10m2s (22/11 2018) och Oprah’s next chapter, 
”Oprah and Lance Armstrong: The worldwide exclusive part two”, The Oprah Winfrey Network, 18/1 2013, 
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=WfjbAM9rDzo (22/11 2018). 
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vilja att bli förlåten av allmänheten. Det framkommer redan i titeln på Thomsen & Andersons 

artikel som lyder ”Using the rhetoric of atonement to analyze Lance Armstrong’s failed attempt 

at redeeming his public image” (2015).33 De skriver om Armstrongs public image, det vill säga 

den allmänna uppfattningen om honom. Med denna utgångspunkt har de (säkert helt riktigt) 

kommit fram till att han misslyckats. Jag menar alltså att utifrån en annan utgångspunkt, det 

vill säga att Armstrong hade ett annat mål med sitt framträdande, är det möjligt att nå helt andra 

slutsatser. 

 Det kan kännas rimligt att försöka be om ursäkt till hela världen när man varit en högt 

ansedd offentlig person som Lance Armstrong. Men då flera forskare och journalister kommit 

överens om att han inte lyckats be om ursäkt till allmänheten behövs ett annat perspektiv. Även 

om han varit en stor förebild och skicklig inom sin sport betyder det inte att han vill återfå 

samma status. När Winfrey frågar varför han bestämt sig för att be om ursäkt nu svarar han: ”I 

will start my answer by saying that this is too late. It’s too late for probably most people, and 

that’s my fault”.34 Uttalandet antyder att Armstrongs ursäkt inte riktar sig till en fullt så bred 

allmänhet som tidigare studier utgått ifrån. Att han påpekar att ursäkten är för sen för ”probably 

most people” antyder ju faktiskt att han menar att det skulle kunna finnas en grupp för vilka det 

inte är för sent ännu. Kanske åsyftar han med dessa den grupp åhörare som har personliga 

erfarenheter som gör att de kan sätta sig in i hans situation? Det vill säga andra proffscyklister 

och övriga personer som är involverade i sporten. De som upplevt dopingkulturen och känner 

till den hets kring doping som en del i att nå sina mål som Armstrong talar om i sin intervju. 

Nästa del kommer att fokusera på delar från intervjun som stödjer min tes: att Armstrong hade 

en implicit publik under sitt framträdande. 

 

Audience 
Om vi utgår från Bitzers begrepp och beskrivning av den retoriska publiken så måste alltså 

Armstrongs audience vara de personer som kan påverka hans situation. Framöver kommer jag 

att benämna audience som auditorium, med inspiration tagen från Perelman & Olbrechts-

Tyteca. Anledningen till att jag inte kommer att använda uttrycket ”publik” är att det är stor 

risk att ”publiken” missuppfattas som alla som lyssnade på eller såg intervjun, alltså likställa 

den med allmänheten. I detta avsnitt kommer det presenteras utvalda citat från intervjun som 

                                                
33 Thomsen & Anderson 2015. 
34 ”Oprah and Lance Armstrong: The worldwide exclusive”, 17/1 2013. 
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ger belägg för att Armstrong medvetet vände sig till ett specifikt auditorium. Denna del kommer 

att fokusera på de tre argument som tydligast visar hur Armstrong explicit nämner vilket hans 

auditorium är. 

 Winfrey talar vid ett tillfälle om ånger, strax efter att hon berört ämnet om huruvida 

Armstrong kommer att ändra på sig och om han har ändrat sig. I intervjun uttrycker de sig på 

följande sätt: 

 
OPRAH WINFREY: So do you have remorse? Is there real remorse or is there a sense of, “I’m sorry I 
got caught, and I’m sorry I had to go through all of this, and I wish this hadn’t happened?” 
LANCE ARMSTRONG: Everybody that gets caught is bummed out they got caught. I am only starting, 
and I will continue, listen when this comes out, the ripple effects… 
OPRAH WINFREY: Of people analysing what you said and why you said it… 
LANCE ARMSTRONG: Yes. And people who still are sitting there today that are true believers, they’re 
going to hear something totally different. So do I have remorse? Absolutely.35 
 

Det mest intressanta är det sista Armstrong säger när han hänvisar till sina true believers och 

hur de kommer att höra någonting annat än alla andra. Detta är ett tydligt tecken på att hans 

budskap riktar sig till ett av honom tilltänkt auditorium. Han erkänner själv tidigt i intervjun att 

hans ursäkt är för sen för de flesta, men här är det tydligt att det finns andra som kommer att 

uppfatta hans budskap på ett annat sätt, förhoppningsvis på rätt sätt. Dessa true believers kan 

tolkas som att de är hans största fans, men också dem som alltid trott på honom och stöttat 

honom genom hans karriär. Med andra ord personer som har tydliga kopplingar till 

cykelsporten. 

 Armstrong trycker återigen på den nödvändighet att dopa sig som fanns inom sporten 

med detta citat: 

  
OPRAH WINFREY: You’ve been quoted as saying, “We had one goal, one ambition and that was to 
win the greatest bike race in the world, and not just to win it once, but to keep on winning it.” And 
to keep on winning it meant you had to keep on using banned substances to do it. 
LANCE ARMSTRONG: Yes. But – and I’m not sure that this is an acceptable answer – but that’s like 
saying we have to have air in our tyres or we have to have water in our bottles. That was, in my 
view, part of the job.36 
 

Det är tydligt, med hänvisning till bland annat de undersökningar som nämns i avsnittet om 

tidigare forskning, att allmänheten inte var nöjd med hans ursäkt. Allmänheten håller alltså inte 

med om den nödvändighet som fanns att dopa sig inom sporten, vilket gör det ovan citerade 

argumentet inadekvat för det syftet. De som befann sig i samma situation som Armstrong skulle 

                                                
35 ”Oprah and Lance Armstrong: The worldwide exclusive part two”, 18/1 2013. 
36 ”Oprah and Lance Armstrong: The worldwide exclusive”, 17/1 2013. 
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dock kunna hålla med om denna nödvändighet och därmed se det som ett rimligt argument. De 

förstår också den press en lagkapten befann sig under, speciellt när laget redan vunnit Tour de 

France en eller till och med flera gånger. Det är Armstrongs användande av ”we” som visar att 

han inkluderar sina kollegor på ett explicit sätt, vilket också indikerar att det är de han ämnar 

nå med sin argumentation. 

 Intervjun avslutas med att Winfrey frågar vad sensmoralen i hans berättelse är. Armstrong 

har inget bra svar på den frågan, men det ultimata sveket är att han gjort alla som någonsin trott 

på honom besvikna. Detta kan alla ta åt sig av, hans fans, kollegor, familj, alla som lyssnar på 

intervjun. Då hans mål är att få återvända till cykelsporten är detta uttalande dock inte till för 

alla, det är till för de inom cykelsporten som har gjort besvikna. Det är nämligen deras, hans 

mediators of change, förlåtelse som kan ge honom det han vill ha mest av allt: att återigen bli 

accepterad som en del i cykelvärlden. 

 

Constraints 
Dessa ovannämnda mediators of change är naturligtvis färgade av allt som hänt, både före och 

efter hans dopingbrott, vilket leder oss in på situationens constraints, begränsande 

omständigheter. Det är flera olika faktorer som påverkar hur auditoriet kommer att ta emot 

Armstrongs budskap från intervjun. Mest prominent är hur deras attityd till honom påverkats 

av dopingskandalen. Innan rapporten från Usada lagt fram de obestridliga bevis som ledde till 

Armstrongs avstängning var han känd som en rebell inom cykelvärlden. Han uttalade sig ofta 

plumpt med arrogant attityd och framställde sig själv som oövervinnerlig. När det kom till 

dopinganklagelser i synnerhet visade han ofta aggression mot alla de som lyfte frågan. Detta 

var ett allmänt känt beteende, som självklart ogillades av vissa, men det kunde av andra ses som 

hans rätt att uttrycka sig otrevligt mot de som anklagade honom för dopingbrott. Han hade inte 

gett utslag för någon sorts dopingpreparat i något av de dopingtester som utfördes i samband 

med tävling, ändå vann han gång på gång. Det känns troligt att människor kan ha utgått ifrån 

att det måste vara enerverande att utsättas för ständiga misstankar, samtidigt som man är under 

en enorm press att prestera resultat. Denna förklaring och acceptans för hans mindre 

karismatiska karaktärsdrag försvann dock när rapporten lades fram och han dömdes för 

dopingbrott. 

 Detta skapar en stor begränsande omständighet för Armstrong när det är dags för honom 

att göra sitt framträdande i intervjun med Winfrey. Attityden mot honom och hans sätt att vara 

har förvandlats från att vara en reaktion på orättvis behandling, till att vara en försvarsteknik 
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för att kunna fortsätta ljuga. Det blir också ett substantiellt svek för alla som försvarat och trott 

på honom under alla år, på ett annat sätt än om han inte hade haft samma tuffa attityd i 

bemötandet av alla dopinganklagelser. Denna begränsande omständighet måste tas med i 

beräkningen när man bedömer vilket auditorium det är möjligt att han vänder sig till. I fallet då 

auditoriet har antagits vara allmänheten, som i den tidigare forskningen, har han inte lyckats 

värja denna begränsande omständighet. Det framgår att allmänheten ville ha en bättre ursäkt 

och upplevde att han försökte föra över skulden på andra istället för att ta den på sig själv. Just 

denna överföring av skuld kommer att diskuteras vidare senare i analysen.  

 Det framgår i Stowes forskning att publiken inte brydde sig om vem som dopade sig och 

inte, de ville bara njuta av sporten.37 Detta är signifikant då det därigenom blir tydligt att de inte 

är intresserade av vilka som dopade sig eller Armstrongs anledning till doping. Detta faktum 

gör Armstrongs förklaringar kring detta under stora delar av intervjun till ett ineffektivt 

argument för just allmänheten. Deras problem är att Armstrongs dopingdom påverkat deras 

förmåga att njuta av sporten, samt att de inte har insikt i hur dopingkulturen sett ut inom 

cykelsporten. På grund av detta faktum är det inte troligt att Armstrong vände sig till 

allmänheten. Även om han ber om ursäkt tusen gånger, vilket han också själv säger i intervjun, 

kommer det aldrig att räcka. Han kommer inte att bli förlåten och få tillbaka samma status som 

före avslöjandet. Deras attityd till honom är en alltför begränsande omständighet för att kunna 

påverkas av hans framträdande i intervjun, därför vänder han sig rimligtvis inte till allmänheten. 

Som diskuterats i stycket audience i analysen är auditoriet bestående av de människor som kan 

påverka aktörens syfte positivt. Då allmänheten inte har förmågan att vara Armstrongs 

mediators of change kan den således inte vara Armstrongs auditorium. 

 

Argumentation 
I detta avsnitt kommer, som tidigare nämnts, utvalda delar av Armstrong argumentation att 

analyseras. Argumenten kommer att delas upp i två underrubriker där jag skiljer på argument 

som skapar eunoia mellan Armstrong och auditoriet och argument som ämnar att få auditoriet 

att frikänna honom. Jag har valt ut de tre argument som är mest talande för syftet till varje 

kategori. 

 

                                                
37 Stowe 2016, s. 28. 
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Argument som skapar eunoia 

Armstrong visar i intervjun tydlig respekt för cykelsporten och dess ansträngningar för att 

förhindra doping. Även om detta är en uppriktigt känd känsla hos Armstrong kan vi genom ett 

retoriskt perspektiv se det som en strategi för att visa att han respekterar sporten och de som 

verkar inom den, trots sina tidigare överträdelser. Han erkänner under intervjun att han dopat 

sig under sin professionella karriär fram till 2005, men håller fast vid att han inte tog några 

dopingpreparat under sin comeback 2008 till 2011. Även detta är ett argument för att få komma 

tillbaka, då han insett sina fel och redan kommit tillbaka till sporten utan att använda sig av 

dopingpreparat. Han visar på så sätt att han är kapabel till att delta i sportevenemang utan att 

bryta mot reglerna. Han har lärt sig sin läxa. Hans försök att förmedla detta till publiken syns 

tydligt när Winfrey ställer frågan om han verkligen trodde att han skulle kunna komma tillbaka 

utan att dopa sig och ändå vinna. Hans svar blir att han ansåg, vilket han fortfarande gör, att 

sporten var väldigt ”ren”, det vill säga fri från doping. Han hävdar att det blev en stor förändring 

i mitten av 2000-talet när det biologiska passet kom till.38 Här märks en tydlig förändring från 

den oövervinnerliga Lance Armstrong som ofta syntes under hans karriär, till att visa ödmjukhet 

inför sportens regler. Ännu ett tydligt tecken på detta är när han svarar på Winfreys fråga varför 

han bara blev trea i Tour de France under sin comeback, där hans svar blir: ”I didn’t expect to 

get third, I expected to win, like I always expected. And at the end I just said, ’I just got beat 

by two guys that are better.’”39 Han är inte känd för att visa ödmjukhet mot sina medtävlande, 

men det verkar vara en viktig aspekt i hans svar i denna intervju. Detta är ett tydligt tecken på 

att han vill visa en förändring i sin attityd för att kunna bli förlåten av de han gjort illa. Han vill 

visa sig som en god konkurrent, samtidigt som han ger en eloge till det goda arbete som gjorts 

för att se till att doping inte ska förekomma inom cykelsporten. Viktigt att notera är att denna 

aspekt av ödmjukhet alltså riktar sig till cykelvärlden och inte till allmänheten. 

  Som tidigare nämnts har Armstrong stämt och smutskastat ett flertal personer som 

uttryckt tveksamhet kring hans negativa dopingtester. När Emma O’Reilly nämns, en före detta 

massör till Armstrongs lag som gått ut i pressen och berättat att hon bevittnat Armstrongs 

doping, uttrycker sig Winfrey på följande sätt: 

 
OPRAH WINFREY: You were just trying to put her down? Or were you trying to shut her up? What 
were you…? 

                                                
38 Det biologiska passet är en teknik som överskådar utvalda biologiska variabler i en idrottares kropp för att 
kunna upptäcka tecken på doping, utan att en idrottare ska ha testats positivt vid ett tävlingstillfälle. World Anti-
Doping Agency, ”Athlete biological passport”, https://www.wada-ama.org/en/athlete-biological-passport (5/12 
2018). 
39 ”Oprah and Lance Armstrong: The worldwide exclusive part two”, 18/1 2013. 
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LANCE ARMSTRONG: No, no I wasn’t… I was just on the attack, Oprah. 
OPRAH WINFREY: You were just on the attack. 
LANCE ARMSTRONG: Yeah that’s just what it… Territory being threatened… Team being 
threatened… Reputation being threatened… I’m gonna attack.40 
 

Winfrey ber alltså om en förklaring till det intensiva motangrepp som skedde från hans sida och 

hans svar blir att han kände sig hotad. Det nämnvärda i Armstrongs svar är att han säger att 

laget blev hotat. Han går vidare med att säga att han gjorde allt han kunde för sitt lag och trycker 

på hur viktigt laget är inom cykelsporten.  

Att attackera en kvinna som talar sanning för att dölja sin egen lögn och skydda sina 

lagkamrater är inte ett argument som tas emot väl av allmänheten. Det har ett flertal forskare 

och journalister konstaterat.41 Samma argument kan dock mottas väl av personer som förstår 

varför han väljer att uttrycka sig på detta sätt. Till exempel personer som varit med i Armstrongs 

lag, eller i något annat cykelstall, och förstår den stora lagaspekt som finns inom cykelsporten. 

Han fortsätter intervjun med att erkänna att han varit självisk i många avseenden, men att han 

alltid ville det bästa för sitt lag. Han ber samtidigt om ursäkt till de lagmedlemmar som drabbats 

av att han till slut testade positivt i ett dopingtest. Det som hände honom drabbade många fler 

och det säger han att är han medveten om. Argumentet om att skydda laget kan därmed ses som 

lyckat av individer inom cykelvärlden.  

 Armstrongs mål är att tillåtas komma tillbaka till cykelsporten och tävlingar överlag. 

Detta är en tydlig röd tråd genom intervjun och nämns vid ett flertal tillfällen. Bland annat när 

Winfrey beskriver hur alla njutit av att både se honom stiga och falla, varpå hon sedan frågar 

om han kommer att stiga igen. Hans svar blir att han inte vet hur det hela kommer att sluta, 

oavsett hur mycket han ångrar sig och hur många gånger han ber om ursäkt. Återigen är han 

öppen med att han gärna vill komma tillbaka, samtidigt som han är ödmjuk inför att det 

antagligen inte kommer att bli så. Det som dock går att läsa mellan raderna är hans löfte att han 

har förändrat sig och därför borde få komma tillbaka till sporten igen. Han erkänner att det är 

en ”epic challenge” att se till att inte ta några nya snedsteg och det är helt och hållet hans eget 

ansvar. Med detta visar han sin mognad, men samtidigt även att han inte ser sig själv som en 

ny man. Han har långt kvar att gå innan han kan säga att han förändrats helt, vilket han erkänner. 

Detta är ett tecken på att han försöker vara ärlig och fortsatt vara sig själv i ögonen på de som 

lyssnar på honom. Inte bara alla i publiken, utan de han specifikt vänder sig till, hans 

auditorium. 

                                                
40 ”Oprah and Lance Armstrong: The worldwide exclusive”, 17/1 2013. 
41 Stowe 2016, s. 92. 
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 Dessa tre argument är utvalda för sitt sätt att skapa eunoia mellan Armstrong och 

auditoriet. Den gemensamma nämnaren argumenten emellan är hur Armstrong visar en 

ödmjukhet, ett karaktärsdrag han tidigare inte varit känd för. Han sätter sig in i auditoriets 

situation och uttrycker utifrån den en ånger, samtidigt som han tillhandahåller en förklaring till 

varför det blivit så. Han gjorde inte allting för sin egen skull, även om det lätt kunnat tolkats så, 

han gjorde det för lagets skull. Just lagaspekten av hans handlande är tydligast i argumentet 

med Emma O’Reilly. Han tar i de övriga två argumenten faktiskt på sig ansvaret för sina 

handlingar, någonting många tidigare forskare ansett att han misslyckats med. Han erkänner att 

det var beslut fattade av honom själv och att han idag är ödmjuk inför möjligheterna för honom 

att få komma tillbaka till sporten, på grund av sina tidigare felsteg. Han talar om det faktum att 

han under sin comeback följt reglerna och visar därmed att han är kapabel till detta även i 

framtiden. Han tar faktiskt heller inte på sig äran själv för att han lyckats hålla sig ren, utan han 

ger en eloge till sporten och deras framgångar att till stor del förhindra användandet av 

dopingpreparat. Vi ser alltså en sällan tidigare skådad sida av Lance Armstrong, den 

oövervinnerliga rebellen. En mjukare, mer urskuldande och empatisk sida som visar tydlig 

välvilja till sitt auditorium. 

 

Argument till för att frikänna 

Tidigt i första delen av intervjun berättar Armstrong att hans egen doping började med kortison 

och kort därefter började ”EPO-generationen”.42 EPO är en förkortning av erythropoietin, ett 

hormon som ökar antalet röda blodkroppar och därmed ökar syretransporten i kroppen.43 Det 

används medicinskt för att behandla njursjukdomar, men används även som ett dopingpreparat 

för att öka idrottares prestanda. Det var långt ifrån bara han som använde sig av EPO, enligt 

Armstrong. Då doping anses som fusk av den stora massan kan det inte ses som ett lyckat 

argument att övertyga allmänheten om att förlåta honom. Dock kan det ses som ett effektivt 

argument för de som befunnit sig i samma situation som Armstrong och därmed kan hålla med 

om att det funnits tillgängligt för alla. Här vill Armstrong alltså understryka det faktum att det 

inte bara var han som gjorde det och vädjar därmed om förståelse från sina jämlikar. Även om 

                                                
42 Här tolkas ”generationen” bildligt, som enligt Svenska Akademiens ordlista, det vill säga som en ny 
generation dopingpreparat. Svenska Akademiens ordlista, ”generation”, 
https://svenska.se/tre/?sok=generation&pz=1 (30/1 2018). 
43 Riksidrottsförbundet, ”Vad är det för typ av biverkningar av EPO resp. NESP?”, 
https://www.rf.se/Antidoping/fragorochsvar/EPONESP (28/11 2018). 
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inte alla dopade sig kan de ändå känna igen sig i beskrivningen av denna dopingkultur och 

pressen att prestera mot andra dopade cyklister. Det handlade inte om att få övertaget över sina 

konkurrenter, det handlade om att hålla jämna steg. Han berättar att han gång på gång blivit 

kallad fuskare och därför kollat upp hur just ”fusk” definieras. Definitionen av fusk är att vinna 

ett övertag över sina konkurrenter som de inte har tillgång till. De hade alla tillgång till doping, 

vilket fick honom att inte kategorisera det som fusk. Detta uttalande anknyter starkt till hans 

sätt att uttrycka hur utspridd dopingen inom cykelsporten faktiskt var. 

 Winfrey frågar om han skulle kunna tänka sig att samarbeta med Usada i deras 

ansträngningar att rensa upp i cykelsporten. Armstrong svarar: 

 
LANCE ARMSTRONG: Look I love cycling, I really do, and I say that knowing what I sound like – 
people will see me as somebody that has disrespected the event, the sport, the colour yellow, the 
jersey, and I did. 
OPRAH WINFREY: You abused your power. 
LANCE ARMSTRONG: Yeah, and I disrespected the rules, regardless of what anybody says about the 
generation, that was my choice. But if we can, and I stand on no moral platform here, it’s certainly 
not my place to say, “Hey guys let’s clean up cycling.” If there was an effort to… If there was a 
truth and reconciliation commission – again I can’t call for that, I’ve got no cred – if they have it 
and I’m invited I’ll be first man through the door.44 

 

I detta avsnitt deklarerar han sin kärlek för sporten, vilket varit ett tydligt tema genom hans 

karriär och även efter. Här blir det också tydligt att han vill vara involverad i sporten igen, 

speciellt när han nämner sin önskan om ett samarbete med Usada, institutionen som förstörde 

hans karriär. Han försöker visa att han sätter sig över sina egna dåliga erfarenheter för att 

sporten ska kunna leva vidare, förhoppningsvis med honom som en del av den. Han försöker 

också, på ett urskuldande sätt med alla sina ”om” och ”men”, beskriva sig själv som en tillgång 

för just detta. Han vill få en chans att vända sina negativa handlingar till någonting positivt och 

samtidigt hjälpa sporten. Det är ju onekligen så att någon som kommit undan med doping i 

nästan två årtionden skulle vara en värdefull tillgång för en organisation som jobbar för att 

motverka doping. Han sitter nämligen på stor kunskap om hur man kan undvika att bli avslöjad 

i tester, vilket innebär att han antagligen effektivt skulle kunna återigen hitta dessa strategier, 

men istället för att implementera dem bland de tävlande skulle jobba för att motverka dem. 

 Han berättar att han väldigt gärna skulle vilja tävla igen. Han förväntar sig inte att få köra 

Tour de France igen, men han skulle gärna vilja springa Boston maraton. Han förklarar att han 

inte bara är avstängd från cykeltävlingar utan från alla sportevenemang som är sanktionerade 

av staten. Andra cyklister som blivit dömda för doping har fått ett halvårs avstängning och 

                                                
44 ”Oprah and Lance Armstrong: The worldwide exclusive part two”, 18/1 2013. 
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sedan fått komma tillbaka, men han fick ”dödsdomen”.45 Winfrey försöker resonera kring om 

det ändå är hans eget fel att han fått ett så hårt straff och han håller med till viss del. Dock 

väcker det en sympati för honom att veta att andra som begått samma brott fått ett mycket 

lindrigare straff. Detta verkar dock vara någonting allmänheten ser som rättvist, med hänvisning 

till Armstrongs attityd till anklagelserna innan avslöjandet. Allmänheten kan inte förstå hur det 

känns att inte längre få vara involverad i cykelsporten som man älskar. Speciellt inte när man 

inte är den enda som begått samma misstag, men fått det hårdaste straffet. De som dock skulle 

kunna sympatisera med detta är andra cykelprofiler som blivit dömda för dopingbrott och som 

fått en kortare avstängning, men även de som dopat sig utan att avslöjas. Eftersom Armstrong 

vid flertalet tillfällen talat om hur utbredd dopingkulturen varit skulle det vara rimligt att anta 

merparten av hans samtida kollegor skulle kunna identifiera sig med hans argument. 

 I två av argumenten jämför han sig med andra, han byter alltså kontext eller sprider 

skulden. Att denna strategi inte godkänns av allmänheten är väldokumenterat, då de önskat ett 

större ansvarstagande av Armstrong. Mer om denna strategi kommer att diskuteras i den sista 

delen av analysen. Genom att påpeka att han inte var den enda som bär skuld för just dopingbrott 

vädjar han återigen till de som kan förstå dopingkulturen. Han tar samtidigt ansvar för just de 

handlingar han själv är ansvarig för och visar att han är beredd att ändra på sig och faktiskt har 

ändrat på sig med hänvisning till hans comeback som skedde utan dopingpreparat. Denna 

jämförelse med andra som begått samma misstag visar på att han fått ett för hårt straff. Han 

säger inte rent ut att det är totalt orättvist och erkänner att han förtjänar att straffas. I det andra 

argumentet erbjuder han sin expertis i utbyte mot att åter få bli en del av cykelsporten. Det är 

de exempel han tar upp med att andra inte dömts lika hårt som han och hans sätt att visa sig 

fortsatt värdefull för sporten som gör att argumenten kan tolkas vara till för att frikänna honom. 

Även om han gjort fel så borde han bli förlåten. Dels på grund av sitt ansvarstagande och dels 

för att andra begått samma brott som han. Anledningen till att han vill bli ”frikänd” är för att 

åter komma tillbaka till cykelsporten.46 De enda som kan hjälpa honom att komma tillbaka till 

cykelsporten igen är de som är involverade i den idag. Detta pekar därmed på att det är dem 

                                                
45 Till exempel blev Alberto Contador, vinnare av sju Grand Tours, dömd för doping och fråntagen två av sina 
titlar. Han blev dock bara avstängd från tävling i två år, vilket kan tänkas vara en av de domar Armstrong jämför 
sin ”dödsdom” med. Se mer om Contadors avstängning i denna artikel av Henry Robertshaw, ”’One of the 
biggest injustices in sport’: Alberto Contador still angry at doping ban and loss of Grand Tour titles”, Cycling 
Weekly 26/9 2017, https://www.cyclingweekly.com/news/racing/one-biggest-injustices-sport-alberto-contador-
still-angry-doping-ban-loss-tour-giro-titles-352796 (12/12 2018). 
46 Notera att jag inte menar frikänd som i att hans straff ska minskas eller tas bort, utan att han återigen ska få 
vara en del av cykelvärlden trots sina snedsteg. 
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Armstrong vill nå med sitt budskap. Återigen kan vi konstatera att det är de som är hans 

auditorium.    

  

Armstrongs verkliga publik och hans argumentationsstrategi 
Efter att ha granskat talet med utgångspunkt i de tre villkoren för Bitzers retoriska situation har 

jag hittat tydliga tecken på att Armstrongs auditorium är cykelvärlden. Detta blir tydligt till stor 

del på grund av att Armstrong i många fall förflyttar handlingen till en annan kontext. Det syns 

genomgående i intervjun, till exempel när han förflyttar fokus från sitt eget användande av 

dopingpreparat, till den dopingkultur han ofta benämner. Denna strategi återfinns inom image 

repair theory, där den är en underkategori till reducing offensiveness. Det är även värt att 

påpeka att denna typ av överföring funnits inom retoriken sedan antiken och är en del av status-

läran. Överföringen finns i den sista av dess fyra delar, status translationatis.47 

 Det intressantaste med Armstrongs användande av just denna strategi är att han överför 

intervjuns ämne till en kontext som passar hans budskap bättre. Winfrey ställer frågor som är 

tydligt vinklade utifrån ett allmänt perspektiv, vilka Armstrong väljer att vinkla till ett specifikt 

perspektiv. Även här fungerar exemplet ovan där han överför från sin egen doping, till 

dopingkulturen. Anledningen till denna överföring är att svara, försvara eller be om ursäkt till 

de som är hans faktiska mediators of change. 

 Han använder, som vi kan påminna oss, tre olika typer av strategier vilka har blivit 

identifierade i analysen. Först de argument i vilka han explicit riktar sig till någon, där han 

hänvisar till sina true believers och talar om hur han inte var ensam i att använda dopingklassade 

preparat. Den andra typen av argument skapar eunoia mellan Armstrong och auditoriet genom 

att Armstrong är ödmjuk inför sina snedsteg, tillsammans med en tydligt uttryckt kärlek till 

sporten och lagandan. Den tredje argumenttypen framför argument som är till för att frikänna 

honom och de kännetecknas av att han tar ansvar för sina handlingar samtidigt som han erbjuder 

sig att hjälpa till i sportens ansträngningar. Detta är tre nyfunna aspekter som inte framkommit 

i den tidigare forskning som gjorts på Armstrongs officiella ursäkt. Det som gjort det möjligt 

för dessa aspekter att framträda är det ändrade perspektivet. Hans ansträngningar att be om 

ursäkt bedömdes som misslyckade när hans auditorium antogs vara allmänheten. Genom att 

byta auditorium kan man nu konstatera att hans ursäkt inte varit helt misslyckad. Dessa lyckade 

                                                
47 Janne Lindqvist, ”Vad gäller saken? Statusläran som verktyg för retorisk argumentationsanalys”, Rhetorica 
Scandinavica 33, 2005, s. 33-45. 
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aspekter som framkommit i denna uppsats erbjuder en förklaring till den återigen framskjutna 

rollen inom cykelsporten som han har idag. 

 

Sammanfattning  
Då Lance Armstrong idag förekommer frekvent inom olika delar av cykelvärlden föddes idén 

till denna uppsats. Med en helt misslyckad ursäkt kändes det orimligt att han skulle återfå en 

framskjuten roll inom cykelsammanhang. Många forskare som undersökt just Armstrongs 

officiella ursäkt hade utgått från William L. Benoits image repair theory och det framgick 

tydligt, genom den forskning jag tog del av, att auditoriet inte undersökts ordentligt. Inom denna 

teori återfann jag nämligen inte något uttalat mottagarperspektiv. Det verkade som att man 

generellt inom forskningsfältet om officiella ursäkter inte brytt sig om att teoretisera kring olika 

typer av auditorier. Det framkom i flera olika artiklar och forskning, istället för teoretisering 

kring Armstrongs faktiska auditorium, att hans auditorium hade likställts med allmänheten. Det 

behövdes ett fokus på det utelämnade auditorieperspektivet som saknats, då det är just auditoriet 

som har möjligheten att påverkas av argumentationen som förs i ett tal, samt påverka utfallet. 

Frågeställningarna som varit ämnade att besvaras av denna uppsats är: (1) Vem vänder 

sig Armstrong till i sin intervju? (2) Vilka argument använder han sig huvudsakligen av och 

vem riktar sig dessa till? Genom min analys framkommer tre olika typer av argument som 

Armstrong använder sig av. Ett där han explicit nämner vem han vänder sig till, ett andra där 

han skapar eunoia mellan sig själv och auditoriet och ett tredje där han lägger fram argument 

som är till för att frikänna honom. Genom att identifiera dessa delar går det att komma fram till 

vem han vänder sig till i sin intervju. Det går att identifiera hans auditorium som personer som 

är eller har varit aktiva inom cykelsporten, någonting jag själv valt att kalla ”cykelvärlden”. Det 

är nämligen dessa personer som har möjligheten att låta honom nå sitt mål, vilket är att åter bli 

accepterad som en del av denna värld. Detta har också lett mig till slutsatsen att han faktiskt 

lyckats med sin ursäkt. Utan en återvunnen acceptans från personer verksamma inom sporten 

känns det föga troligt att han skulle komma att synas så pass frekvent i olika 

cykelsportsammanhang. Då han idag är en del av cykelvärlden, efter sin intervju med Winfrey, 

kan jag inte annat än att konstatera att han nått sitt mål med intervjun. Han riktade sig till ett 

specifikt auditorium som kunde hjälpa honom med hans påträngande problem och just detta 

auditorium har låtit honom komma tillbaka in i cykelvärlden. 
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 Många retoriska teoretiker har visat intresse för auditoriet och utifrån det utvecklat sina 

teorier. Däribland Edwin Black med sin andra persona, Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-

Tyteca med sitt universella auditorium och Lloyd F. Bitzer med sin retoriska situation. Den 

teori som erbjöd flest möjligheter för min analys av Armstrongs intervju var Bitzers retoriska 

situation, då den erbjuder en grundligare teori kring faktorer som kan inverka på auditoriet 

genom sina tre villkor: exigence, audience och constraints. 

 Jag började med exigence, som jag kom fram till var att Armstrong ville komma tillbaka 

till cykelvärlden. Genom hans argumentation i intervjun kunde jag urskilja tre olika 

argumenttyper, vilka framkom i mitt avsnitt om audience. I den första nämnde han explicit vem 

han vände sig till, vilket bland annat var hans true believers och att han i flera fall talade om 

”we” och inte bara sig själv. Den andra argumenttypen var argument konstruerade för att skapa 

eunoia mellan Armstrong och hans auditorium och den tredje var till för att auditoriet skulle 

frikänna honom.48 Genom dessa tre olika typer av argument kunde jag konstatera att hans 

auditorium var cykelvärlden och därigenom klassa hans argumentation och ursäkt som lyckad 

för sitt ändamål. I avsnittet constraints visade jag på att allmänhetens attityd till Armstrong var 

så pass negativa och färgade av hans tidigare snedsteg att han inte skulle lyckas få en ursäkt 

godtagen av dem, oavsett hur han konstruerade sin den. Detta bevisade i sin tur att allmänheten 

därför inte skulle kunna varit Armstrongs auditorium. Den grundläggande anledningen till 

detta, då jag utgick från Bitzers retoriska situation, var att allmänheten aldrig skulle kunna vara 

hans mediators of change.  

 Med min uppsats har jag lyckats hitta en saknad aspekt inom forskningsfältet som rör 

officiella ursäkter. Genom detta nya perspektiv och fokus på auditoriet vill jag hävda att man 

borde göra om flera teorier inom krisretoriken för att få mer tillförlitliga resultat. Ty för 

avsaknaden av ett adekvat auditorieperspektiv kan leda till missvisande resultat och i sin tur 

alltså misslyckade analyser. Även luckorna som återfunnits, av både mig själv och andra 

forskare, inom image repair theory skulle kunna täppas igen genom dessa upptäckter. Min 

uppfattning är att teoretiker som intresserar sig för mottagandet av ursäkter i stort måste byta 

utgångsläge. De kan inte göra en utförlig analys med en påhittad publik, då jag har bevisat att 

detta kan medföra mindre korrekta resultat. All kommunikation är beroende av sin mottagare 

och därför är min mening att auditoriet måste sättas i fokus för alla undersökningar som rör 

någon sorts kommunikation och hur den lyckats eller misslyckats. 

 

                                                
48 Notera att jag här inte menar att han ska bli frikänd från sina brott, utan att han ska blir förlåten för sina 
snedsteg och frikänd för att återigen få träda in i cykelsportsammanhang. 
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