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Inledning 
Kvällen den 11 mars, år 2010, somnade Plura Jonsson troligen ängsligt. Han hade tidigare 

under natten ertappats med kokain. Möjligtvis var han oroad över det juridiska straffet som 

väntade och rådvill över hur nära och kära skulle reagera. Samtidigt väntade ett annat 

bekymmer i gryningen. Oavsett om Jonsson själv räknade med att media skulle 

uppmärksamma anklagelsen skulle han innan soluppgången inse att han nu var hett 

nyhetsstoff, ett föremål för ett mediedrev. Klockan två på morgonen ringde den första 

journalisten och bad om en kommentar.
1
 Dagen därpå kunde hela Sverige läsa om händelsen.  

 Strax över ett år senare upprepar sig historien. Den 12 april 2011 kunde man läsa 

följande rubrik i Expressen: ”Barnprogramledaren Ola Lindholm misstänkt för 

narkotikabrott.”
2
 Samma dag skrev Lindholm ett pressmeddelande att det bara handlade om 

ett urinprov, och att han inte var orolig över testresultatet då han inte tagit någon narkotika.
3
 

En vecka senare stod det dock klart att han haft spår av metaboliten bensoylekgonin i sin urin, 

en restprodukt efter kroppen brutit ned kokain. En förnekelse var inte längre något journalister 

ville höra. De ville ha en förklaring, en avbön, men Lindholm gav dem ingetdera. Han 

kommenterade saken via en blogg, men den innehöll varken avbön eller mycket till 

förklaring. Innehållslös var bloggen inte, men den som sökte en ursäkt fann något annat.
4
 

 Dessa två personer är bland de mer aktuella fallen av svenskar som trampat i klaveret på 

grund av droger, men de är långt ifrån ensamma. År 2006 blev Sven Nylander gripen under en 

festlighet i samband med Friidrotts-EM i Göteborg. Nylander nekade i tre dagar, innan han till 

slut erkände. Artikel efter artikel vände och vred på det faktum att en tidigare idrottsman, 

ledare för stiftelsen Ren Idrott, inte kunnat hålla sig i schack. Snarlika situationer, olika 

krishanteringar. Min ambition i denna uppsats är att utifrån ett retoriskt perspektiv analysera 

hur dessa personer försvarade sig i olika typer av medier, och hur den offentliga ursäkten ser 

ut idag.  

                                                           
1
 Tomas, Andersson, ”Pluras sista frestelse”, Café 2/2011, http://cafe.se/exklusivt-pluras-sista-frestelse (2012-

01-25). 
2
 Roland, Johansson, ”Barnprogramledaren Ola Lindholm misstänkt för narkotikabrott”, Expressen, 

http://www.expressen.se/administration/1.2399491/barnprogramledaren-ola-lindholm-misstankt-for-

narkotikabrott (2012-01-25). 
3
 Sara, Fridh, ”Ola Lindholm om knarkmisstankarna: Jag är inte orolig”, Expressen, 

http://www.expressen.se/noje/1.2399650/ola-lindholm-om-knarkmisstankarna-jag-ar-inte-orolig (2012-01-25). 
4
 http://olalindholm.blogspot.com/ - Bloggen fanns tidigare på denna adress, men är nu nedtagen. Kommer 

hädanefter då referera till bilaga 1 som innehåller texten i sin helhet.  

http://olalindholm.blogspot.com/
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Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att utifrån tre exempel analysera den retoriska utformningen av 

offentliga ursäkter, mer specifikt utifrån Ola Lindholms, Plura Jonssons och Sven Nylanders 

avbön och kriskommunikation. Genom denna analys kommer jag att skapa en djupare 

förståelse av hur offentliga personer hanterar skuld i media. Min förhoppning är att finna 

intrikata och kommunikativa element som offentliga personer använder i avböner. För att 

finna (och förstå) dessa mönster kommer jag främst använda den klassiska statusläran och 

modernare apologiateori. Jag kommer även använda begrepp såsom Bitzers retoriska 

situation, ethos (trovärdighet) och decorum (det passande) tillsammans med medieteoretiska 

teorier, som dramaturgi i media och Marshall McLuhans koncept kring medieekologi.  

Varför är det viktigt att förstå dessa offentliga ursäkter? Därför att en vidgad förståelse 

för ursäkter innebär en vidgad förståelse av en större diskurs, som Robin Tolmach Lakoff 

skriver i essän ”Nine Ways of Looking at Apologies”. Vidare skriver han att man måste se 

ursäkten från en rad olika perspektiv (kognitiva, interaktiva, etc.), och att ursäkter är bra 

exempel då de är teoretiskt rika, liksom praktiskt viktiga.
5
 Mer specifikt kommer jag 

analysera vilka sorts argument retorerna använder, hur det skiljer sig språkligt mellan 

retorerna, och hur det skiljer sig beroende på vilken mediekanal retorerna använder. 

Tidigare forskning 
Forskning om apologia, ursäkter och kriskommunikation finns det gott om – problemet är att 

termerna är vaga och täcker stora områden. Robin Tolmach Lakoff skriver i sin essä “Nine 

Ways of Looking at Apologies”: “Thus, in terms of relation between form and function, 

apologies are both one-to-many and many-to-one, a fact that only makes the analyst's task 

more daunting.”
6
 Samma essä behandlar då mer vardagliga ursäkter, som skillnaden på 

uttrycken “Jag vill be om ursäkt”, “Jag skulle vilja be om ursäkt” eller, “Jag antar att jag är 

skyldig dig en ursäkt”. Detta är forskning om ursäkter, men inte apologia.
7
 

Forskning som däremot är direkt anknuten till avbön i offentliga medier (och därmed 

apologia) är exempelvis Jenny Rosqvists Pudelns kärna: Vad det innebär att ”göra en pudel” 

ur ett kommunikativt perspektiv. Att göra en pudel är ett nyord för att göra just en avbön. 

Skillnaden (gentemot en ”vanlig” avbön) ligger i att man per definition gör en pudel om man 

                                                           
5
 Deborah, Schiffrin, Tannen, Deborah & Hamilton, Heidi Ehernberger (red.) (2001). The handbook of discourse 

analysis. Oxford: Blackwell s. 199.  
6
 Schiffrin 2001, s. 199.  

7
 Schiffrin 2001, s. 206 
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får ”order uppifrån att göra avbön på ett påfallande ödmjukt sätt, som kontrasterar mot 

tidigare kaxigare uppföranden (lika lydigt och ekvilibristiskt som en dresserad cirkuspudel).”
8
 

Rosqvists avgränsning är dock politiker, medan min är kändisar. De teorier hon använder sig 

av är statusläran och Benoits apologiateorier. Till skillnad från mig lägger hon ingen större 

vikt på medierna som presenterar avbönen: ”Att mediernas roll i den politiska rapporteringen 

till allmänheten är en självklar del av vårt nyhetsuppbud behöver knappt nämnas.”
9
  

Annan forskning som rör apologia kan man finna i Rhetorica Scandinavica 46, ett 

temanummer med just Kriskommunikation i fokus. De tre artiklarna i detta nummer rör dock 

inte offentliga avböner från specifika personer. Den första artikeln, skriven av Brigitte Mral, 

behandlar den tyska regeringens kommunikativa agerande efter tsunamikatastrofen år 2006. 

Den andra, skriven av Jan Svennevig, är en studie som belyser hur ledningen (efter företagens 

SAS och Braathens fusion) formulerade informationen kring nedbemanning som blev ett 

resultat av denna hopslagning. Den sista rör den ursäkt generaldirektören och 

styrelseordförande för Försäkringskassan formulerade kring hur man inte erbjudit medborgare 

effektivt och serviceinriktat arbete, skriven av Orla Vigsö.  

Det finns även forskning om apologiastrategier som skiljer sig från de strategier jag 

kommer att analysera, men ändå har just ursäkter i fokus. Några exempel är följande: 

Comment: The Implications of Apology, av John O. Haley. Denna essä behandlar dock 

ursäkten i Japansk kultur. Factors Affecting Perceptions of Political Candidates Accused of 

Sexual and Financial Misconduct, av Janet Sigal, men som titeln antyder handlar även denna 

mer om politiker. The Apology Paradox and the Non-Identity Problem, av Neil Levy; den 

form av apologia artikeln handlar om är när, exempelvis, amerikaner ber om ursäkt för 

slaveriet, d.v.s. att man ber om ursäkt för något man omöjligt kunde ha en del av. 

Material och avgränsning 
I fallet Ola Lindhom kommer jag först analysera det korta pressmeddelande han publicerade 

som svar på de första anklagelserna från Expressens sida, sedan hans längre blogginlägg som 

han skrev efter att hans urinprov kommit tillbaka som positivt. Den 5 september gjorde han 

sedan sitt första uttalande i media. Detta i talkshowen Hübinette, där han talade om skandalen 

i samband med den rättegång som skulle ske dagen efter. Av utrymmesskäl måste jag dock 

avgränsa mig till att endast analysera bloggen. Då Lindholms apologia är unik i detta 

                                                           
8
 Birgitta, Lindgren, (2003) “Några nyare ord i svenskan” ur Språkvård nr: 1/03 

9
 Jenny, Rosqvist, Pudelns kärna: Vad det innebär att “göra en pudel” ur ett kommunikativt perspektiv, 

Magisteruppsats framlagd vid Institutionen för Svenska, Retorik och Journalistik, Södertörns högskola 2008, s.7.  
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sammanhang kommer jag även lyfta fram andras åsikter – bland annat Expressens 

chefredaktör – för att visa vilka reaktioner han fick då han endast utnyttjade sin egna 

mediekanal.  

 Plura Jonsson uttalade sig i flera olika kvällstidningar under mediedrevet (Aftonbladet, 

Expressen, GP etc.), och jag kommer att samla ihop ett större material för att analysera hans 

avbön. I likhet med Lindholm gjorde han ett framträdande i TV (Skavlan) en månad efter han 

blivit ertappad, men fokus låg inte på avbönen och händelsen kommenterades bara kort vid 

början av intervjun, och kommer inte vara en del av materialet.  

 Sven Nylander, i likhet med Jonsson, uttalade sig också i en mängd intervjuer år 2006 i 

samband med brottet, men han var också år 2011 med i Sommar i P1 där han, återigen, talade 

om skandalen. Detta är en del av materialet då han själv väljer att betona att programmet 

kommer handla om just kokainskandalen.
10

 

Teori och metod 

Genus judiciale  
Den teori jag kommer främst att utgå från under min analys av den offentliga ursäkten är 

genus judiciale, eller statusläran på svenska, också känd som status rationales. I Institutio 

Oratoria föreslog Quintilianus ytterligare tillägg till genus judiciale, då han delade upp 

statusläran i följande fyra faser/frågor: 

 

1. Status coniecturae: Frågan om handlingen har skett eller ej. Är det verkligen den 

anklagade som begått denna brottsliga handling? 

2. Status finitionis: Frågan om handlingen var legitim eller ej. Man bestrider inte 

handlingen som sådan, men argumenterar huruvida den skall definieras som 

berättigad. Är denna handling verkligen att betrakta som ett brott i lagens mening? 

3. Status qualitatis: Hur man anför olika omständigheter som har betydelse för hur en 

handling bör bedömas. Fanns det fog för det som hände? Andra viktiga termer kring 

denna status är relatio criminis, ett ”återförande av brottet”, samt remotio criminis, där 

man försöker ”avlägsna brottet”.
11

  

                                                           
10

 Katherine, Zimmerman, ”Sven Nylander”, Sverigesradio, 

http://sverigesradio.se/sa/artikel.aspx?programid=2071&artikel=4548251 (2012-01-27). 
11

 Kurt, Johannesson (2006). Retorik eller konsten att övertyga. [Ny utg.] Stockholm: Norstedt s. 40. 
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4. Translatio: Huruvida frågan berörs inom rätt jurisdiktion; är domaren, eller 

domsrätten, kompetent nog att fatta ett beslut? 

 

Man kan i sin bevisföring röra sig bland alla dessa faser samtidigt. Exempelvis först påstå att 

handlingen inte bör ses som ett brott, samtidigt understryka att det också fanns fog för det 

som hände och att domaren – förövrigt – inte alls är kompetent nog att bedöma detta. De är 

dock uppdelade i en ordning där status coniecturae är det starkaste argumentet, varpå övriga 

argument blir allt mindre effektiva. Kan man argumentera för att handlingen inte skett, finns 

det ingen anledning att också tala om huruvida handlingen var ett brott eller ej. Var 

handlingen inte ett brott, behöver man inte argumentera för att yttre omständigheter ligger 

bakom handlingen, etc. 

 Ett erkännande av brottet, med hänsyn till genus judiciale, kallas concessio.
12

 

Handlingen var fel, och man använder svagare ursäkter för att försvara sig. Man kan hävda att 

man handlade utifrån goda intentioner, vilket påminner om de argument man finner inom 

status qualitatis. Mer specifikt kallas detta purgatio, en underrubrik till concessio. Inom 

purgatio försöker man med andra ord betona att även om det var ett brott per definition, var 

det etiskt försvarbart. En annan underrubrik är deprecatio. Nu ger man avbön och är samtidigt 

medveten om att det var ett brott och att handlingen var olämplig. Försvaret hämtar nu sina 

argument utifrån personen, det vill säga den anklagades person.  

 Man kan påstå att det finns två domstolar för offentliga personer. Den juridiska 

domstolen och den offentliga domstolen, det vill säga mediernas domstol. Även Maria 

Karlberg och Brigitte Mral har betonat detta: ”Det är inte bara i rättegångar som juridiska tal 

förekommer, idag har det blivit vanligt att vi inrättar ett slags domstolar i medierna. Politiker, 

höga tjänstemän och företagsledare anklagas inte sällan för att ha begått större eller mindre 

’brott’ mot lagar och god moral.”
13

 

Apologiateori 
William L. Benoit och hans apologiateori kommer att fungera som komplettering till genus 

judiciale då hans teorier fördelaktigt går att applicera på den mediala offentlighetens 

kriskommunikation. Kimberly D. Elsbach noterar i en recension att Benoits bok (Accounts, 

Excuses and Apologies), till skillnad från andra böcker inom samma område, fokuserar på 

                                                           
12

 Heinrich, Lausberg, (1998). Handbook of literary rhetoric: a foundation for literary studies. Leiden: Brill, s. 

80ff. 
13

 Maria, Karlberg & Brigitte, Mral (1998). Heder och påverkan: att analysera modern retorik. Stockholm: 

Natur och kultur, s. 22. 
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offentliga figurer (politiker, idrottare, företagsledare) snarare än experimentella studier, vilket 

passar mitt syfte.
14

 Trots att jag i min analys kommer utgå från statusläran i min disposition, 

kommer Benoit fungera som ett förtydligande av de argument som retorerna anför.  

 Benoit delar upp kriskommunikation i följande fem olika kategorier:
 15

 

 

1. Förnekelse (Denial) 

2. Undvikande av ansvar (Evading Responsibility) 

3. Reducera negativitet (Reducing Offensiveness) 

4. Förbättringsåtgärder (Corrective Action) 

5. Botgöring (Mortifcation) 

 

Benoits uppdelning av kriskommunikation påminner till viss del om genus judiciale. Den 

första punkten, förnekelse, går att härleda till status coniecturae, det vill säga där man bör 

fråga sig om brottet verkligen begåtts. Undvikande av ansvar, punkt två, delar argument med 

status qualitatis, där man försöker förflytta skuld genom relatio criminis eller remotio 

criminis, samt åberopa yttre omständigheter vilket påminner om concessio/purgatio. Att 

attackera anklagarna har sin motsvarighet i relatio criminis etc.  

 Vad som är intressant är snarare vad som inte har en motsvarighet inom genus judiciale. 

En av underrubrikerna till att reducera negativitet, närmare bestämt kompensation, finns 

exempelvis inte. Inte heller botgöring, där man argumenterar för att man ska bättra sig, och att 

man kommer att ställa saker och ting till rätta. Därtill lägger inte Benoit någon vikt på att den 

ena strategin är bättre än den andra, medan genus judiciale har en hierarki med starka och 

svaga argument. Trots likheterna finns det också nya element i Benoits teori/terminologi. Det 

är endast förenklat jag drar dessa paralleller. Benoit utgår även från Erving Goffmans teorier 

kring jag:et i sin apologiateori, som kommer att användas i uppsatsen.  

Dramaturgiskt perspektiv (och annan medieteori) 
För att förstå den offentliga ursäkten bör man också förstå medierna som presenterar denna 

ursäkt. Avbönen som figurerar i denna uppsats finner man främst i kvällspressen, även om 

avbön i TV och radio också förekommer. Lars Nord, docent i statskunskap, skriver i 

Medierna och demokratin att alla nyheter är bearbetningar av verkligheten. Något som 

                                                           
14

 Kimberly, D. Elsbach, Administrative Science Quarterly , Vol. 42, No. 3 (Sep., 1997), s. 584-586. 
15

 William, Benoit, Accounts, excuses, and apologies: a theory of image restoration strategies, State Univ. of 

New York Press, Albany, 1995, s. 74. 
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inträffar i det verkliga livet kommer att bli omformat och förvrängt när det skrivs om det i 

tidningar.
16

 Han skriver att denna omformning både är oundviklig och nödvändig. Oundviklig 

då världen är för komplex för mediernas begränsade format. Nödvändig för att nyheten ska bli 

”intressant, begriplig och meningsfull för mediepubliken.”
17

 Nyheter följer således den 

klassiska dramaturgins fyra grundelement: förändring, grundhandling, konflikt och 

personifiering.
18

 Enligt Nord strävar journalister efter att dessa grundelement ska ingå i en 

nyhetsrapportering som i likhet med den anglosaxiska dramaturgiska modellen är uppbyggd 

kring en distinkt början, en mitt och ett slut.
19

 Bredvid Nord kommer jag även i något mindre 

utsträckning använda mig av Marshall McLuhans teorier kring medieekologi för att förklara 

vikten bakom olika mediekanaler. Likaså kommer jag använda mig av narrativteori för att 

förklara Sven Nylanders avbön i radio, såsom Roderick P. Harts teorier kring argument i 

berättelser samt Lennart Hellspongs artikel ”Berättelser i argumentation” från Rhetorica 

Scandinavica.  

Den retoriska situationen 
För att förstå apologiastrategierna i denna uppsats kommer jag också använda mig av Lloyd 

F. Bitzers teorier kring den retoriska situationen. När Bitzer påstår att retorik är 

situationsbaserat hävdar han att situationen kontrollerar det retoriska genmälet, på samma sätt 

som en fråga kontrollerar svaret och ett problem kontrollerar lösningen.
20

 Situationen kommer 

först, retoriken därefter. Bitzer skriver att retorn bör finna en fitting response, ett passande 

svar.
21

 Ett passande svar är ett svar som möter alla de kriterier som den retoriska situationen 

bestått av. Man har tagit hänsyn till det påträngande problemet (eller problemen), man hade 

rätt publik i åtanke och man förstod vilka hinder som fanns i situationen, och överkom dem. 

Ett passande svar i en passande språkdräkt 

Det retoriska konceptet decorum påminner om Bitzers tankar om det passande svaret. Det vill 

säga hur sin stil bör passa ämnet, publiken, talaren och tillfället.
22

 Talarstilen ska med andra 

ord vara aptus, lämplig för publiken.
23

 Richard A. Lanham skriver i A Handlist of Rhetorical 

Terms att det är ett problematiskt koncept. Vad är decorum? Han skriver att vi vet att decorum 

                                                           
16

 Lars, Nord & Jesper, Strömbäck (red.) (2004). Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur, s. 253. 
17

 Ibid, s. 253.  
18

 Ibid, s. 258. 
19

 Ibid, s. 255. 
20

 Lloyd F. Bitzer, Philosophy & Rhetoric, Vol. 1. No. 1 (Jan., 1968), s. 5. 
21

 Bitzer 1968, s. 9f. 
22

 Richard, Lanham, (1991). A handlist of rhetorical terms. 2. ed. Berkeley: University of California Press, s. 45. 
23

 Lennart, Hellspong, (2004). Konsten att tala: övningsbok i praktisk retorik. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 

134.  
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är närvarande när vi inte märker av det, och tvärtom. Snarare reagerar man när det inte är 

närvarande, när innehållet inte är aptus. Vill retorn lyckas med decorum fordrar det att han 

känner till kulturella omständigheter; ett tal, eller en skrift, är inte passande i sig. Innehållet är 

bara passande utifrån publikens perception. Lanham skriver: ”Decorum is a gestalt established 

in the perceiving intelligence. Thus the need for it, and the criteria for it, can attain universal 

agreement and allegiance, and yet the concept itself remain [sic] without specifiable 

content.”
24

 Decorum är med andra ord dynamiskt och knutet till den specifika talaren, 

publiken, ämnet och talet. Lennart Hellspong, med dessa fyra faktorer i åtanke, skriver i 

Konsten att tala att det finns fyra olika stildimensioner. Det finns en expressiv, en social, en 

referentiell och en estetisk stildimension.
25

 Dessa fyra stildimensioner kommer användas för 

att konkretisera hur den dynamiska apologiastrategin skiljer sig mellan de tre personerna i 

denna uppsats.  

En passande språkdräkt i ett passande ethos 
I denna uppsats kommer jag hålla mig till Aristoteles definition av ethos. Anledningen är att 

Aristoteles terminologi och avgränsning lämpar sig väl för att analysera enskilda diskurser 

och strategier, vilket Robert Andersson också betonar i uppsatsen Karaktärens 

karaktäristiker: ”Eftersom denna ethostyp endast omfattar vad som framkommer i en enskild 

diskurs skapar den ett hanterbart studieobjekt som kan analyseras inom en tydlig ram. Inom 

denna ram begränsas studieobjektet ytterligare genom att det endast omfattar karaktärsdragen 

arete, fronesis och eunoia.”
26

 

 Utvecklingen av Aristoteles teorier har ofta vidgat ethos och gjort begreppet mer 

dynamiskt, exempelvis genom att tala om att ethos inte är bundet till den specifika 

situationen. Aristoteles definition är snävare, och han påstår att ethos skapas i samma stund 

som talet. James S. Baumlin förklarar Aristoteles begränsning i Ethosavsnittet i Encyclopedia 

of Rhetoric:  

 

[T]he speaker's moral character is to be constructed within (and solely by means of) the speech 

itself, apart from the speaker's previous reputation or prior acquaintance with the audience; 

otherwise, as George A. Kennedy notes in The Art of Rhetoric in the Roman World (Princeton, 

                                                           
24

 Lanham 1991, s. 45. 
25

 Hellspong 2004, s. 127.  
26

 Robert, Andersson, Karaktärens karaktäristiker: Om definitioner av ethos, C-uppsats framlagd vid 

Avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet 2011, s. 27.  
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1972), “the authority of the speaker would be analogous to the role of a witness and would thus be 

atechnos, something not created but used”
27

 

 

Synsätt där man lägger betoning på att ethos konstrueras bortom diskursen kan man finna hos 

Cicero, Quintilianus och moderna teoretiker såsom Ruth Amossy och James C. McCroskey. 

Anledningen till att jag inte väljer att representera detta synsätt är att det redan finns 

representerat i andra teorier i denna uppsats. Bitzers teorier om den retoriska situationen tar 

exempelvis upp att retorns ”hinder” är retorn själv, det vill säga (exempelvis) hur han 

uppfattades innan den retoriska situationen. Likaså är Benoits teorier inspirerade av Isocrates, 

som utgår från att man måste ha tidigare gärningar i åtanke för att förstå hur apologia 

fungerar i den givna situationen.
28

 Att jag strikt kan hålla mig till Aristoteles arete (dygd eller 

god karaktär), fronesis (gott omdöme eller handlingsklokhet) och eunoia (välvilja mot 

publiken) gör att analysen blir tydligare, och jag kan lättare peka ut hur en offentlig ursäkt ser 

ut.
29

 Detta utan att jag samtidigt förringar att tidigare gärningar och uppfattningar hos 

respektive person är viktigt att ha i åtanke. 

Disposition 
Analysen börjar med en beskrivning av en traditionell avbön, sedan följer en kort redogörelse 

av Sven Nylanders och Plura Jonssons offentliga karriärer. Analysen för dessa två är sedan 

disponerad utifrån statusläran, även om övriga teorier kommer att tjäna som komplement 

under denna analys. Jag analyserar först argument hämtade från status coniecturae, det vill 

säga Nylanders korta förnekande, därefter argument från status qualitatis.  

 Status qualitatis-avsnittet är i sin tur uppdelad i två delar. I den första delen uttrycker 

de två ånger genom att lyfta fram anhöriga, och i den andra delen förklarar de att akten var 

orsaksbaserad. Därefter följer argument som ligger bortom statusläran, men som finns med i 

Benoits terminologi. Jag använder denna uppdelning för att tydligare hålla isär argumenten. 

Avsnittet därpå gäller språkbruket (decorum) mellan de två retorerna och hur det skiljer sig 

mellan dem. Sist, i fallet Nylander och Jonsson, tar jag upp hur avbönen ser ut när de 

använder andra mediekanaler än kvällspressen. 

Ola Lindholms krishantering är så pass annorlunda att han får ett avsnitt för sig själv (då 

han per definition inte ens gör en avbön). Jag inleder med att ta upp hans korta 

                                                           
27

 Baumlin 2006, s. 280.  
28

 Benoit 1995, s. 69. 
29

 Hellspong 2004, s. 177.  
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pressmeddelande han offentliggjorde efter Expressens publicering om att han är misstänkt för 

narkotikabrott – där han hämtar argument från status coniecturae och status qualitatis. Därpå 

analyserar jag det längre blogginlägg han skrev i samband med att urintestet kom tillbaka som 

positivt. Denna analys är uppdelad i två delar. Den första delen rör hur han attackerar 

anklagarna, och den andra delen om hur han lyfter fram sig själv som en man med goda 

egenskaper. Sist tar jag upp hans val av mediekanal (blogg) och vad det har för implikationer 

när det kommer till hans krishantering. 

Analys 

Vad är en traditionell avbön (och krishantering)? 
Att påstå att Nylander och Jonsson ger en traditionell avbön (rubriken på nästa avsnitt) låter 

möjligtvis märkligt. Vad är en traditionell avbön? Ingen avbön är den andra lik, beroende på 

personen som ger avbönen, brottet man anklagas för och publiken i fråga. När jag skriver 

traditionell avbön i det här fallet syftar jag på Jonssons och Nylanders apologia där de ger en 

avbön i traditionella medier, där de uttryckligen erkänner att de gjort fel, med en 

underförstådd bön om förlåtelse. Det vill säga avbön per definition.
30

 Ola Lindholms apologia 

är annorlunda. Jag skulle vilja kalla den för icke-traditionell just för han undviker traditionella 

nyhetsmedier, och hans krishantering saknar ett medgivande och en underförstådd bön om 

förlåtelse. 

Plura Jonsson och Sven Nylanders traditionella avbön 

Bakgrund 
Innan jag går in på Plura Jonssons och Sven Nylanders krishantering kommer jag kort skildra 

deras bakgrund i offentligheten, då denna förhistoria är av vikt när det kommer till hur deras 

apologiastrategier ser ut.  

Plura Jonsson    

Plura Jonsson inledde sin karriär som musiker i samband med Eldkvarn som bildades 1971 i 

Norrköping. Det första albumet släpptes 1974 under namnet Elisabet, och de har sedan dess 

gett ut 24 album. Det senaste (De berömdas aveny) släpptes 2011.
31

 Bredvid denna karriär 

som musiker är Jonsson också känd som tv-profil, en karriär han började i samband med 

                                                           
30

 ”Avbön”, http://www.ne.se/sve/avbön (2012-01-27). 
31

 Hedda, Båverud, ”Pressrelease - De berömdas aveny”, Kotte Management, 

http://www.kottemanagement.se/eldkvarn/pressrelease-de-beromdas-aveny (2012-01-27). 

http://www.kottemanagement.se/eldkvarn/pressrelease-de-beromdas-aveny
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matlagningsprogrammet Maruo & Pluras kök som sändes på TV8 under året 2010, som sedan 

följdes upp med Pluras kök på TV3 år 2011. Han var även med i Reality-TV-programmet Så 

mycket bättre (2010) på TV4, där svenska artister bor med varandra under åtta dagar och 

framför varandras låtar.  

Det var den 11 mars 2010 Jonsson blev gripen för narkotikainnehav vilket skulle bli 

stoff för mediedrevet. Arresteringen skedde utanför en restaurang i Göteborg, där Jonsson 

uppträtt narkotikapåverkat, och poliserna fann 3,36 gram kokain i hans byxficka.
32

 Det 

grövsta brottet var dock inte Jonssons narkotikainnehav, utan så kallad ”överlåtelse”, det vill 

säga att Jonsson gett sin vän kokain.
33

 

Sven Nylander 

Sven Olof Nylander startade, i likhet med Jonsson, sin karriär under 70-talet. Där slutar dock 

också likheterna. Nylander var häcklöpare och deltog i sitt första mästerskap år 1979, och det 

sista 1996. Han tog guldmedalj i sex SM och blev 1983 amerikansk universitetsmästare.
34

 

Han avslutade sin idrottskarriär 1997 i samband med DN-galan. Efter denna idrottskarriär 

arbetade han bland annat för förening Ren Idrott, en stiftelse som skriver följande om deras 

mål: ”Vi arbetar för en dopingfri sport och som förebild för nästa generations idrottare. 

Ambassadörer i REN IDROTT, är beviset på att man kan nå framgångar och drömmar utan 

genvägar och otillåtna preparat.”
35

  

Under Friidrotts-EM i Göteborg år 2006 var Nylander dock inte bara representant för 

föreningen Ren Idrott, han var även medlem i svenska friidrottsförbundet hederskommitté, 

prisutdelare på fyra hundra meter häck, föreläsare för EM-sponsorer och gästkrönikör för 

Expressen. Som Nylander själv sa i Sommar i P1 år 2011: ”Jag kunde inte valt ett sämre, eller 

om man så vill, ett bättre tillfälle, att åka fast.”
36

 Nylander syftar då på att det var just under 

detta Friidrotts-EM han blev gripen.
37

  

                                                           
32

 ”Känd artist greps med kokain”, Drugnews, http://drugnews.nu/article.asp?id=5845 (2012-01-27) 
33

  Tomas, Andersson, ”Pluras sista frestelse”, Café 2/2011, http://cafe.se/exklusivt-pluras-sista-frestelse (2012-

01-25). 
34

 ”Sven Nylander”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/sven-nylander (2012-01-27) 
35

 http://www.renidrott.se/ (2012-01-27). 
36

 Katherine, Zimmerman, ”Sven Nylander”, Sverigesradio, 

http://sverigesradio.se/sa/artikel.aspx?programid=2071&artikel=4548251 (2012-01-27). 
37

 Kerstin, Danielsson, ”SJÖBERG ERKÄNDE”, Aftonbladet, 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article10876146.ab (2012-01-27). 

http://www.renidrott.se/
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Avbön i kvällspressen 

Status coniecturae – Förnekandet 

Sven Nylander påbörjar sin avbön genom att förneka handlingen, det vill säga ett argument 

hämtat från status coniecturae. Plura Jonsson däremot erkände på en gång och bestrider inte 

brottet, och hämtar inga argument utifrån status coniecturae. 

Nylander kom till en början med förklaringar i stil med (till Expressen): ”Någon måste 

ha lagt något i min drink eller så.”
38

 I samma intervju, på frågan varför han hade ett kuvert 

som innehöll kokainrester på sig, svarade han: ”Jag hade en massa papper i fickorna, vid 

något tillfälle tog jag upp ett papper för att skriva upp ett telefonnummer. Kanske hamnade 

det i min ficka då? Jag vet inte.”
39

 Till Aftonbladet sade han: ”Jag har inte medvetet tagit 

någon narkotika.”
40

 

Att förneka handlingen är inte ett misstag i sig. Utifrån status coniecturae är det också 

det starkaste argumentet – men det är också en faktabaserad status. När Aftonbladet gav 

Nylander chansen att göra ett enkelt test som skulle rentvå honom svarade han: ”Jag har ingen 

lust. Polisen har ju redan tagit ett test. Jag får lita på att det är tillförlitligt.”
41

 Misstaget ligger 

då i att Nylander ljög, flera gånger, vilket kommer att förfölja honom under hans kommande 

apologia.  

Status qualitatis – Anhöriga och uppriktighet   

Nylander erkände i ett brev han skickade till Tidningarnas Telegrambyrå. Han inleder med en 

deprecatio angående kokainet: ”Jag har missbrukat kokain, jag har missbrukat ett förtroende 

och jag ångrar mig djupt. Det finns inget försvar för mitt beteende under de senaste dagarna. 

Det var fel av mig att missbruka kokain.”
42

 Därefter en deprecatio kring hans lögner: ”Det var 

lika fel att under flera dagar förneka det jag gjort.”
43

 

Utifrån Bitzers teorier om den retoriska situationen konstruerade Nylander här ett 

onödigt hinder, vilket ger hans apologia ytterligare en dimension. Inte nog med att han måste 

be om ursäkt för handlingen, nu måste Nylander även be om ursäkt för att han ljög under tre 

                                                           
38

 Claes, Carlson, ”Nylander hade kokain på sig”, Expressen, http://www.expressen.se/sport/1.400545/nylander-

hade-kokain-pa-sig (2012-02-09). 
39

 Ibid.  
40

 Robert, Triches, ”Polisen sökte igenom Sven Nylanders rum”, Aftonbladet, 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article10876049.ab (2012-02-09). 
41

 David, Tanentsapf, ”Nylander vägrade göra testet som kan rentvå honom”, Aftonbladet, 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article10937415.ab (2012-02-09). 
42

 ”Läs Sven Nylanders brev”, Sydnytt, http://svt.se/2.33782/1.639467/las_sven_nylanders_brev?page1851310=2 

(2012-02-0). 
43

 Ibid.  
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dagars tid. Som Benoit också poängterar i Accounts, Excuses and Apologies: ”[I]f it can be 

sustained, denial can help to restore a tarnished image”, men om man inte kan understödja 

denna förnekelse: “[T]hose guilty of wrong-doing probably should accept the responsibility 

immediately and apologize. To do otherwise risks exacerbating the damage to one’s 

reputation.”
44

 Jonsson undvek detta genom att erkänna direkt, vilket hjälper hans ethos, 

medan Nylander skadade sitt ytterligare.  

Ett argument bägge utnyttjar från status qualitatis, som framförallt stärker ens ethos, är 

att lyfta fram anhöriga. Nylander skrev i det öppna brevet till Tidningarnas Telegrambyrå 

följande: ”Jag vill också å det djupaste be min familj, mina närmaste, alla ambassadörer inom 

Ren Idrott och hela svenska folket om ursäkt.”
45

 I detta retoriska climax radade Nylander upp 

dem han vill nå med sin ursäkt.
 46

 Kronologiskt, efter en parallell konstruktion, visar han vilka 

som ligger honom närmast. Familjen i första hand, sina närmaste i andra hand etc.  

I en längre intervju med Tidningarnas Telegrambyrå återkommer liknande argument 

som han skrev i det öppna brevet, där han återigen lyfter fram familjen, samt det svenska 

folket i stort: ”Det började med en chock och en självförnekelse, sedan kommer man till insikt 

att det bästa är att berätta sanningen, att inte ljuga för nära och kära och framförallt svenska 

folket.”
47

 Slutligen lyfter han (för tredje gången) fram sin familj på frågan om vad han ska 

göra härnäst i Aftonbladet: ”Ta hand om min familj, mina nära och kära, jag vet inte vad jag 

ska säga mer.”
48

 

På liknande sätt lyfter även Plura Jonsson fram närstående under sin apologia. Under en 

intervju i Aftonbladet säger han exempelvis: ”Det är synd om alla andra som drabbas. Mina 

barn, vänner och släktingar. Och bandet. Jag har fått ringa runt under dagen och berätta för jag 

vill inte att de ska få veta via media. Det är det svåra, att jag har svikit.”
49

 I en annan intervju 

med Expressen säger han: ”Mig är det inte synd om. Jag får skylla mig själv. Det är värre för 

dem [familjen]”.
50

 Bandet återkommer som argument i Aftonbladet: ” Jag har pengar så att jag 

klarar mig. Men det drabbar ju de andra i Eldkvarn mycket värre än mig. Skulle jag få ett 

                                                           
44

 Benoit 1968, s. 161.  
45

 ”Läs Sven Nylanders brev”, Sydnytt, http://svt.se/2.33782/1.639467/las_sven_nylanders_brev?page1851310=2 

(2012-02-09). 
46

 Lanham, 1991, s. 36.   
47

 Tobias, Österberg, ”Här berättar han allt i en stor intevju”, Expressen, 

http://www.expressen.se/sport/1.401564/har-berattar-han-allt-i-stor-intervju (2012-02-09). 
48

 Mats, Wennerholm, ”Sven Nylander: 'Ska söka hjälp'”, Aftonbladet, 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article10937401.ab (2012-02-09). 
49

 Kerstin, Danielson, ”'Jag står för vad jag gjort. Men jag skäms'”, Aftonbladet, 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12233168.ab (2012-02-09). 
50

 Kai, Martin, ”Plura Jonsson gripen för knarkbrott”, Expressen, http://www.expressen.se/noje/1.1915585/plura-

jonsson-gripen-for-knarkbrott (2012-02-09). 
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fängelsestraff kan vi inte spela på tre månader. Då har de ingen inkomst”
51

, och barnen i en 

intervju med Expressen: ”Det som är värst är att jag sårat barnen.”
52

 

På vilket sätt är det ett ”argument” att offentligt be sina närmaste, och i Jonssons fall, 

sitt band, om ursäkt? Av flera anledningar: det blir en påminnelse för den retoriska publiken 

att Nylander och Jonsson är riktiga människor med familj, barn, anhöriga etc. I Encyclopedia 

of Rhetoric kan man läsa om ethos och dess specifika undergrupp eunoia.
53

 Där belyser man 

att eunoia handlar om en konvergens mellan ethos och pathos, det vill säger att man utnyttjar 

sin karaktär för att nå en affekt hos åhörarna. En karakteristik hos eunoia är att identifiera sig 

med sin publik. Att då lyfta fram sin egen familj, något många säkert kan relatera till, blir ett 

levandegörande av sitt ethos. En förälder som sårat sitt barn kan säkert också relatera till 

dessa två som sårat sina barn – det händer, det är mänskligt. Utifrån Benoits terminologi 

handlar detta om det jag översatt till förstärkande, en undergrupp till att reducera negativitet: 

 

Bolstering may be used to mitigate the negative effects of the act on the actor by strengthening the 

audience’s positive affect for the rhetor. […] While the amount of guilt or negative affect from the 

accusation remains the same, increasing positive feeling toward the actor may help offset the 

negative feelings toward the act, yielding a relative improvement in the actor’s reputation.
54 

  

Framförallt Jonsson försöker restaurera sitt ethos genom att nämna att den största skada inte 

är den mediala uppmärksamheten han själv får genomlida, utan den skadan familjen, vänner 

etc. utsätts för på grund av honom. Nylander däremot uttryckte sig aldrig på det sättet, det vill 

säga att skadan drabbade framförallt de omkring honom.  

En annan skillnad är att Nylander faktiskt aldrig direkt åberopade sina barn i sin 

apologia (han uttryckte sig bara i termer om ”familj”) som Jonsson gjorde, trots att han har 

fyra pojkar.
55

 Jonssons appeller är i överlag mer laddade och personliga här; han använder 

termer såsom att det var ”synd om de som drabbats”, att det ”svåra” är att han ”svikit” de 

omkring honom och att han själv får ”skylla sig själv”, och att det som var ”värst” är hur han 

”sårat sina barn”. 

 Angående ärlighet är Nylander rättfram och erkänner att det inte var första gången han 

tagit kokain, utan att det hänt en handfull gånger tidigare: ”Jag har ju tagit kokain ett antal 

                                                           
51

 Niklas, Strömberg, ”Pluras kris i familjen”, Aftonbladet, 
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 Benoit 1995, s. 76 
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 Jan, Gustafson, "Sven Nylander bryter tystnaden", Sydsvenskan, 

http://www.sydsvenskan.se/sport/article1495121/Sven-Nylander-bryter-tystnaden.html (2012-02-09). 
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gånger då det erbjudits.”
56

  Under en annan intervju säger han 6-8 gånger tidigare.
57

 Han 

försvarar sig inte längre för att ha tagit kokain en gång, utan det har varit ett återkommande 

problem. Möjligtvis har Nylander då också omvandlat anklagelsen som rörde en aktion, till en 

anklagelse som rör hela hans karaktär. Detta skulle kunna vara en del av det Benoit benämner 

som överföring:  

 

[T]he remaining factor of apology, ‘joins some fact, sentiment, object or relationship with some 

larger context within which the audience does not presently view that attribute’. In contrast to 

differentiation, which separates the object from an undesirable context, transcendence places that 

object into a larger or broader and more favorable context.
58

  

  

Målet med överföring är att få publiken att se på brottet som ett mer abstrakt brott.
59

 Nylander 

lyfter sitt enstaka missbruk till ett återkommande missbruk. Om detta är en mer ”favorable 

context” utifrån publikens synvinkel är svårt att säga. Eventuellt visar detta på god arete, 

moralisk karaktär. Nylander är öppenhjärtig nog att erkänna sin karaktärsbrist men avslöjar 

också ett större problem än vad anklagelsen, mediedrevet, faktiskt påvisade.  

 Därtill är Nylander också noga med att poängtera (då han var med i Ren Idrott) att ”Jag 

har aldrig dopat mig i idrottsligt syfte. Jag har använt kokain i socialt syfte och som 

stimulering och partydrog efter att min karriär varit slut”.
60

 Med hänsyn till Benoits strategi 

undvikande av ansvar ska man antyda att akten: 

 

[..] may be justified on the basis of motives or intentions. Here the wrongful act is not denied, yet 

the audience is asked not to hold the actor fully responsible because it was done with good, rather 

than evil, intentions. People who do bad while trying to do good are usually not blamed as much as 

those who intend to do bad.
61

 

        

Att använda kokain i socialt syfte, som stimulering eller som partydrog kanske inte 

allmänheten anser vara en godtagbar ursäkt när det kommer från en man som aktivt är emot 

droger. Nylander försöker dock möjligtvis stoppa synden att drabba sin tidigare idrottskarriär. 

Det ”motiv” som ligger bakom att man tar droger i socialt syfte kan nog sägas vara ett 

positivare motiv än att ta droger som en form av doping.  
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Jonsson i kontrast till detta betonar att det var en engångsföreteelse, och försöker inte 

använda gärningen för att peka ut en större karaktärsbrist: ”Men jag vill jag ändå – om inte 

annat för mig själv – betona att det här med kokainet var en engångshändelse, som inte ska 

inträffa i mitt liv men som ändå gjorde det.”
62

 

Status qualitatis – Bakomliggande orsaker 

Både Nylander och Jonsson tar upp en gemensam orsak angående varför de tog kokain. Detta 

argument rör vilka omständigheter som har betydelse för hur handlingen ska bedömas. Mer 

specifikt, med statusläran i åtanke, skriver Heinrich Lausberg i Handbook of Literary 

Rhetoric: 

 

Here (within the qualitas assumptiva) belong remotio, concessio, and deprecatio. In remotio and 

concessio the defense is likewise directed ex causis facti, in that the deed (acknowledge as bad) is 

traced back to a causa lying outside of the culprits responsibility.
63

 

 

De har båda erkänt att brottet var dåligt, men lyfter nu fram en gemensam causa, eller orsak, 

till varför de begick brottet. Denna gemensamma orsak är alkoholens påverkan. Jonsson 

säger: ”Hur jag än vrider och vänder på det här så är det mitt ansvar. En dum fyllegrej som jag 

på flera sätt får sota för. […] Det här vill jag bara glömma. Jag blev full och allt blev fel. Fel 

möte, fel tillfälle, fel omständigheter.”
64

 Även i en kommentar till Expressen lyfter Jonsson 

fram alkoholens påverkan: “Jag var berusad och tänkte mig inte för. Det var en ren 

fyllegrej.”
65

 Trots att han dock konsekvent pekar på alkoholen som en utlösare för hans 

agerande, tar han samtidigt också ansvar för det som har hänt: ”Hur jag än vrider och vänder 

på det här så är det mitt ansvar.”
66

 

 Nylander väljer en liknande strategi när han säger till Aftonbladet: ”Jag kommer att söka 

hjälp. Jag berusar ju mig till den grad att jag tappar omdömet.”
67

 Samt till Expressen: 

”[O]mdömet har brustit […] på grund av att jag har varit alkoholpåverkad. Att jag var 
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alkoholpåverkad är också mitt fel. Det är en kombination av omdömeslös handling.”
68

 Och 

går så långt att säga (i Dagens Nyheter): ”Om det så behövs blir jag absolutist.”
69

 

Benoit nämner denna causa, vilket är en del av en strategi han kallar undvikande av 

ansvar.
70

 Det vill säga att man pläderar för att man saknade information eller kontroll över 

situationen.
71

 I det här fallet anför Jonsson och Nylander alkoholens påverkan vilket gjorde att 

de saknade omdöme. Skulle publiken godta detta argument har retorerna också lyckats med 

att vända deras negativa perception till en mer positiv.  

Argument utanför statusläran – Kompensation 

Kompensation finns inte med i statusläran, men Benoit skriver om denna strategi: ”This 

redress may take the form of […] services […]. In effect, compensation function as a bribe. If 

the accuser accepts the proffered inducement, and if it has sufficient value, the negative affect 

from the undesirable act may be outweighted, restoring reputation.”
72

 Nylander använde 

denna form av argument i ett av citaten jag lyfta fram ovan, där han sa: “Om det så behövs 

blir jag absolutist” men även i sitt öppna brev till TT, där han skriver: ”Kan jag i framtiden, 

med denna dumma erfarenhet på mitt samvete, på något sätt med trovärdighet arbeta för att 

hålla droger utanför idrottens värld är det min absoluta önskan”
73

, samt i en intervju: ” Men på 

sikt kan jag om tillfälle ges vara ett levande bevis att dom här sakerna inte hör hemma i 

idrottens värld och inte i vardagens värld heller”, och: ”Förhoppningsvis kan jag göra något 

gott av den erfarenhet jag har med mig.”
 74

 Han försöker vända erfarenheten till något positivt 

och erbjuda att han, om möjlighet ges, kan fortsätta jobba för en drogfri idrott.  

 Att Jonsson inte använder detta argument (kompensation) och säger att han borde sluta 

dricka alkohol (som han själv påstår var en orsak till att han tog kokain) kan ha att göra med 

decorum och det passande, aptum. En man som sjunger om att han ska bli full för kärlekens 

skull (se låten Fulla för kärlekens skull från albumet Svart Blogg) bör kanske inte säga att han 

ska bli absolutist. Däremot lyfter han fram bandet som jag tog upp i tidigare avsnittet, där han 

sade: ”Jag har pengar så att jag klarar mig. Men det drabbar ju de andra i Eldkvarn mycket 
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värre än mig. Skulle jag få ett fängelsestraff kan vi inte spela på tre månader. Då har de ingen 

inkomst.”
75

 Möjligtvis är det en form av kompensation, där han lyfter fram att om han skulle 

bli dömd och få fängelsestraff, kommer det drabba andra som inte har något med brottet att 

göra – bättre då att förlåta honom, för deras skull inte annat.  

Decorum – Skillnader inom språkbruket 

En skillnad inom språkbruket mellan Jonsson och Nylander kontrasteras väl med följande två 

citat, när de svarar på varför de erkände. Nylander säger: ”Det är väl början på en resa mot ett 

bättre liv. Det börjar ju med ett erkännande och att man ber om ursäkt. Förhoppningsvis kan 

jag göra något gott av den erfarenhet jag har med mig. När man erkänner är det en 

befrielse.”
76

 och Jonsson svarar (på samma fråga): ”Det känns som att det är dags att ta tjuren 

vid hornen, det är därför jag vill berätta.”
77

  

Notera hur Nylander försöker vända en negativ erfarenhet till en positiv och använder 

en utförlig evidentia, medan Jonsson har en något mer brysk, vardaglig framtoning och svarar 

med ett idiom. Utifrån Hellspong handlar detta om den referentiella stildimensionen.
78

 

Nylander är mer levandegörande och detaljrik, medan Jonsson väljer enkelhet. Det ena är inte 

bättre än det andra, det visar bara hur aptum skiljer sig mellan olika personer. 

Nylander är också generellt mer formell. I en intervju säger han: ”Det började med en 

chock och en självförnekelse, sedan kommer man till insikt att det bästa är att berätta 

sanningen, att inte ljuga för nära och kära och framförallt svenska folket.” Jonsson i 

jämförelse säger: ”Jag står för vad jag har gjort. Men jag skäms”
79

, och ”Det som är värst är 

att jag sårat barnen”
 80

, och ”Det är det svåra, att jag har svikit”
81

 

Nylander använder inga värdeladdade ord som ”svek” eller att han ”sårat” någon som 

Jonsson. Utifrån Hellspongs definition av den patetiska stilfaktorn (som rör den expressiva 

stildimensionen) är Jonsson mer lidelsefull medan Nylander är sakligare.
82

 Nylander använder 

förvisso en språklig vändning i form av en stegring som rör den patetiska stilfaktorn, men 
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utöver det är han sparsam med att uttrycka sig bedrövat, och använder (till skillnad från 

Jonsson) inte sin omgivning som exempel.  

Jonsson påvisar sin ödmjukhet när han säger att han själv inte är drabbad, vilket rör den 

etiska stilfaktorn. Möjligtvis visar det på god vilja att han sätter de omkring honom framför 

sig själv, vilket ter sig anspråkslöst. Han är väl medveten om att han gjort dem besvikna – och 

visar det i sin avbön. Med den etiska stilfaktorn i åtanke bör jag även poängtera att Nylander 

uttryckligen tar ansvar för sina handlingar och förtjänar straffet, tillika mediedrevet: ”Jag 

förtjänar det och hycklar inte om att jag ska ha straff. Jag tar också drevet som går nu.”
83

  

Jag tog tidigare upp hur Nylander erkänner att det inte var första gången han tagit 

kokain: ”Jag har ju tagit kokain ett antal gånger då det erbjudits.”
84

 Vilket utifrån den 

expressiva stildimensionen handlar om att man ska uttrycka något besvärande, vilket kan 

påvisa ärlighet.
85

 Jonsson i sin tur tar inte upp något direkt besvärande i sin avbön.  

En annan skillnad i språkanvändningen, även om argumenten är snarlika, är hur Jonsson 

betonar att det var en ”dum fyllegrej”, att han ”blev full och allt blev fel”.
86

 Kontrastera detta 

med Nylanders språkval; i stället för att kalla det en fyllegrej så ”berusade han sig”, eller så 

var han ”alkoholpåverkad”.
87

 Inte en enda gång använde han ordet ”full”. Här märker man det 

som Hellspong kallar den sociala stildimensionen, där både Nylander och Jonsson speglar sin 

bakgrund och samhällställning.
88

 Jonsson å ena sidan med sin något bohemiska bakgrund, där 

han romantiserat alkohol både i sitt band men även i sina matlagningsprogram.
89

 Nylander 

däremot väljer försiktigare ord för att beskriva alkoholens påverkan, och man kan ana en 

annan stilnivå.
90

 Därtill, som nämnt, kommer Nylander med en form av kompensation, där 

han också, om behövs, blir absolutist. 
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Avbön i andra mediekanaler 

Hittills har jag bara analyserat citat från kvällspressen, men det är intressant hur 

apologiastrategierna skiljer sig när de använder andra mediekanaler. Exempelvis Jonsson 

kommenterade anklagelsen kort på sin blogg Hungerhotell:  

 

Har just skrivit ett längre inlägg för att kommentera det som hänt i Göteborg, skulle precis 

publicera det när jag kom på att om jag gör det så kommer det förmodligen att stå i var och 

varannan tidning i morgon. Och det är det sista jag vill. Framförallt mina barn har lidit nog av att 

deras pappa valsar runt i pressen. Så jag väntar med att kommentera det hela. Vill bara säga att jag 

är ledsen och ber om ursäkt för att jag gjort vissa av er väldigt besvikna. Detta var en 

engångshändelse under inflytande av alkohol, punkt slut. Som sagt, kommer att skriva mer 

utförligt vid ett senare tillfälle.
91

 

 

Ursäkten här skiljer sig något från den man fått läsa i pressen. Meningen ”Vill bara säga att 

jag är ledsen och ber om ursäkt för att jag gjort vissa av er väldigt besvikna”
92

 är direkt riktad 

till en publik, jämfört med någon av ursäkterna från kvällstidningarna, där han i stället sa: 

”Jag står för vad jag har gjort. Men jag skäms.”
93

 eller ”[Det var] En rejäl dumhet som jag 

ångrar djupt.”
94

 Faktum är att detta är första gången han explicit riktar sig till en publik: 

”[F]ör jag gjort er väldigt besvikna”
95

 Ursäkterna Jonsson använder i de traditionella 

medierna är då mer svävande, medan den i hans personliga mediekanal är personligare. Han 

har möjligtvis anpassat sitt decorum när han skrev i bloggen då han haft en mer specifik 

publik i åtanke. Publiken vars inställning han framförallt vill ändra. Utifrån Bitzer och den 

retoriska situationen är den retoriska publiken, som sagt, de som faktiskt kan bli influerade av 

diskursen.
96

   

Många av de som läser Jonssons avbön i kvällspressen är säkert nyfikna om vad som 

hänt och vad han har att säga, men hur många av dem blev direkt besvikna över hans 

snedsteg, och kan också bli influerade av avbönen? Chansen är stor, misstänker jag, att de 

som främst blev besvikna hör till den beundrarskara som besöker hans webbplats, och det är 

framförallt dem som Jonsson vill nå i sin avbön. Därav denna mer personliga avbön i 

bloggen. Vid ett annat tillfälle skriver han följande: 
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Cyklandes till replokalen upptäcker jag Aftonbladets löpsedel i ögonvrån, PLURA BERÄTTAR 

OM FAMILJETRAGEDIN, och sen med mindre text,” i samband med kokainskandalen”. 

Hoppsan tänker jag och letar förgäves i minnets kloaker efter det tillfälle då jag skulle ha pratat 

med Aftonbladet om detta, det har jag alltså inte. [...]. Vad som skett är att tidningen tagit del av 

domstolsförhandlinga och vinklat det som om jag skulle ha pratat ut, när jag i själva verket svarat 

på försvarsadvokatens, åklagarens och domarens frågor. Så är det med det, dom i målet avkunnas 

nästa vecka, tills dess finns inget att tillägga i fallet.
97

 

 

Detta är inte en avbön i sig, men jag väljer att lyfta fram detta citat just för att visa hur 

apologia fungerar i offentligheten. Aftonbladet har alltså publicerat en avbön, en historia, där 

retorn hade en helt annan publik (advokaten, åklagaren och domaren) i åtanke. Trots detta 

fungerar citaten som en apologia, för oavsett Jonssons mål med dessa uttalanden låter de som 

en avbön. Jag har själv i uppsatsen lyft fram några citat från denna artikel som han talar om. 

Lars Nord nämner i Medierna och demokratin hur journalister ofta, för att en historia 

bättre ska passa in i ett sammanhang, ger en omformad och förvrängd bild av verkligheten 

som anpassas till den gängse och välbeprövade berättelsestrukturen.
98

 I det här fallet 

(Aftonbladets artikel) skulle det bli onödigt krångligt att berätta om kontexten, hovrätten och 

Jonssons försök att förmildra straffet. En historia där Jonsson talar ut om krisen i familjen och 

bandet, utan bakomliggande motiv, är en bättre (dramaturgisk) historia.  

Jonsson kommenterade redan kvällspressen (som medium) i första kommentaren jag 

citerade från Hungerhotell ovan, mer specifikt följande mening: ”[S]kulle precis publicera det 

när jag kom på att om jag gör det så kommer det förmodligen att stå i var och varannan 

tidning i morgon. Och det är det sista jag vill. Framförallt mina barn har lidit nog av att deras 

pappa valsar runt i pressen.”
99

 Man kan här ana visst klander gentemot medier. Att ”tala ut” 

innebär att man ”valsar runt i pressen”. Utifrån statusläran handlar detta om translatio, det vill 

säga man ifrågasätter den rättsliga processen, och om den verkligen borde avgöra fallet. 

Intressant dock att han samtidigt tar del av denna process, men samtidigt förringar avbönen 

som finns i kvällspressen genom att påstå att sin avbön går ut på att ”valsa runt i pressen.” 

Samtidigt är detta, som sagt, en kommentar riktad till en mer specifik publik, därav möjligtvis 

denna språkskillnad.  

Nylander däremot kommenterade inte saken via egna mediekanaler (som en personlig 

webbplats). Däremot, 5 år efter skandalen, fortsätter avbönen; inte i pressen utan i radio. 
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Anledningen till att jag tar upp detta radioprogram, trots den långa tidsperiod som gått, är att 

Nylander betonar hur drevet kommer vara en av samtalspunkterna: ”I mitt Sommarprogram 

ska jag prata om varför fyran blev mitt nummer, hur drevet blev min bästa vän och om 

löpning som meditation”, och därav blir det en del i hans apologia.
100

 Skandalen var ämnet 

han också inledde med, då han beskriver hur han blev gripen: 

 

Kraften kommer bakifrån. Innan jag hinner fatta har de tagit ett hårt grepp om mina handleder. Jag 

tappar fotfästet för en sekund och jag känner hur hårt de håller i mig. Tankarna skenar. Vad 

händer? Blir jag rånad? Vilka är de här männen som släpar mig fram på trottoaren? 

 

Det är svårt för mig att plocka ut enskilda argument från detta narrativ, just för att det är ett 

narrativ. I Modern Rhetorical Criticism skriver Roderick. P Hart om tre element som gör 

berättelser övertygande. Det första elementet är att de (berättelser) desarmerar lyssnarna 

genom att hänföra dem, det andra är att de väcker till liv slumrande erfarenheter och känslor, 

och det tredje är att de exponerar, subtilt, någon form av argument.
101

 Hart skriver om fem 

komponenter kring varför narrativ är argumenterande till sin natur, men framförallt är 

möjligtvis den femte som är värt att ta upp: 

  

Narrative doesn’t argue … obviously. If a narrator tries to make a point too forcefully, we feel 

cheated. Good narrative holds open the illusion that we - as listeners and readers - help to 

determine its meaning. Narrative is depropositionalized argument, argument with a hidden bottom 

line. Narrators charm audiences because they only promise a story well told.
102

 

  

Jag kan dock lyfta fram följande citat som går hand i hand med tidigare argument jag pekat ut, 

det vill säga att familjeaspekten är viktig:  

 

Jag kan inte se på henne. Jag tvekar. Och till slut så brister allt. Förlamningen släpper, och smärtan 

tar nu över. Jag kämpar med att hålla tillbaka tårarna. Det gör så fruktansvärt ont, när jag nu säger, 

att jag ljugit för henne, och för mina barn, och jag känner hur jag krymper ihop och blir liten, så 

fruktansvärt, jävla liten. 

 

Om Nylander var något återhållsam i sin avbön (språkmässigt) i kvällspressen jämfört med 

Jonsson, är argumentationen desto mer pathosbaserad i detta radioprogram. Bilden han målar 
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upp ovan är känslofull, med fysiska beskrivningar av skam: Kan inte se någon i ögonen, 

håller tillbaka tårarna, smärtan tar över etc.  

Lawrence D. Green skriver om pathos i Encyclopedia of Rhetoric och betonar hur 

sådant här bildspråk är effektivt: ”Images are particularly effective in arousing emotions, 

whether those images are visual and direct as sensations, or cognitive and indirect as memory 

or imagination, and part of a rhetor's task is to associate the subject with such images.”
103

 

Lennart Hellspong tar också upp berättelsens övertygande dimension i ”Berättelser i 

argumentation”, och skriver också att det starkaste sättet att ladda en argumentation med 

pathos är att utforma det som en gripande berättelse.
104

 Nylanders strategi är då att 

karaktärisera sig själv genom att vara huvudpersonen i den tragedi som var hans 

drogmissbruk. Han försvarar inte akten, men han ger en sympatisk bild av sig själv kring 

skeendet, som en man som inte visste bättre.  

Ett återkommande argument, sett till hans tidigare avbön, är hur han vänder drevet till 

något positivt och att anklagelsen var något bra: ”Ja jag vet, det låter kanske ihåligt, men det 

var så jag tänkte. Men, det skulle visa sig, det var bra att jag åkte dit, för jag behövde vakna 

upp. Och som jag ser det nu så skulle drevet faktiskt bli min bäste vän.”  

 Argumentationen man kan ana här går ut på att Nylander delar upp sig själv i två 

personer. Erving Goffman har en teori om att ursäkter är en akt som går ut på att symboliskt 

dela upp sig i två personer; den dåliga (Nylander som missbrukare) och den goda (Nylander 

som tar avstånd från missbrukaren). Två personer med separat image, om man lyckas 

distansera sig från den dåliga sidan.
105

 Nylander försöker ta avstånd från den personen som 

tog droger. En god illustration av denna uppdelning är följande citat, om när Nylander efter 

mediedrevet (och efterföljande rehabilitering) lägger pussel med sin son: 

 

Men den här gången är det som vi lägger pusslet för första gången. För varje bit så tittar Gustav 

upp och rakt in i mina ögon. Jag möter hans blick. Gustav är bara 3 år gammal. Precis som alla 

andra barn i hans ålder är han alltid närvarande och fullständigt uppslukad i allt han gör. Däremot 

har jag under stora delar av hans uppväxt varit där på plats för honom. Men jag inte varit speciellt 

närvarande förrän just nu. Där, i mötet vid dörren, såg min pojke fullt ut, kanske för första gången. 

 

Det är en ny Nylander vi har att göra med. Om publiken godtar att den gamle Nylander inte 

finns mer, bör publiken förlåta honom då den nya Nylander har ett bättre ethos. Man finner då 
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en drastisk skillnad när Nylander använder radion som mediekanal i hans utformning av sin 

apologia – möjligtvis inte i argument, men i decorum.  

Även Jonsson väljer en annan framtoning när han inte använder kvällspressen som 

mediekanal, vilket man märker när han talar om sin skandal i modetidningen Café. Han är 

exempelvis inte längre urskuldande när det kommer till brottet, och säger: ”Sverige är lite Iran 

när det kommer till knark. Hade det här hänt i England vore det ingenting. Men varje land har 

sina tabun. I England är otrohet och sex den stora grejen. Så jag har kommit fram till att jag 

borde ha varit otrogen i stället. Jag ska vara det nästa gång jag kommer till Göteborg.”
106

 

Detta är ett argument hämtat ur status finitionis, det vill säga huruvida handlingen verkligen 

bör ses som ett brott. Han nyttjar en comparatio då han jämför Sverige med å ena sidan Iran, å 

andra sidan England. Utifrån apologia är detta en ganska aggressiv ursäkt, han försöker 

reducerar anklagelsens kaliber genom att skämta om den. Han poängterar dock i samma 

intervju att han anser att han ska ha ett straff, men att han blir straffad för hårt. 

Vad beror detta decorum-byte på? En faktor är självfallet tidsaspekten. Denna intervju 

gjordes närmare ett år efter de första anklagelserna. Samma sak gäller även Nylanders 

Sommar i P1. Desto längre tid som gått sedan den initiala avbönen, desto mer kan man tala 

om brottet per definition. Jag tror inte att Jonsson hade kunnat säga till kvällspressen dagarna 

efter åtalet att Sverige är lite som Iran när det kommer till droger, eller att han borde varit 

otrogen istället. Ett år senare, i en exklusiv intervju i Café, kan han däremot göra det. Utifrån 

apologia är det en ny form av avbön, där han nu ber om ursäkt, men samtidigt betonar att 

brottet inte står i korrelation till mediedrevet. Nylander däremot gör inte detta, däremot tror 

jag inte hans pathosbaserade avbön hade fungerat dagarna efter åtalet. De har båda förändrat 

sin apologia sett till förändrade omständigheter som kommer med tiden.  

Intressant är hur bägge två kommenterar sina avböner i kvällspressen när de använder 

en annan mediekanal. Jonsson säger: ”[H]elst skulle man bara vilja vara tyst. Men det funkar 

inte så. Det tar två sekunder och sen är det ute på internet. Och i det läget är det ändå bättre att 

gå ut och snacka om det och göra avbön, så att man får slut på det”, och vidare: ”Till slut kan 

man bara skratta åt eländet, då trivs man nästan med det. Lite som den där snubben i Monty 

Python, som de hugger av armar och ben på: ’Kom igen då! Har ni inget mer?’”
107

 Nylander i 

sin tur säger: 
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Jag vill egentligen inte ge någon kommentar, men jag fattar att det är märkligt att jag inte säger 

något, om jag hävdar att jag är oskyldig. Så när Aftonbladet föreslår att jag kan fått i mig knark 

utan att jag vet om det, i en drink eller något, så svarar jag: ”Ja, det kan ha vart så, jag kan inte 

utesluta det.” 

Jag fattar nu, att det inte finns någon återvändo, när detta påstående, som naturligtvis kommer från 

att jag inte är ärlig, nu på en gång går rakt ut på nätet. 

 

Bägge antyder att avbönen var i det närmaste nödgad. Att vara tyst är inget alternativ, det är 

lika bra att få slut på det. Möjligtvis förringar de inte sina ursäkter, men Nylander å ena sidan 

påstår att förnekande i det närmaste läggs i munnen på honom, och Jonsson å andra sidan ger 

avbön för att han vill, enligt egen utsago, ”få slut på det”.
108

 Angående translatio, det vill säga 

kommentarer kring kvällspressen som rättsprocess, säger Nylander också följande:  

 

Journalister bevakar mitt hus 24 timmar om dygnet. De lär sig snabbt, att även bevaka sidogatorna 

till mitt hus, då vi försöker smuggla ut barnen bakvägen genom grannens trädgård, för att slippa 

allt. 

Jag minns, att jag en gång vaknade mitt i natten vid 3, för att gå på toaletten, och ser ut mot vår 

grind att en fotograf står där med något som liknar ett stort, ljuskänsligt objektiv, för att få, antar 

jag, en exklusiv bild. 

 

Även om Nylander påstår att drevet skulle komma att gagna honom positivt, belyser han 

också dess negativa baksidor som implicit blir en form av klander. Möjligtvis för att visa hur 

han blivit straffad, och hade man inte förlåtit honom redan så bör man göra det nu. Ola 

Lindholm väljer en liknande strategi när det kommer till att klandra kvällspressen, men han 

gör det till sin huvudstrategi.  

Ola Lindholms icke-traditionella krishantering 

Bakgrund 
Ola Lindholm började sin karriär som programledare i ZTV, men större delen av hans karriär 

har han arbetat för SVT. Ett urval av de program han varit programledare för under sin period 

på SVT är Myror i Brallan (2000), Söndagsöppet (2000), Riktig Talkshow (2002), Ola 21:30 

(2003), Melodifestivalen (2004), Skrotslaget (2005), Glasklart (2008), Sing Sing (2010), Wild 

Kids (2005-2010). Även om Lindholm varit programledare för program som riktar sig till 

äldre målgrupper, kan man dra slutsatsen att hans ansikte, hans image, är mest associerat med 

program vars målgrupp är barn/yngre tonåringar. Bredvid denna karriär inom TV var 
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Lindholm också chefredaktör för Kamratposten år 2006-2011, samt styrelseledamot i BRIS 

2009-2011, vilket styrker hans image som en mediefigur vars publik till stor del är barn samt 

yngre tonåringar. 

Det var under år 2011 som han blev åtalad för ringa narkotikabrott. Detta på grund av 

att han efter en fotbollsmatch på Råsunda hade betett sig, enligt polisen, drogpåverkat vilket 

ledde till en kroppsvisitering samt ett urinprov.
109

 Dagen därpå nekade Lindholm till att han 

hade narkotika i kroppen i ett kort pressmeddelande.
 110

 Trots Lindholms förnekande blev en 

följd av detta att SVT slutade sända Wild Kids och Lindholm fick avgå som chefredaktör för 

Kamratposten. Officiellt tog han själv ”time out” från sin position. Angående sitt uppdrag i 

BRIS beslutade Lindholm i samråd med valberedning att han inte skulle ställa upp för 

omval.
111

 

I avvaktan på resultat – status coniecturae och status qualitatis 
Ola Lindholms apologia börjar med en kommentar som löd: ”Nej. Jag kan inte prata med 

dig”, som var ett svar då Expressen ville ha en kommentar kring det urinprov som hade tagits 

söndagen den 10 april.
112

 Han kommenterar dock händelsen (urinprovet) i ett kort 

pressmeddelande där han beskrev vad som hade hänt.
113

  

 Han bekräftar det Expressen skrivit, som att han varit på en fotbollsmatch: ”Jag gick 

på fotboll i söndags. Jag gick tidigt från matchen då mitt favoritlag Mjällby fick storstryk och 

jag satt mitt i en AIK-klack.”
114

 Därtill bekräftar han att två poliser misstänkt att han haft 

narkotika på sig, vilket han inte hade, och han förnekar att han varit påverkad av narkotika. 

Polisen misstänker honom för narkotikabrott, men han försäkrar att denna misstanke är 

felaktig.  

I det här skedet har Lindholm därmed inte gett någon ursäkt för vad som hänt, utan 

försvarar sig utifrån det faktum att han är oskyldigt anklagad. Utifrån statusläran är detta 

argument hämtade från status coniectuare. Däremot kan man bredvid dessa argument finna 
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argument som kommer från status qualitatis. Bland annat beskriver Lindholm hur urinprovet 

gick till väga: ”500 meter från arenan blev jag ifattsprungen och konfronterad av två poliser 

som sa att dom misstänkte att jag hade narkotika på mig. Det hade jag givetvis inte. De ville 

då ta ett urinprov som jag genast ställde upp på. Det urinprovet togs under en trappa i en 

trappuppgång nära Råsunda, med folk i huset passerandes.”
115

  

Jag tolkar detta, framförallt anmärkningen om att folk i huset passerade förbi, som att 

Lindholm markerar att testet var kränkande. Strategin är en form av remotio criminis där han 

attackerar anklagarna, vilket är märkligt eftersom han också betonar att han är oskyldig. Det 

hade räckt med att endast förneka anklagelsen, men Lindholm väljer därtill att lyfta fokus från 

sig själv till polisernas hantering av urinprovet. I retoriska termer är detta en form av 

significatio, det vill säga att man ”imply more than is actually stated.”
116

 George Puttenham 

utvecklar denna figur och skriver att man kan använda den genom att kanalisera negativ 

energi – det vill säga att Lindholm låter åhöraren själv gissa sig till vad han menar. I det här 

fallet klandrar han då implicit poliserna genom att ta upp hur testet gick till väga.   

Benoit nämner denna strategi (att attackera anklagarna) i Accounts, Excuses and 

Apologies och skriver: ”Presumably, such counterattacks undermine the credibility and 

impact of the accusations, thus helping to restore the accused’s image. They may also 

function to shift the audience’s attention away from the alleged wrong-doing of the original 

target.”
117

 För Lindholms del blir detta en form av försvar där han först förnekar, därtill 

fortsätter att försöka styra publikens uppmärksamhet till polisernas agerande.  

Frågan kanske väcks varför han uttalade sig överhuvudtaget efter dessa anklagelser. Är 

han oskyldig kunde han bara låtit det bero och vänta in de negativa resultaten från urinprovet 

(som dock senare visade sig vara positiva). Som medieprofil är det emellertid i det närmaste 

en omöjlighet att vara tyst i en situation där man blivit anklagad, vilket också gäller de övriga 

individerna i denna uppsats. 

Som Benoit skriver: “These attacks on our reputation are serious matters, for our image 

or reputation is extremely vital to us”, och vidare: ”Those who believe that their face or 

reputation has been injured or even threatened are unlikely to ignore these perils. When our 

image is threatened, we feel compelled to offer explanations, defenses, justifications, 

rationalizations, apologies, or excuses for our behavior.”
118

  Detta gäller likaväl privatpersoner 
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utanför offentliga sammanhang, men jag vill påstå att när det kommer till medieprofiler, 

såsom Lindholm, är deras “image” och goda rykte mer än betydelsefullt – deras verksamhet i 

medievärlden är baseras på just dessa två egenskaper. 

Revolten mot traditionella nyhetsmedier 

Den 7 maj 2011 kunde man läsa följande rubrik i Expressen: ”Ola Lindholm hade kokain i 

kroppen”, och förnekelsen, det starkaste argumentet i statusläran, blev Lindholms fall som 

kommer förfölja honom genom den kommande krisen.
119

 I likhet med Sven Nylander skapade 

han (möjligtvis omedvetet) ett påträngande problem han måste överkomma, bredvid själva 

anklagelsen. Han har uttryckligen sagt att han inte tagit kokain, men nu står det klart att han 

haft kokain i kroppen. Nylander försökte överkomma detta problem genom att berätta 

sanningen, senare under Sommar i P1 framhäva att medierna lade lögnen i munnen på honom 

och att lögnen kom från den kaosartade situationen. Lindholm däremot väljer en helt annan 

strategi, både i val av mediekanal och i argumentation.  

Samma dag som Expressen publicerade artikeln jag nämnde ovan, publicerade 

Lindholm också sitt svar på hela händelsen via den blogg han skapade. Han inleder med 

följande stycke:  

  

Hej på er. Detta är min första blogg. Den kommer bara innehålla ett inlägg. Och det är det som 

följer. Detta är min enda offentliga kommentar. Tycker du att den är läsvärd får du gärna sprida 

den vidare.
120

 

 

Jag citerar detta för att peka ut ett tydligt stilistiskt grepp Lindholm använder sig av genom 

stora delar av texten, det vill säga asyndes eller asyndeton – vilket innebär att man utelämnar 

konjunktioner. Detta ger texten en rapp, stackato-lik rytm vilket resulterar i klarhet.
121

 En 

annan tänkt effekt av detta är att det ska förstärka det pathos som texten förmedlar.
122

 

Aristoteles ansåg att det är en stilfigur man skall undvika i text, och att den är effektiv 

framförallt i muntliga sammanhang.
123

 I just det här fallet vill Lindholm möjligtvis ge texten 
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en muntlig karaktär i form av en närvaromarkör i ett pathosbyggande syfte. Närhetskänslan 

mellan honom (skribenten) och läsaren kan bli högre på grund av detta.
124

 

Att påstå att han är oskyldig, och sedan måla upp sig själv som den drabbade, är något 

Lindholm redan började med i samband med pressmeddelandet. Detta är en linje han 

konsekvent håller fast vid. Inte mindre än fem gånger påpekar han sin oskuld i bloggen; han 

skriver bland annat att han har ”helt rent samvete” och ”Jag vidhåller min absoluta oskuld och 

kan inte och kommer inte under några omständigheter erkänna att jag tagit kokain 

medvetet.”
125

  

Utifrån genus judiciale är detta problematiskt, då han inte följer den ”strategiska 

mallen” utan stannar kvar vid status coniecturae, utan att faktiskt yttra några logosargument 

som styrker hans oskuld. Däremot presenterar han flera pathosargument kring omständigheter 

(utifrån status qualitatis) som inte har något med brottet att göra. Detta påminner därmed om 

de argument man använder sig av inom deprecatio, det vill säga argument som bygger på 

kvalitéer bortom brottet. 

Remotio criminis – Attack mot anklagarna 

Jag har tidigare nämnt remotio criminis (jämförbar med Benoits attack mot anklagarna) när 

det kom till hur Lindholm implicit klandrade poliserna under urintestet, och detta återkommer 

återigen i bloggen: ”Någon polis som har kunnat ge ’detaljerade uppgifter’ har helt enkelt 

ringt Expressen och sålt ut mig. Undrar just vem det kan ha varit? Och för hur mycket 

pengar? […] Jag önskar den polis som gjort detta en trevlig Thailands-semester med familjen 

i sommar. Eller sålde du ut mig för en sketen Finlands-kryssning?”
126

 

Det sistnämnda är en retorisk epiplexis, det vill säga en starkt klandrande fråga där 

Lindholm ifrågasätter polisens kompetens då de, eller åtminstone en person, läckte ut 

information till pressen.
127

 Vid ett annat tillfälle tar han återigen upp händelsen om urintestet i 

en trappuppgång, men utvecklar detta med mer evidentia, om hur ”stressad” och ”äcklad” han 

blev av urintestet. Detta var tidigare implicit, men nu skriver han det explicit. 

Med remotio criminis i åtanke beskyller han också framförallt Expressen som var först 

med att publicera artikeln om urintestet. Ett urval av citat där han attackerar tidningen är 

följande: ”Med detta sagt har jag nu en del övrigt att framföra kring pressens (i synnerhet 
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Expressens) och polisens beteende i denna fråga.”; ”Sedan börjar Expressens hetsjakt på 

mig.”; ”Tisdag morgon visar det sig att Expressen har ljugit för mig och redan publicerat med 

löp, förstasida och helt uppslag i tidningen.”; ”Efter några dagar så börjar dock Expressen 

sätta press på mig igen”; ”Detta kommer alltså från en tidning som har misshandlat mig med 

grovt övervåld bara en vecka tidigare.”; ”Med hot om ’nya uppgifter’ och ’nya publiceringar’ 

försökte Expressen skydda sig själva genom att förmå mig att tala ut. Om vadå? Är jag 

anklagad för pedofili? För mord?"; ”Men Expressen ljuger i detta fall.” 

Språkanvändningen man kan finna ovan är laddad med det Hellspong kallar den 

patetiska stilfaktorn.
128

 Ordanvändningen gör att Lindholm målas upp som ett offer. 

Publiceringarna är en häxjakt som går att jämställa med grovt övervåld, Expressen hotar 

honom etc. Vad är poängen med en sådan här attack mot Expressen? Benoit skriver: ”If the 

credibility of the source of accusations can be reduced, the damage to one’s image from those 

accusations may be diminished. […] It is also possible that attacking one’s accuser may divert 

the audience’s attention away from the original accusation, reducing damage to the rhetor’s 

image.”
129

 Om vi betraktar saken ur Benoits perspektiv försöker Lindholm med andra ord 

flytta uppmärksamheten från huruvida han har tagit kokain eller inte till att Expressen 

behandlar honom illa.  

Att Lindhom endast vänder sig till Expressen i denna blogg är intressant då samtliga 

kvällstidningar skriver om händelsen. Detta kan ha att göra med att Lindholm själv utnyttjar 

den journalistiska dramaturgin som används när det kommer till sensationella nyheter.
130

 En 

vanlig vinkel är den så kallade konfliktvinkeln, det vill säga att man i medier gärna 

accentuerar och förstorar motsättningar mellan personer, organisationer, etc.
131

 Detta på 

bekostnad av att andra egenskaper inom samma händelseförlopp hamnar i skymundan.
132

 I det 

här fallet väljer Lindholm en tydlig antagonist och skapar på så sätt en viljekonflikt mellan 

honom och Expressen, istället för att klandra samtliga kvällstidningar. Utifrån Benoits teorier 

om en attack mot anklagarna är det också tacksamt att ha en tydlig antagonist, istället för att 

diffust attackera hela pressen. 
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Deprecatio – goda gärningar skall ej förglömmas 

Även om Lindholms huvudstrategi är att förneka och attackera Expressen, använder han även 

sig av det Benoit kallar förstärkning, det vill säga att man lyfter fram goda sidor hos sig själv. 

Jämförbar med statuslärans deprecatio, där man medger brottet (vilket Lindholm inte gör) 

men lyfter fram positiva egenskaper hos sin egen person för att lindra straffet (vilket 

Lindholm gör). Han tar exempelvis upp tidigare gärningar som nu gått om intet, om hur 

nedslagen han är för att han behövt lämna BRIS, Kamratposten och SVT. När det kommer till 

det sistnämnda skriver han: ”Jag har levererat och skapat några av SVTs största, bästa och 

mest framgångsrika program för barn under 12 års tid.”, och även: ”[J]ag ägnat varje dag de 

senaste 10 åren åt att hjälpa och stärka barn och barns rättigheter på olika sätt.”
133

 

Lindholm – för att stärka sitt ethos – påminner publiken om de goda gärningarna han 

har gjort. Tillsammans med de värdeladdade orden kring Expressens agerande mot honom – 

ord som ”hetsjakt”, ”hot om nya uppgifter”, ”misshandlat mig” etc. – försöker han framförallt 

stärka sin moralisk/etiska karaktär. Både genom att ta upp vad han gjort tidigare, men också 

genom att jämföra sig med Expressen som saknar denna dygd. Han påstår vid ett tillfälle att 

anledningen bakom skriverierna är: ”[M]änniskor som är helt ointresserade av något annat än 

att klättra på karriärstegar och sälja lösnummer.”
134

 Om läsarna också övertygas om att 

Lindholm har rätt, reduceras också anklagelsen. 

Val av mediekanal – ”Mediet är meddelandet” 

En aspekt jag hittills inte berört är Lindholms val av mediekanal som är av stor vikt. Han 

skriver i blogginlägget följande kring varför han inte talar ut i medier: ”Jag kommer INTE 

kommentera detta utanför rättssystemet. Jag har fortfarande den rättigheten. Och som en man 

med en rejäl ryggrad sa till mig: ’Det går inte att tvätta sig i trycksvärta’”
135

 

Hur reagerade traditionella nyhetsmedier på denna form av kriskommunikation? Under 

en intervju kommenterar Expressens chefredaktör, Thomas Mattsson, följande angående 

Lindholms blogginlägg: ”Om det handlar om att tvätta sitt varumärke då krävs det ett öppet 

och ärligt erkännande”, och mer specifikt: 

 

Han borde omedelbart kontaktat sina chefer. Han borde omedelbart kontaktat någon organisation 

som jobbar mot narkotika och sagt jag vill gärna ställa upp och hjälpa er. Han skulle ha ställt sin 
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plats till förfogande och han skulle samtidigt ha sagt att jag kommer nu viga mitt liv och min 

karriär till att åka runt till skolor och prata om knark. Då hade han troligen blivit förlåten.
136

 

 

Mattsson anser att Lindholms krishantering inte fungerat. Han är dock inte ensam. Paul 

Ronge från Newsmill är också kritisk, men noterar att åsikter (utifrån kommentarer på 

Facebook, Twitter etc.) går brett isär. Han skriver ”Vad är det som berör så i fallet 

Lindholm? Jag skulle säga den helt unika krishanteringen, eller kanske snarare bristen 

på krishantering.”
137

 I likhet med Mattsson påpekar han att Lindholm borde gjort en 

traditionell avbön om han ville restaurera sitt varumärke – och lyfter fram både Plura 

Jonsson och Sven Nylander som goda exempel.
138

 

Positivare åsikter kan man läsa på Robert Hultmans (från Communication & 

Marketing) blogg, som skriver ”Om Lindholm kan nå de riktigt viktiga mottagarna, de 

som har något inflytande över hans framtid, kan strategin vara bättre än den först 

verkar.”
139

 I ett annat inlägg skriver han: ”Personligen tror jag att Lindholms 

krishantering är bättre än vad många av mina kollegor tycker.”
140

 Sedan finns åsikter 

där man både kritiserar Lindholms krishantering, men även mediedrevet som riktades 

mot honom. En uppmärksammad krönika är Jonas Thentes ”Drevet värre än drogerna”, 

publicerad i Dagens Nyheter.
141

 I denna krönika vänder han sig fiktivt till sin dotter och 

förklarar bland annat:  

 

Bli aldrig någon som krälar i buskarna för att hitta skit om din nästa. Häng aldrig ut människor för 

pengar och kalla det allmänintresse. Vänd aldrig dina vänner ryggen för att själv se bättre ut och 

använda deras ben som stegar. Kyss aldrig lynchmobbens händer.
 142

 

 

Lindholms kris (och krishantering) har uppenbarligen väckt stor uppmärksamhet. Jag belyser 

detta då det inte bara är det skrivna som är effektfullt. Det effektfulla är hur Lindholm också 
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helt på egen hand vänder sig till allmänheten utan någon mellanhand i form av traditionella 

medier, som fallet var med Nylander och Jonsson.  

 Går man tillbaka några år hade det varit mycket svårare att starta en egen hemsida vars 

enda syfte var att presentera ett offentligt meddelande. Ville man ge en ursäkt, eller sin 

version av en händelse, var det uppenbara valet att göra det genom journalister och medier. I 

dag kunde Lindholm dock enkelt registrera sig på en bloggportal och använda dess 

publiceringsverktyg, skriva sin kommentar, och ändå nå ut till en stor mängd människor. 

Möjligtvis en större publik än traditionella nyhetsmedier skulle nå ut till, som Mary Cross 

poängterar i Bloggerati, Twitterati: How Blogs and Twitter Are Transforming Popular 

Culture: ”On the Internet, the blogosphere has a wider reach and a larger audience than any 

media have ever had.”
143

 

Därmed undviker Lindholm att svara på en fråga till en journalist, som sedan själv kan 

placera svaret i en kontext han inte styr över. Nu kan han låta det informationsflöde som är 

Internet sprida det vidare (medierna i sig, Twitter, bloggar etc.). Faktum är att det är precis det 

han ber om i inledningen av blogginlägget: ”Tycker du att den är läsvärd får du gärna sprida 

den vidare.” 

Marshall McLuhan skriver i boken Understanding Media: The Extensions of Man hur 

media i sig är ett språk, ett koncept möjligtvis bäst fångat i den kända aforismen ”The 

medium is the message”. Mediet har med andra ord en egen struktur och grammatik, som 

också kan studeras. Man kan alltså studera det som är bortom innehållet. McLuhan skriver hur 

media har effekter på hur individer (och kulturer) ser och uppfattar världen. Em Griffin 

förklarar resonemanget i Communication Theory på följande vis: ”We focus on the content 

and overlook the medium – even though content doesn’t exist outside of the way it’s 

mediated.”
144

 När Lindholm väljer att uttrycka sig via en bloggportal känns det kanske som 

ett uppenbart val i dag på grund av dess enkelhet och tillgänglighet, men det är också ett val 

som har implicita, till synes osynliga, effekter just på grund av det är så uppenbart. Om makt 

är information, har Lindholm nu tagit vara på den makten genom att inte låta medier först 

filtrera informationen. Tidigare har man kunnat åstadkomma detta genom blott tystnad, som 
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Benoit skriver om. Man kan exempelvis svara ”Anklagelsen är inte värdig ett svar” – vilket 

kan vara framgångsrikt.
145

 

I det här fallet har Lindholm uppenbarligen inte varit tyst. Samtidigt har han inte heller 

talat genom traditionella nyhetsmedier. Utifrån translatio, där man ifrågasätter domstolen, blir 

detta ett outsagt ifrågasättande av traditionella nyhetsmedier som rättskipare. Detta på grund 

av att han väljer just detta okonventionella kommunikationsmedel. Okonventionellt sett till att 

det är ovanligt att göra dessa uttalanden på egen hand men konventionellt på grund av hur lätt 

det är för honom att göra det – och lätt att sprida det vidare på grund av Internet.  

Resultatet blir att Lindholm kringgår den traditionella nyhetsrapporteringen. Inom 

medieforskning brukar man tala om ”journalistens dramaturgi”, vilket innebär att 

nyhetsrapporter ofta är uppbyggda efter en dramaturgisk modell där man finner en 

grundhandling med distinkt början, en mitt och ett slut.
146

 Den dramaturgiska bearbetningen 

innebär att alla nyheter är bearbetningar av verkligheten. Lars Nord skriver i boken Medierna 

och Demokratin följande: ”När nyheterna omformar händelser som inträffat i verkligheten till 

berättelser är det dels frågan om en strukturerad omvandlingsprocess […], dels är det frågan 

om en dramaturgisk bearbetning där nyhetsberättelsen utformas enligt berättartekniska mallar 

som är allmänt vedertagna i vår kultur.”
147

  

Vanligtvis är det också journalisten som styr nyhetens utformning, där han själv 

kan använda språket som sensationshöjande medel:  

 

För detta ändamål förfogar språket över en mängd mer eller mindre värdeladdade och 

associationsrika ord och uttryck. […] Dels fungerar de som perspektivmarkörer, det vill säga att de 

indirekt tar ställning till om något är bra eller dåligt, dels antyder de en konflikt och bidrar därmed 

till att höja dramatiken, spänningen och sensationsnivån i berättelsen.”
148

 

 

Vad Lindholm gör genom att ta avstånd från traditionella medier är att de inte kan citera 

honom, och sedan indirekt ta ställning genom att placera dessa citat i en artikel. De kan 

inte publicera Lindholms uttalanden i samband med en dramaturgisk historia. Inte heller 

kan de smycka ut hans uttalanden med dramatiserande, sensationshöjande eller 

förstärkande ord. Jostein Gripsrud tar upp i Mediekultur Mediesamhälle hur journalister 

har ett manöverutrymme där deras åsikter och värderingar spelar en viktig roll, där 
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berättelsens kognitiva schema är den strukturerande principen. Lindholm, genom sitt val 

av mediekanal förbigår till viss del dessa åsikter och värderingar.  

 Vad journalister kan göra är att citera hans blogginlägg och placera citatet i en 

dramaturgisk kontext. Samtidigt har publiken chansen att läsa Lindholms kommentar i sin 

helhet utan någon bearbetning från en tredje part. Då kan man fråga sig, vad är det för 

skillnad? Skillnaden är att nyhetsvärdet sjunker i samband med att tidningarna inte talat med 

Lindholm exklusivt. Varför vända sig till en mellanhand, när man kan läsa Lindholms hela 

version? När McLuhan påstod att ”mediet är meddelandet” syftar han på att man inte skall 

förringa mediet som presenterar innehållet, tvärtom är det kanske till och med viktigare än 

meddelandet i sig. I det här fallet blir bloggen ett tydligt avståndstagande från traditionella 

nyhetsmedier som rättskipare.  

Detta är en intressant aspekt av Lindholms krishantering. Det var definitivt 

effektivt när det kommer till att desarmera nyhetsmedia, som nu får reagera på detta 

uttalande, istället för att vara de som får ett uttalande och kan sedan publicera det. 

Huruvida det är effektivt när det kommer till Lindholms ethos, trovärdighet, är en annan 

sak, och faller möjligtvis av andra orsaker.  

Sammanfattning och avslutande diskussion 
Min forskningsfråga var att analysera den retoriska utformningen av offentliga ursäkter 

utifrån tre specifika frågor. Att dra några generella slutsatser utifrån dessa frågor för den 

offentliga ursäkten är svårt, men jag kan ändå peka ut några iakttagelser. Inte helt förvånande 

skiljer sig stilspråket mellan retorerna även om de använder samma argument, som i fallet 

med Plura Jonsson och Sven Nylander. Framförallt utifrån den expressiva stildimensionen var 

Jonsson med lidelsefull, medan Nylander var sakligare.  

 Hur kan man förstå dessa förändringar? Möjligtvis är det riskfyllt för Nylander att blir 

för patetisk i sin avbön, då han axlade ett större socialt ansvar än Jonsson under sin apologia. 

Hade Nylander uttryckt sig med starkt pathos hade det kunnat uppfattas som falskt – bättre då 

att vara saklig och vederhäftig än att tala om att man har svikit eller sårat någon, som Jonsson 

gjorde. Därmed inte sagt att Jonssons avbön var falsk, men en man med hans bakgrund har 

möjligen ett större manöverutrymme när det kommer till ett pathosladdat språk.  

 En likhet jag fann är att bägge två, Nylander och Jonsson, lade stor möda på att be om 

ursäkt till folk i deras närhet. Att be om ursäkt till dessa personer, som säkert redan fått en 

mer personlig ursäkt, misstänker jag är en strategi för att stärka deras eunoia snarare än en 
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genuin ursäkt till dessa människor. Bägge två lyfter också fram alkoholens påverkan som en 

bakomliggande orsak till att man sitt misstag, men lika snabbt påstår bägge två att det inte är 

en ursäkt. Intressant är hur ingen av dem hämtar argument från status finitionis eller translatio 

i kvällspressen, det vill säga att man argumenterar för hur handlingen bör definieras, och om 

kvällspressen som rättskipare. Möjligtvis för att det är riskfyllt. Det kan tyckas förringande 

om man försöker definiera kokainmissbruket som ett brott som inte är så farligt, och man 

borde kanske inte ifrågasätta samma medium som publicerar avbönen.  

Det blev också tydligt att Nylander och Jonsson beroende på mediekanal förändrar sin 

avbön. Bägge hämtar endast argument utifrån status qualitatis när de ber om ursäkt via 

kvällspressen. När Jonsson däremot ber om ursäkt via sin blogg, respektive i modetidningen 

Café, förändras också avbönen. I intervjun i Café använder han faktiskt argument från status 

finitionis vilket han inte gör i traditionella nyhetsmedier. Bland annat påstår han nu att brottet 

inte står i korrelation till mediedrevet, och bestrider därmed också kvällspressens journalistik 

(vilket rör translatio). I sin blogg är avbönen dessutom mer riktad till en publik, och han 

kommenterar återigen kvällspressen och en vilseledande artikel som skrivits.  

Även Nylanders avbön skiljer sig när han inte längre uttryckte sig via traditionella 

nyhetsmedier som kvällspressen. I hans fall beror det sannolikt på tidsaspekten då det gått 

fem år från att han blivit ertappad. Dock kommenterar han, liksom Jonsson, traditionella 

nyhetsmedier när han använde radio, och beskrev förföljelsen han fick erfara (inte helt olikt 

Lindholm). 

En fråga som väcks utifrån Nylander och Jonssons apologia är frågan om hur genuin 

deras ursäkt egentligen är? Då bägge beskriver hur drevet förföljer dem handlar det möjligtvis 

snarare om en pseudo-ursäkt då de anser att den är framtvingad. Jonsson säger själv att helst 

vill man vara tyst.
149

 Samtidigt ber Jonsson om ursäkt via sin blogg, där han – till skillnad 

från ursäkten i kvällspressen – riktar sig till en mer specifik publik. Möjligtvis är denna ursäkt 

då mer genuin. Den var åtminstone inte framtvingad på samma sätt.  

När man i andra mediekanaler beskriver hur mediedrevet också framtvingar ursäkten rör 

detta implicit translatio, och kvällspressen som domstol. Det väcker frågan om kvällspressen 

verkligen är en bra domstol när det kommer till att döma personer, och sedan presentera deras 

ursäkt. Som fallet med Ola Lindholm där Thomas Mattsson, chefredaktör för Expressen, 

skriver vad Lindholm borde ha gjort för att bli förlåten. Det vill säga ge ett öppet och ärligt 
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erkännande. Om Lindholm ville tvätta sitt varumärke skulle han enligt Mattsson – oavsett om 

han faktiskt har tagit kokain eller ej – säga att han gjort det för att indicierna pekar på det. 

Kvällspressen bygger upp en historia där en avbön skulle tvätta varumärket, men allt annat 

kan tyckas vara oärligt. Den offentliga ursäkten konstrueras utifrån en klassisk dramaturgi där 

man som offentlig person bör ge avbön. Om kvällspressen som ”iscensätter” denna avbön är 

en bra domstol är en helt annan fråga. Eventuellt kommer vi se fler avböner i egna 

mediekanaler framöver just på grund av detta. Där Lindholm var bland de första (om inte den 

första) som verkligen helt på egen hand, i egen kanal, försökte rädda sitt anseende. 

När Lindholm förklarar sig via sin egen mediekanal går han med andra ord emot denna 

klassiska nyhetsrapportering. Om det är effektivt är svårt att säga. Det stoppade verkligen inte 

nyhetspubliceringen, då över 1 200 artiklar skrevs angående Lindholm.
150

 När det kommer till 

apologia i dagens offentlighet visar det på att det åtminstone finns möjlighet att försvara sig 

via egna mediekanaler. Det är framförallt effektivt när det kommer till spridningen av sitt 

egna budskap, och kan möjligtvis stärka ens ethos då det är enkelt idag att sprida dessa 

meddelanden via sociala medier. Ville Lindholm skapa en stor debatt kring hans eventuella 

brott lyckades han definitivt.  

Jonsson visar att man också kan kombinera en ursäkt i traditionella nyhetsmedier med 

en ursäkt via sin egen mediekanal. Detta alternativ kanske också är det bästa om man inte, 

som Lindholm, helt tar avstamp från kvällspressens klander. Möjligtvis är denna avbön i sin 

egen kanal (blogg, hemsida etc.) också den starkare av dem, då den riktar sig till en mer 

specifik publik och inte har samma dramaturgiska ram som avbönen i traditionella 

nyhetsmedier. 

En intressant aspekt att fortsätta studera med avstamp från dessa tre personers apologia 

vore att se hur kvällspressen (samt dagspressen) utformade artiklarna kring respektive person. 

Man kan exempelvis analysera värdeladdade ord, rubriker, appellformer, vilka bilder 

använder man i artiklarna etc. Blev de tre behandlade på liknande sätt, eller var klandret mot 

Nylander och Lindholm värre på grund av deras sociala ansvar? Känslan jag fick när jag 

analyserade materialet var att Lindholm blev dömd på förhand (och hårdare än exempelvis 

Jonsson) av Expressen, vilket möjligtvis också rättfärdigar hans val att ta avstånd från 

kvällspressen. För i den teater som är kvällspressen vill man bara höra syndare, då man endast 

är intresserad av en traditionell avbön. 
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Bilaga (Ola Lindholms blogg)  
 

Hej på er. Detta är min första blogg. Den kommer bara innehålla ett inlägg. Och det är det som följer. 

Detta är min enda offentliga kommentar. Tycker du att den är läsvärd får du gärna sprida den vidare. 

 

Mitt rikskända kissprov kom tillbaka negativt för kokain, men positivt i små mängder för något som 

heter bensoylekgonin. Det indikerar att jag har haft kokain i kroppen. Det var chockerande att få det 

bekedet när man sitter och väntar på ett helt rent testresultat. Jag har under den tid som förflutit aldrig 

tvivlat på det. Efter ett sådant besked behöver man utreda vad som faktiskt hänt. Det har jag gjort. Och 

jag har helt rent samvete. De som är viktigast i mitt liv vet också vad som hänt och därmed är 

sakfrågan utredd rent privat. Det är det viktigaste för mig. Men det som hänt är inte något jag kommer 

att berätta om i pressen. Den rättsliga processen fortgår och det är ytterst viktigt för mig att inte 

påverka den processen eftersom jag ännu inte dömd för något brott. Jag vidhåller min absoluta 

oskuld och kan inte och kommer inte under några omständigheter erkänna att jag tagit kokain 

medvetet. Jag kände mig aldrig påverkad och hundratals människor bör ha sett en helt vanlig Ola 

under fotbollsmatchen på Råsunda. Jag har inte heller ett beroende av något sort bortsett från snus som 

jag har väldigt svårt att sluta med. 

 

Med detta sagt har jag nu en del övrigt att framföra kring pressens (i synnerhet Expressens) och 

polisens beteende i denna fråga. Låt oss ta det i kronologisk ordning. 

 

Söndagen den 10 april blir jag ifattsprungen av två poliser efter att jag gått ifrån matchen mellan AIK 

och Mjällby. Varför dom gör det verkar det inte finnas några klara besked kring. Däremot verkar dom 
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tycka att mina program är trevliga, det gör den ene klart inom en minut. De misstänker att jag har 

narkotika på mig och gör en kroppsbesiktning inför öppen ridå. Det är en stressande situation och jag 

blir således stressad. Tidningarna rapporterar om att jag skulle ha grävt i min myntficka och att det 

skulle vara grund för misstanke. Ja, det gjorde jag, i ett tafatt försök att hjälpa polisen att 

kroppsvisitera mig. Jag hjälpte dom att gräva i alla min fickor. Och erbjöd mig att ta av skorna. Men 

man ska ju inte kroppsvisitera sig själv förstås. När de inte hittar något på mig ändrar dom misstanke 

till påverkan eftersom jag uppträder nervöst, har röda ögon och har torr mun. Ja, så reagerar jag på att 

stå helt exponerad med två bistra poliser. Den ögoninfektion som en ögonläkare konstaterade och 

skrev ut salva för på fredagen gav mig de röda ögon det snackas om. På fredagen satt jag t ex en hel 

middag med solglasögon, uppsvullna ögon, rinnande salva och kattallergi. Det var en mycket 

trevligare upplevelse. Nu ska alltså ett urinprov tas och jag blir erbjuden en skitig trappuppgång i 

anslutning till platsen. Jag ska i rättvisans namn berätta att poliserna mumlande något om att åka till 

polisstationen och att det skulle ta en massa timmar. I denna trappuppgång passerar det människor och 

jag står med öppen gylf och en polis tittandes på mitt framtvingade kiss som hamnar i en genomskinlig 

liten burk som jag efter uträttat förvärv inte ser röken av. Sedan hålls ett kort förhör där jag inte 

erkänner att jag tagit narkotika. Sedan händer något som i efterhand fått min mage att vända sig ut och 

in. 

 

När poliserna känner sig klara med mig går vi ut ur huset där matchen tagit slut och tusentals 

människor passerar. En ”vänlig” polishand läggs på min axel med orden: 

- Ola, det här behöver ingen få reda på! 

Jag åker genast hem och känner ett stigande äckel över ingripandet i sig. Däremot är jag inte nervös 

för vad provet ska visa. 

 

På måndag kväll, ett dygn efter ingripandet, ringer det på vår dörr. Sedan börjar Expressens hetsjakt på 

mig. De medger själv i sin senaste artikel att den pågick under flera veckor. Här följer en 

sammanfattning: 

 

Måndagen 11 april 2011 

 

Strax efter 21.30 ringer det på vår dörr. Det är expressens reporter Diamant Salihu med 

fotograf. Jag fattar direkt att något har gått snett och stänger dörren utan att säga något. 

I samma stund beslutar jag mig för att inte säga någonting till någon reporter för att 

slippa vinklade citat och okontrollerade skriverier som kan skada Kamratposten, SVT 

eller BRIS. 
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Sedan skickar han följande sms (mellan sms:en ringer han ca var 10 minut): 

 

21.41 

 

Hej Ola, Ledsen att behöva komma så här men vi har fått detaljerade uppgifter om vad 

som hände efter matchen på råsunda, när polisen tog ett prov på dig. Har du meddelat 

ansvariga på Kamratposten om detta? Det bör ligga i ditt intresse att kommentera det som 

hänt. Vänligen ring mig. 

 

22:15 

 

Hej Ola, vi kommer skriva om detta. Det är viktigt att vi kan prata med dig så du får 

berätta din version. 

 

23:05 

 

Hej Ola, berätta hur du vill göra med uttalande. 

 

01.14 

 

Bästa Ola, du är journalist, du förstår varför vi vill ge dig chansen att kommentera 

polismisstanken. Du är en offentlig person och polisen tog dig på offentlig plats, så nyheten 

publiceras med namn och bild i onsdagstidningen. Men det vore naturligtvis bättre för 

läsarna om de fick ta del av din kommentar till detta. Du är i din fulla rätt att avstå denna 

möjlighet, men vi vill verkligen ge dig chansen. 

 

Under dessa timmar står reporten parkerad i en bil utanför vårat hus. 

 

Tisdag morgon visar det sig att Expressen har ljugit för mig och redan publicerat med löp, förstasida 

och helt uppslag i tidningen. 

 

Alla ringer. Jag har samtal med mina chefer inom Bonnier, på SVT och med BRIS. Situationen är 

extremt pressande och jag och min familj har bara sovit ett par timmar. Jag skriver mitt 

pressmeddelande och åker från stan med familjen. 

 

Expressen får ta mycket stryk för publiceringen. Jag läser i stort sett ingenting. Efter några dagar så 
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börjar dock Expressen sätta press på mig igen. Dom ringer i stort sett varje dag. 

 

Detta mail, som gjorde mig väldigt ledsen, anländer den 20 april på tidig eftermiddag: 

 

Hej Ola, 

 

Jag arbetar som reporter på Expressen och skriver till dig med anledning av den 

pågående polisutredningen om narkotikabrottslighet. Jag vet att du hittills valt att inte 

kommentera den här händelsen, utöver ditt pressmedelande. Det kan ju finnas många 

skäl till det valet, men vi vill ändå ställa frågan om du efter tid att fundera nu har ändrat 

ditt beslut? 

 

För oss på Expressen var det angeläget att redan före den första publiceringen låta dig 

komma till tals, och det var därför som vi då sökte dig på flera sätt. Vi har fortfarande 

flera frågor kvar som vi vill ställa. 

 

Vi planerar som du förstår fortsatta publiceringar, och vi tror att du – som är 

chefredaktör, programledare och extremt medievan – kan överblicka dessa nu när du 

har fått lite distans till testet och vårt avslöjande. Vi har respekt för att du upplever att 

det är skillnad på att vara granskad jämfört med att granska, men du förstår ju också 

vårt uppdrag. 

 

Jag vill därför påminna om att Expressen regelbundet skriver om polisens insatser, men 

också om att vi med samma kraft försöker skildra hela sammanhanget. Jag intervjuade 

till exempel Sanna Bråding i samband med domen efter hennes narkotikabrott. Det blev 

en lång och gripande berättelse om vägen som ledde fram till kokain, en berättelse som 

gjorde det lättare att förstå och som kanske också hjälpte någon annan. 

 

Här är länken till min text: 

 

http://www.expressen.se/noje/1.1212309/darfor-tog-jag-kokain 

 

När någon berättar om så här svåra personliga erfarenheter är det naturligtvis viktigt 

att den som öppnar sig också får insyn i hur det kommer att presenteras i tidningen. Det 

kan låta självklart, men är inte det för alla. Kvällstidningar kritiseras för mycket, ibland 

säkert befogat, ibland på grund av förutfattade meningar och felaktiga slutsatser. Därför 
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vill jag understryka att du självklart får läsa citat och diskutera annat kring en eventuell 

publicering om vi kan upprätta en dialog. Om du vill kan vi självklart också träffas 

förutsättningslöst, utan att du behöver avgöra på förhand om du faktiskt vill berätta vad 

som skedde eller inte. Du kan sedan ångra din medverkan, om du vill. 

 

Om du väljer att inte ställa upp för en intervju så respekterar vi det. Då kommer vi att 

skriva att du har getts chansen att uttala dig, men att du har valt att avstå. Det vore dock 

olyckligt, tror jag. Våra läsare skulle inte få ta del av din version, och du skulle inte få 

chansen att berätta hur du tänkte och hur det som hände har påverkat dig. 

 

Det finns, är min erfarenhet, ofta mycket att lära av en nyanserad berättelse och dina 

ord om det här kan säkert bli ett uppvaknande för en del. Eller ett stöd för andra, som 

söker kraft för kunna hjälpa exempelvis en anhörig. Det finns, påstår jag, alltså goda 

möjligheter för dig att kunna göra det här till ett avstamp. 

 

Min erfarenhet, och tidningens, är hursomhelst att det är bättre att upprätta en dialog 

och det är därför vi försöker vara ganska ambitiösa i våra försök att etablera kontakt 

före publiceringar. Var en sådan dialog leder får vi prata om tillsammans. 

 

Om du hellre diskuterar med någon av mina chefer går det naturligvis också bra. 

 

Jag hoppas att vi i alla fall kan höras. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Sofia Johansson 

reporter Expressen 

 

Tel. 08-7383123, 070-2200847 

sofia.johansson@expressen.se 

 

Detta kommer alltså från en tidning som har misshandlat mig med grovt övervåld bara en vecka 

tidigare. Dessutom Sofia, så har jag ägnat varje dag de senaste 10 åren åt att hjälpa och stärka barn och 

barns rättigheter på olika sätt. Så vad det gäller att hjälpa andra så spelar vi inte i samma division. Ditt 

mail gjorde mig oerhört ledsen och kröp långt innanför mitt skinn. Jag svarar inte på mailet och får 

istället följande sms från Expressens reporter Roland Johansson på kvällen: 
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Hej Ola. Vi jobbar med nytt matrial som vi vill ge dig en möjlighet att kommentera. Det är 

väldigt viktigt att du hör av dig under kvällen om du vill kommentera och bemöta de nya 

uppgifterna. 

 

På långfredagens kväll ringer Sofia Johansson tre gånger och lämnar ett meddelande om att hon vill 

prata med mig. 

 

På påskafton ringer det vidare från de dolda nummer som jag nu lärt mig är Expressen. 

 

På annandag påsk åker jag och min familj hem för att min sambo måste börja jobba och min son ska få 

återgå till normala rutiner som är extremt viktiga för honom. Jag räknar med att själv kunna jobba som 

vanligt. Vi anländer vårt hem på Lidingö vid 15.00. Tre timmar (!) senare ringer det på dörren och 

Expressens reporter Mikael Syren vill talas vid. Han blir ovänligt och bestämt avvisad av min sons 

bästa väns pappa. 

 

Efter detta har Expressen förstått att de inte kommer få en kommentar. Men jag kan inte på något sätt 

tycka att de har respekterat mitt val att inte kommentera. Det är extremt nedbrytande för en person och 

hans familj att vara så jagad av människor som är helt ointresserade av något annat än att klättra på 

karriärstegar och sälja lösnummer. Med hot om ”nya uppgifter” och ”nya publiceringar” försökte 

Expressen skydda sig själva genom att förmå mig att tala ut. Om vadå? Är jag anklagad för pedofili? 

För mord? 

 

Thomas Mattson, jag kommer aldrig att förlåta dig dina beslut som har skrämt och stressat min 

fyraårige son och fått mig och min sambo att känna oss obekväma och stressade i vårt eget hem. 

INGEN är värd den behandling du utsatt oss för. 

 

I Expressens senaste artikel insinuerar dom dessutom att jag skulle ha undanhållit mina chefer 

information om det urinprov som togs. Hela artikeln är i stort ett självförhärligande stycke där jag 

misstänkliggörs och min heder fullständigt krossas. Bara för att Expressen är så belåtna över att dom 

hade ”rätt”. 

 

Men Expressen ljuger i detta fall. Så fort jag fått information har jag delgivit mina chefer denna 

information. Problemet var bara det att Expressen satt med sekretessbelagd information som jag själv 

inte hade fått ta del av. Hur har det då gått till? 
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Någon polis som har kunnat ge ”detaljerade uppgifter” har helt enkelt ringt Expressen och sålt ut mig. 

Undrar just vem det kan ha varit? Och för hur mycket pengar? Detta är inte en spekulation. I det 

polisförhör som hölls i fredags erkände nämligen förhörande polis att det låg till på detta sätt. Jag 

önskar den polis som gjort detta en trevlig Thailands-semester med familjen i sommar. Eller sålde du 

ut mig för en sketen Finlands-kryssning? 

 

Med andra ord så visste inte jag att mitt prov uppvisade någonting positivt förens jag skaffat mig en 

advokat och han lyckats få fram informationen. Detta var på torsdagen. Efter det informerade jag alla 

som behövde veta. Min advokat begärde samtidigt ut den polisrapport som ju givetvis borde finnas i 

ärendet. Det var mer än tråkigt att se att den polisrapporten var daterad och upprättad två dagar efter 

att Expressen publicerat sin första historia och således två dagar efter mitt pressmeddelande. Fyra 

dagar efter ingripandet. Jag kan inte för mitt liv få det till ett rättssäkert förfarande. 

 

Dessutom ska man vara medveten om att de stickprovstester som uppvisar positivt för kokain har en 

extremt hög felprocent. Så hög så att polisen har varnats för att dra några slutsatser om skuld baserat 

på dessa test. Jag var således fortfarande övertygad om att jag skulle frias helt i detta. 

 

Utöver Expressens ”uppvaktning” så har jag blivit erbjuden att tala ut om just Expressens behandling 

av mig av stort sett all media. Man verkar också vara mycket sugna på att jag ska berätta en 

tårdrypande historia om mitt liv. Jag har aldrig varit 

 

en person som varit intresserad av att berätta om mitt liv, jag har haft viktigare saker att tala om. 

Ibland skrattar jag gott åt det erbjudande jag fick om att göra dokumentärfilmen ”Vägen tillbaka” på 

SVT. Det erbjudandet kom samma dag som Expressen skrev att jag tagit ett urinprov. 

 

Men det är inte så ofta jag skrattar just nu. Speciellt ledsen blev jag när SVT ringde mig på fredagen 

och meddelade att vi skulle ”ta en paus”. Jag har levererat och skapat några av SVTs största, bästa och 

mest framgångsrika program för barn under 12 års tid. Att ta ”en paus” betyder att jag inte skulle få 

göra den planerade inspelningen av Wild Kids, den enda produktion jag är aktuell för. I det här läget 

uppfattas givetvis det som att få sparken. Jag upplyste dom om att det är just det som kommer stå i 

tidningarna. Jag blev förstås arg på att dom inte ens var beredda att vänta på ett utslag i en svensk 

domstol. Jag trodde nämligen att jag var oskyldig tills jag var dömd. Är det inte så? SVT sitter 

dessutom med information som kan ge dom anledning att tro att jag faktiskt inte kommer bli dömd för 

det här. Så jag blev lite konfunderad av SVTs uttalande i pressen. I fredags skulle vi ta ”en paus” och i 

tidningarna säger de plötsligt att jag får sparken om jag blir dömd. Hur är det? 
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Mitt uppdrag som styrelseledamot i BRIS tar slut i och med kongressen i slutet av maj. En ny styrelse 

tar då vid. Det är redan bestämt. Det är en fantastisk organisation som media borde skriva MYCKET 

mer om. 

 

Slutligen innebär detta att jag just nu inte kommer kunna fungera som chefredaktör för älskade 

Kamratposten. Min trovärdighet i dagsläget är inte förenlig med det jobbet, dessutom behöver jag och 

min familj lugn och ro. Så jag överlämnar ansvaret tillfälligt till min redaktionschef och till den 

fantastisk redaktionen. Det är en ära att få jobba med journalister och medarbetare som varje dag 

lägger full kraft på att stärka, bygga och älska både läsare och de som figurerar i tidningen och på 

KPwebben. All annan media i Sverige har mycket att lära av mina anställda. 

 

Jag ber om att få bli lämnad ifred från och med nu. Min advokat Peter Lindqvist kan svara på frågor av 

rent juridisk art. Jag kommer INTE kommentera detta utanför rättssystemet. Jag har fortfarande den 

rättigheten. Och som en man med en rejäl ryggrad sa till mig: ”Det går inte att tvätta sig i trycksvärta”. 

 

Det var visst någon tidning som skrev att min karriär kan vara över. Jag förstår inte riktigt det. Jag har 

aldrig varit intresserad av att göra karriär. Mitt fokus, som de som känner mig vet, ligger någon helt 

annan stans. 

 

Ola Lindholm  


