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Sammanfattning 

 

Politiska skandaler florerar ständigt i media, makthavare ställs inför massmediernas världsomspännande 

domstol och tvingas försvara sina handlingar och inte minst deras positioner i samhället. Denna upp-

sats befattar sig med just detta försvar – närmare bestämt fyra högt uppsatta svenska politikers försvar 

under fyra olika skandaler. Gudrun Schymans skattefusk, Laila Freivalds hantering av tsunami-

katastrofen i Thailand, Annie Lööfs härva om representationsnotor och offentliga handlingar och To-

bias Billströms uttalanden angående papperslösa och asylsökande.  

 Uppsatsens syfte är att undersöka hur var och en av dessa politiker kommunicerar och försvarar 

sig, vilka retoriska strategier som tillämpas samt hur Sveriges två största dagstidningar, Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet inramar och gestaltar skandalerna, detta för att urskilja hur samtida svenska po-

litiker arbetar retoriskt i krissituationer där det egna anseendet och ryktet står på spel samt hur media 

förmedlar dessa skandaler. 

 Detta undersöks med den klassiska retorikens statuslära och William L. Benoits teorier om 

image restoration som teoretisk utgångspunkt. Detta kompletteras med gestaltning- och dagordningste-

orin för att beskriva dagstidningarnas framställning av de enskilda skandalerna. Metoden består av en 

kvalitativ innehållsanalys av nyhetsartiklar, videoupptagningar och tv-sändningar av medieframträdan-

den.  

Annie Lööf använder ett antal olika strategier i sin försvarsarsenal, status coniecturalis, är framträ-

dande i början men när ny information överbevisar hennes uttalanden, övergår hon till status qualitatis, 

närmare bestämt purgatio, den status hon främst tillämpar tillsammans med defeasibility-strategin. Tobias 

Billström begränsar sig till endast en status och använder sig uteslutande av status qualitatis svagaste 

ställning: deprecatio. Laila Freivalds tillämpar främst defeasibility-strategin men använder sig även av purgatio 

och deprecatio. Gudrun Schyman använder sig även hon främst av kvalitativ status, purgatio men även av 

defeasibility-strategin och image restoration-teorins erkännande. Dagstidningarna framställer i samtliga fall 

skandalerna olika beroende på politisk tillhörighet men inte beroende på könstillhörighet.  

 Slutsatsen består av att det bör tillämpas en öppen strategi som förändras i takt med att ny in-

formation tillkommer samt att uppgifter som sedan kan visa sig falska inte ska uppges. Försvaret bör 

vara reaktivt snarare än statiskt. Vidare är det tydligt att politisk tillhörighet påverkar mediegestaltningen 

i betydande grad i båda dagstidningarna. 

  

Nyckelord: Politiska skandaler, kriskommunikation, försvarstal, statuslära, mediering, makt, gestaltning, 

inramning.  

 

 



Abstract 

Title:  Look they’re talking! – A study in Swedish politician’s apologies  

Authors: Oskar Alsing & Linus Ljungström  

Tutor:   Emma Svensson 

 

Keywords: crisis communication, political rhetoric, power, stasis theory, apology, mediation, framing 

 

 

Political scandals are constantly abound in the media, rulers face the global tribunal of the mass media and are forced to 

defend their actions and above all, their position in society.  This essay concerns itself with that defence – more specifi-

cally with the defence of four Swedish politicians in high office during four different scandals. Gudrun Schymans’ eva-

sion, Laila Freivalds’ dealing with the tsunami disaster in Thailand, Annie Lööfs’ tangle concerning representation notes 

and public documents and Tobias Billströms’ statements concerning undocumented immigrants and asylum seekers. The 

essays purpose is to study how each and everyone of these politicians communicate and defend themselves, what rhetor-

ical strategies are employed and how the two largest newspapers in Sweden, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet, 

frame and portray the scandals. This is in order to discern how current Swedish politicians work rhetorically in situations 

of crisis where one’s reputation is at stake, and how media mediate these scandals. This is examined with classical rheto-

ric’s stasis theory and William L. Benoit’s theories concerning image restoration as the theoretical foundation. This is 

complemented with the theories of portrayal- and agenda setting to describe the newspapers’ depiction of the separate 

scandals. The method consists of a qualitative content analysis of news articles, video recordings and TV broadcasts of 

media appearances. Annie Lööf uses a number of different strategies in her apology, status coniecturalis is prominent initial-

ly but however when new information disproves her statements, she moves to status qualitatis, and the state of purgatio, the 

state she primarily applies together with the defeasibility strategy. Tobias Billström limits himself to only one state and 

exclusively uses the weakest of status qualitatis states: deprecatio. Laila Freivalds applies primarily the defeasibility strategy 

but also uses the purgatio and deprecatio. Gudrun Schyman also uses the qualitative state purgatio but also the defeasibility 

strategy and the theory of image restorations mortification. The newspapers depict all of the scandals differently depending 

on political affiliation but not depending on gender. The conclusion consists of that an open strategy that changes in 

pace with the flow of new information should be employed, and that statements that later may turn out to be false 

should not be used in the defence. The defence should be reactive rather than static. Further it is apparent that political 

affiliation affects the portrayal and framing of the scandals in the case of both newspapers. 
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1. Inledning 

Skandaler är ingenting nytt. Ordet ”skandal” härstammar från grekiskans skandalon och kan härledas så 

långt tillbaka i tiden som till gamla testamentet och bar då den talande betydelsen: ”ett hinder på vägen 

mot frälsning”.1 I dagens mening emellertid, förknippar vi ordet med kränkningar och överträdelser 

som på ett eller annat sätt skadar en person eller ett företags rykte. Journalistiken innehar en av vår tids 

institutionella roll som väktare och förvaltare av samhällets värderingar och normer, journalistiken är en 

av vår tids förmedlare och underrättare av skandaler. Eventuella kränkningar och överträdelser blir inte 

en skandal förrän de genomgått mediernas behandling. En skandal kan alltid sägas vara medierad och 

det är genom denna mediering de tillåts att granskas, väcka reaktioner och så småningom fördömas el-

ler förlåtas; oftast leder detta till att någon förlorar sin position, sin karriär eller att ett företags rykte 

sargas.2 

 Den här uppsatsen kommer handla om politiska skandaler, skandaler där folkets representanter 

tvingas försvara sina ställningar och deras retoriska förmågor sätts på prov. Det finns en allmän upp-

fattning om att politiker besitter en närapå omänsklig förmåga att uttrycka sig, att slingra sig undan an-

klagelser och bortförklara sina ibland oetiska handlingar och komma undan med hedern eller åt-

minstone sin position i behåll. Huruvida detta är sant kan tyckas godtyckligt men i den här uppsatsen 

ämnar vi undersöka just hur politiker försvarar sig, uttrycker sig och vilka kommunikativa strategier 

som nyttjas i skandalösa sammanhang. Att skandalerna är beroende av medierna är uppenbart med 

tanke på att media i sig är skapare av skandaler; skandalerna konstrueras och definieras genom interakt-

ion mellan journalister, politiker och eventuella andra nyckelpersoner. Att påstå att en skandal delvis 

består av medierad kommunikation är inte en orimlighet – medierna iscensätter och förmedlar skanda-

lens innehåll nästan som en dramatisering, där vi, allmänheten är publik och kritiker. Vi måste påminna 

oss om att skandaler är ett utmärkt sätt att sälja lösnummer, attrahera uppmärksamhet till webbsidor 

och få massorna att bänka sig framför tv-apparaterna. Genom mediernas behandling av skandalerna 

definieras också dess karaktär. Som journalist finns det ett moment av tolkning där journalisten har viss 

möjlighet att styra och bestämma vilken riktning skandalen skall ta. Journalisten är aldrig helt och fullt 

endast nyhetsreporter utan bidrar till att iscensätta, visa och ”hålla liv” i skandalen. Som med alla nyhet-

er behandlas materialet och genomgår rapporteringens tolkning och inramning, nyheten om skandalen 

är en representation av det som händer eller har skett och inte vad som faktiskt händer. I den meningen 

är skandalen en produkt av media. Vi som medborgare förlitar oss på att medierna arbetar för oss, att 

de exponerar och avslöjar skandalgörande-material som korruption och fusk; detta är en grundsten i det 

journalistiska idealet – att granska och ifrågasätta mäktiga institutioner och människor med maktposit-

ioner. Journalistiken är det som ger oss en inblick i vad som sker i maktens dunkla korridorer. Att den 

                                                
1 Allern, Pollack 2012 s. 11. 
2 ibid s. 7. 
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politiska skandalen existerar i ett samhälle, kan snarare uppfattas som ett tecken på en fri press och en 

öppen opinion, än ett politiskt system som missbrukas. Den politiska skandalen som fenomen kan sä-

gas vara nyttig och gynnande för den demokratiska processen, även om detta självfallet inte är den enda 

möjliga konsekvensen. Samtidigt som denna uppsats huvudfokus är att studera hur politiker hanterar- 

och kommunicerar i skandalösa situationer, kommer vi även behandla mediernas roll i inramningen av 

skandalen; vad en politiker sagt och vad medierna i sin tur rapporterar, är nödvändigtvis inte samman-

stämmande.  

 I en tid där politikers förehavanden och göranden granskas minutiöst av såväl media som all-

mänhet, är det viktigt att också granska försvarsstrategierna som operationaliseras av makthavare och 

förs vidare av media. Skandaler är som sagt, ingenting nytt men i en medierad värld är de i högre grad 

under allmänhetens granskande lupp, därmed är de politiker som skärskådas i större grad beroende av 

en förmåga att övertyga om sina goda avsikter och försvara sina förehavanden. Försvarstalets konst och 

dess olika strategier formulerades redan på antikens akademier – tänkare som Aristoteles, Quintiliuanus 

och Cicero bidrog alla till denna specifika genre av retoriken – i dagens medierade samhälle är det lätt 

att föreställa sig vikten av att behärska denna konst; politiker och makthavare har knappast blivit mer 

bedrägliga med årtusendena men offentlighetens möjligheter för granskning har utökats enormt och 

skandaler är ett bestående och knappast ovanligt inslag i den svenska politiska sfären. Innan andra 

världskriget var politiska skandaler en raritet i Sverige, och de få gånger något liknande uppdagades 

handlade det om att kritik riktades mot specifika politiska beslut. Det skedde mycket sällan att en poli-

tiker kritiserades för sina privata göranden eller anklagades för oetiskt förfarande med skattepengar eller 

liknande. Utvecklingen från att vara en ”skandalfri-zon” till att Sveriges politiska sfär idag, ständigt fin-

ner sig i nya skandaler är något som kan tillskrivas medieringen av skandalerna.3 Om medieringen inne-

bär fler skandaler, är det nödvändigt att undersöka både den process som medieringen innebär; framing 

och gestaltning det vill säga hur media framställer skandalerna, vilka sammanhang de sätts i, vilken 

tolkning av skandalen vi som läsare får ta del av och den makt medierna utövar i rapporteringen av 

skandalerna. Detta i kontrast till själva skandalobjektets kommunikation i frågan, något som kommer 

analyseras med hjälp av retorikens statuslära som beskriver olika strategier och retoriska ”ställningar”. I 

denna uppsats riktar vi en belysningens kritiska spotlight mot mediernas framställning av politiska 

skandaler och försvarstalens retoriska karaktär, således skönjandes en bild av hur politiska skandaler 

konstrueras, hanteras och förmedlas.  

 

 

 

 

                                                
3 ibid s. 29. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att studera hur ett antal politiker kommunicerar i anslutning till politiska skan-

daler, detta främst i form av försvarstal med fokus på retoriska strategier och kriskommunikation. Upp-

satsen syftar också till att undersöka mediernas – mer specifikt Sveriges två största dagstidningar, Da-

gens Nyheter (hädanefter benämnd DN) och Svenska Dagbladets (hädanefter benämnd SvD) fram-

ställning och inramning av dessa skandaler. För att underlätta arbetet med den retoriska analysen av 

kriskommunikationen kommer vi komplettera tidningarna med relevanta TV- eller web-sändningar. 

Detta för att urskilja hur samtida svenska politiker arbetar retoriskt i krissituationer där det egna anse-

endet och ryktet står på spel samt hur media förmedlar dessa skandaler. 

Vad som är relevanta eller sanningsenliga argument är irrelevant för studien, utan det handlar 

om hur respektive politiker argumenterar. Dock är gränserna kring sanning och lögn suddiga och grå-

aktiga och ibland är det av relevans att ta hänsyn till särskilda skiftningar i detta för att beskriva en viss 

retorisk strategi. Frågeställningarna lyder som följer:  

 

* Hur kommunicerar respektive politiker i anslutning till de olika affärerna enligt        

statusläran? 

* Hur kommunicerar respektive politiker i anslutning till de olika affärerna enligt William L. Benoits 

teorier om image restoration? 

* Hur inramar och framställer de valda tidningarna de olika affärerna och politikernas      

kommunikation?  

* Är det möjligt att urskilja skillnader i framställningen beroende på respektive skandals      

huvudpersons politiska tillhörighet? 

* Är det möjligt att urskilja skillnader i framställningen beroende på respektive skandals       

huvudpersons könstillhörighet? 
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1.2. Bakgrund  

1.2.1. Behovet av media 

Överallt i världen pågår ständigt ett måttlöst antal processer och varje dag och minut inträffar en ogrip-

bar mängd händelser. Övertramp begås, lagen bryts, motioner läggs fram, diskussioner förs, konflikter 

pågår, och så vidare. Även om en avgränsning görs till en enskild stad eller till och med stadsdel händer 

var dag oändligt mycket mer saker än vad människan är kapabel till att ta in. Att ständigt vara medveten 

om allt som händer är med andra ord omöjligt. De flesta av oss har en individuellt snävt avgränsad 

samling information att bygga våra uppfattningar på. När det gäller politik så är i stort sett alla frågor 

bortom vår personliga erfarenhet, men trots det har de flesta av oss sina egna preferenser.4 Vi måste 

därför ständigt sortera bland den obegränsade mängd information som hela tiden pockar på vår upp-

märksamhet. Detta görs både medvetet och omedvetet. Verkligheten är obegränsad till skillnad från vår 

uppmärksamhet och mentala energi.5 Processer för att reducera all den information som ständigt omger 

oss är nödvändiga för att kunna komma ner till en rimlig och hanterlig mängd. Det strävas efter att in-

formation som uppfattas som relevant och viktig tas upp. Men eftersom det finns en begränsning för 

hur mycket information vi kan ta upp så vill vi ofta göra det så enkelt som möjligt och ta genvägar när 

vi kan, genom att applicera strategier som förenklar komplexa problem.6  

 För att vi överhuvudtaget ska kunna veta om händelser som sker bortom vår egen vardagliga 

verklighets räckvidd måste en institution finnas till som tillhandahåller och förser oss med information 

om omvärlden som vi aldrig annars skulle ha möjlighet att ta del av. Walter Lippmann insåg detta redan 

1922 och menade att den politiska världen vi lever i är bortom räckhåll, bortom synhåll och bortom 

våra medvetanden. Den måste upptäckas, rapporteras och föreställas. Vi kan inte ta hänsyn till allt vä-

sentligt vid en snabb anblick.7 Denna institution är medierna. Vi har ett behov av medierna eftersom de 

samlar in, sorterar, kontrollerar, strukturerar och presenterar information som för oss är relevant och 

allmännyttig. Det är mediernas huvudsakliga uppgift.8 Med den uppgiften kommer ett stort ansvar ef-

tersom när vi söker efter information som vi anser relevant för oss så är det ont om alternativ. Vi har 

lärt oss att förlita oss på mediernas kapacitet att samla in information som vi sedan, vare sig vi tror på 

medierna eller inte, tar del av. Medierna förväntas och gör anspråk på att förse oss med sanningsenlig in-

formation och däri ligger mediernas makt. 

 

 

 

                                                
4 Iyengar 1991 s. 7. 
5 Strömbäck 2004 s. 28. 
6 Fiske 2013 s. 15. 
7 Lippmann 1965 s. 18. 
8 Strömbäck 2004 s. 29. 
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1.2.2. Vilka politiker och skandaler studeras?  

Det senaste årtiondet har ett antal skandaler avslöjats på den svenska politiska parnassen, vi kommer 

inte behandla alla dessa, inte heller kommer vi behandla de flesta, däremot kommer vi undersöka fyra 

politikers hantering av fyra enskilda skandaler där de varit huvudperson.   

 Här följer en kort sammanfattning om varje enskild skandals karaktär och händelseförlopp. 

Under januari 2003 uppdagades det att dåvarande vänsterledaren, Gudrun Schyman (V) begärt avdrag 

för kostnader hon själv aldrig betalat. Vid flera tillfällen begärde hon avdrag för kostnader som redan 

var betalade av antingen Vänsterpartiet eller riksdagen. Skattenämnden krävde henne på totalt 90 000 

kronor.9 Efter ett omfattande mediedrev avgick Schyman från posten som partiledare den 26 januari 

2003. Därefter erkände hon sig skyldig till skattebrott och mottog ett straff på 50 dagsböter.10 

 Efter jordbävningen i indiska oceanen som orsakade den förödande flodvåg som drabbade syd-

ostasiatiska kusten under juldagarna 2004, väcktes stark kritik mot den svenska regeringens hantering av 

katastrofen. I centrum för denna kritik stod Laila Freivalds (S), dåvarande utrikesminister. Freivalds och 

UD fick kritik för sina bristande insatser för katastrofen som bland annat bragt många svenskar om 

livet. Freivalds fick utstå stor kritik eftersom hon samma kväll hon fått besked om katastrofen gick på 

teater och för att hon enligt ett uttalande inte visste ”vad Phuket var”.11 Phuket som var ett av de mest 

drabbade områdena och där majoriteten av de drabbade Svenskarna befann sig. Konstitutionsutskottet 

menade att Freivalds var ytterst ansvarig för den bristfälliga krishanteringen från Sveriges sida samt att 

kommunikationen med andra departement och tjänstemän inte fungerade effektivt.12 Mediestormen 

kring denna skandal pågick i över ett år innan Freivalds den 21 Mars 2006 meddelade sin avgång med 

orden: ”[…] det är omöjligt för mig att bedriva ett seriöst arbete”.13   
 I augusti 2012 avslöjade Dagens Nyheter att tillväxtverket och Vinnova brutit mot sina egna 

regler för intern kommunikation då man bjudit sina medarbetare på frikostiga middagar, bland annat en 

omtalad bjudning på Grand Hotel. Tillväxtverket hade struntat i förhållningsreglerna kring upphandling 

och därmed missbrukat skattebetalarpengar. Annie Lööf (C) ansågs ansvarig då tillväxtverket är en 

myndighet under hennes tillsyn som näringsminister.14 Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet 

fick efter avslöjandet avgå och en granskning av Lööfs eget departement inleddes. Näringsdepartemen-

tet visade sig ha spenderat 600 000 kronor på en julfest även detta utan upphandling och man försökte 

bokföra festen som ”seminarieaktivitet” för att undslippa en momsavgift på 123 295 kronor.15 En vi-

dare utveckling av skandalen tog fart när en journalist från tidningen Aftonbladet begärde ut offentliga 
                                                
9 TT, 2003-01-23. 
10 TT, 2003-10-30. 
11 DN, 2005-02-12. 
12 TT, 2006-02-16. 
13 Expressen, 2006-03-21. 
14 TT, 2012-08-01. 
15 TT, 2012-08-14. 
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handlingar från Lööf departement angående representationsnotorna men uppgifterna förhalades av 

Lööf. Kritiker hävdade att detta var ett brott mot offentlighetsprincipen och Lööf anmäldes till konsti-

tutionsutskottet (hädanefter benämnd KU) och kritiserades hårt för sin hantering av skandalen.16 

 I mars 2013 i kölvattnet till regeringens proposition om att ge papperslösa barn rätt till skol-

gång, fällde migrationsminister Tobias Billström (M) ett antal kontroversiella uttalanden angående pap-

perslösa och asylsökande. Detta ledde till kritik om Billströms lämplighet som migrationsminister då 

båda uttalanden uppfattades som rasistiska. Han uttalade sig först emot den proposition om att ge pap-

perslösa barn rätt till skolgång för både grundskolan och gymnasiet som hans egen regering föreslagit, 

varefter han tog tillbaka sitt uttalande med förklaringen att han sagt fel.17 Därefter fällde han en olämp-

lig kommentar beträffande människor som gömmer asylsökande: ”Ibland har vi bilden av att personen 

som är gömd bor hos en trevlig blond svensk dam i 50–60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju 

inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda.”18 

 

1.3 Tidigare forskning  

Den tidigare forskning som presenteras här nedan delas upp tre delar: forskning om politiska skandaler, 

forskning inom statusläran och forskning inom dagordningsteorin och gestaltning. 

 

1.3.1. Politiska skandaler inom forskningen 

Politiska skandaler har varit ett relativt populärt ämne inom medie- och kommunikationsvetenskap. 

Bland de mer nämnvärda är John B. Thompsons inom ämnet betydande verk: Political Scandal: Power and 

Visibility in the media age (2000) där han beskriver den politiska skandalen som fenomen och dess ut-

veckling som medierad skandal och därmed medias konturering av den politiska skandalen. Thompson 

fokuserar främst på politiska skandaler som tagit plats i USA och Storbritannien och diskuterar inte för-

svarsmetoder så mycket som medias roll i förmedlingen av skandalerna. Thompson bidrar också med 

en historisk utveckling för den politiska skandalen, från så tidigt som 1889, då en viss Charles Stewart 

Parnell, högt uppsatt i Storbritanniens politiska kretsar anklagades för äktenskapsbrott, till Bill Clintons 

faktiskt liknande fall med Monica Lewinsky 1998.  Thompson bidrar ytterligare med fem karaktärsdrag 

för en politisk skandal, vilka redogörs för längre fram i denna studie, och identifierar tre olika sorters 

skandaler, dessa är: sex-skandaler, som innebär en eller flera överträdelser av sexuella koder, finansiella 

skandaler som innebär missbruk av ekonomiska medel och makt-skandaler som innebär ett missbruk av 

politisk makt.19  

                                                
16 TT, 2012-08-14. 
17 DN, 2013-03-18. 
18 TT, 2013-03-18. 
19 Thompson 2000 s. 120. 
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Vidare har Sigurd Allern och Ester Pollack sammanställt en antologi om just politiska skandaler i Nor-

den: Scandalous! The mediated construction of  political scandals in four nordic countries (2012). Allern- och Pol-

lacks bok bygger till stor del på Thompsons arbete och delar ett liknande perspektiv på medieringens 

konstruktion av skandalerna, skillnaden är att den förstnämnda endast befattar sig med skandaler i nor-

diska länder. Retoriska aspekter avhandlas inte. I boken presenteras resultat som visar att medier skapar 

skandaler genom skandalisering. Bakom denna utveckling ligger vinstintressen då en skandal attraherar 

läsare och därmed innebär ökad försäljning. Skandaliseringen blir till underhållning men har samtidigt 

politiska konsekvenser.20 Allern och Pollacks slutsats är att medieaktörer har större makt över hur en 

politiker framställs och även hur dennes framtida situation eller karriär kan se ut än vad politikern själv 

eller en annan folkvald beslutsfattare har.21 Tobias Bromander, doktorand vid Linnéuniversitetet har 

författat en avhandling om hur kvinnor och män framställs olika i media i anslutning till politiska skan-

daler: Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia? (2012). Avhandlingen fokuserar även 

här på endast medias framställning av skandaler dock med inriktning på genus. Bromander använder sig 

av en stor mängd artiklar för att undersöka hur svenska politiska skandaler framställs i svensk media ur 

ett genusperspektiv, och menar att skillnaderna inte är så betydande som man kan föreställa sig. Kvin-

nor tycks drabbas aningen hårdare av skandalerna men endast marginellt så, dock menar han att detta 

är problematiskt ur en demokratisk synpunkt och att kvinnor kan ha mindre chans att ”överleva” en 

politisk skandal.  

 

1.3.2. Statusläran och skandaler 

Janne Lindqvist Grinde (2008), filosofie doktor och universitetslektor i retorik vid Uppsala universitet, 

har bidragit till att ge statusläran ett uppsving inom svensk forskning, då han visat på hur den kan an-

vändas utanför sitt ursprungliga sammanhang: rättssalen, och istället visat hur den kan tillämpas på ett 

utvidgat område, både som försvarsmetod och analysverktyg.22 

 När det kommer till att kombinera statusläran och politiska skandaler har Kramer & Olson 

(2002) utfört en studie där de granskar skandalen kring Bill Clinton och Monica Lewinsky. Där analyse-

rar de ett större antal försvarstal som Clinton utförde i samband med skandalen och diskuterar detta 

med statusläran som utgångspunkt, just att de analyserar ett antal försvarstal tillåter dem att i större grad 

bestämma vilka strategier Clinton föredrar och vilken nivå i statusläran han använder sig av.  De menar 

att Clinton tillämpar statusläran på ett effektivt sätt där han börjar med att förneka händelsen och sedan 

i takt med att mer och mer bevismaterial framställs skrider han nedåt genom statusläran. Genom att 

både kombinera statuslärans olika ställningar och dessutom uppehålla en sällan skådad mångtydighet i 

                                                
20 Allern & Pollack, 2012, s. 69f. 
21 Allern & Pollack, 2012, s. 189f. 
22 Lindqvist Grinde 2008 s. 71ff. 
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sina uttalanden lyckades Clinton fortsätta med visst förtroende i behåll (även om Kramer & Olson me-

nar att han i slutändan förlorade anseende).23 Kramer & Olson visar på att statusläran kan operational-

iseras praktiskt i liknande situationer och att den också visat sig effektiv. Studien beträffar endast Clin-

ton-fallet och använder sig högst begränsat av inramning och gestaltnings-teori. 

 

 

 

1.3.3. Gestaltningsteori och dagordningsmakt 

Grunderna till dagordningsteorin kan spåras till Walter Lippmanns bok Public Opinion som utkom 1922. 

Lippmann skriver om omvärlden och människans begränsningar för att kunna uppfatta och sortera 

bland all information: människan är ingen Aristotelisk gud som kan ta hänsyn till allt väsentligt vid en 

snabb anblick. Människan är en skapelse av evolutionen och förmågan att överblicka verkligheten över-

stiger knappt vad som krävs för att överleva. Lippmann beskriver vidare hur människan på grund av 

detta uppfunnit vägar att se saker inget enskilt öga kan se, höra saker inget enskilt öra kan höra, ta del 

av och sortera bland stora och små notiser som är långt fler än han kan minnas själv. Med hjälp av sitt 

medvetande bygger människan gradvis upp en bild av omvärlden och verkligheten bortom hans egen 

räckvidd.24 Dessa vägar som människan uppfunnit är med andra ord medierna och genom att förmedla 

information som vi aldrig annars skulle ha möjlighet att ta del av så beskriver Lippmann för första 

gången mediernas dagordningssättande, även fast begreppet som sådant inte än var namngivet.  

 1963 skrev Bernard Cohen ett känt citat i sin bok The Press and Foreign Policy vilket skulle få en 

betydande roll i utvecklandet av dagordningsteorin. Cohen skrev att pressen: 

 

[…] är måhända inte framgångsrik när det gäller att berätta för människor vad de ska ha för åsikter, men 

den är oerhört framgångsrik när det gäller att berätta vad människor ska ha åsikter om.25  

 

Influerade av Cohen publicerade Maxwell McCombs och Donald Shaw en artikel i den veten-

skapliga tidskriften Public Opinion Quarterly 1972 med namnet The Agenda-Setting Function of Mass Me-

dia. I och med publicerandet fick teorin för första gången namnet agenda-setting theory eller dagordnings-

teori. De studerade det amerikanska presidentvalet 1968 genom att fråga ett antal väljare vilka frågor de 

tyckte var mest relevanta och jämförde det med innehållet i de medier väljarna använde sig av under 

kampanjerna.26 Resultatet visar på ett samband som ligger i linje med de villkor som finns om medierna 

                                                
23 Kramer & Olson 2002 s. 347ff. 
24 Lippmann 1965 s. 18. 
25 Citerad i McCombs & Shaw 1972 s. 177. 
26 McCombs & Shaw 1972 s. 177. 
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utövar dagordningsmakt. Författarna menar att även om studien inte bevisar dagordningsmakten så är 

resultatet fullt tillräckligt för att vara första gången hypotesen testas.27    

 En av de forskare som var tidigast ute med att studera mediernas gestaltningsmakt eller framing 

theory är Shanto Iyengar. I boken Is Anyone Responsible från 1991 skriver Iyengar om hur en politisk fråga 

gestaltas i Tv-nyheterna och hur sättet det görs på är en kontextuell antydan som kan komma att på-

verka frågans utfall.28 Under 1980-talet formulerade Iyengar tillsammans med Donald R. Kinder även 

priming-teorin som likt gestaltningsteorin har samband med dagordningsteorins andra nivå; inte bara vad 

vi ska tänka på utan hur vi ska tänka på det. Med andra ord samspelet mellan mediernas innehåll och 

våra kognitiva scheman. Iyengar och Kinder beskriver priming som att medierna, framförallt television-

en, drar uppmärksamhet till vissa frågor och ignorerar andra frågor. På så vis knuffas mottagarna i olika 

riktningar när de själva ska resonera kring frågan. Priming-effekten förstärks ytterligare om nyheten i sig 

är gestaltad på ett visst sätt efter gestaltningsteorin.29 Ordet prime kan översättas till det viktigaste eller 

det främsta. En bra översättning till svenskan av teorin i sig är svår att hitta, så i de fall teorin nämns 

kommer det engelska namnet att användas. 

 Vidare är det av viss nödvändighet att nämna att Peter Dahlgren, en student i medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet som skrivit en C-uppsats med så gott som samma 

upplägg som oss, men endast studerat två politikers kommunikation: Håkan Juholt och Carl Bildt. 

Dahlgren använder sig endast av tv-sändningar som empiriskt material där vi använder både tidningar 

och tv. Dahlgren använder även statusläran på ett alternativt sätt som vi tar avstånd ifrån. Vår studie 

bidrar med en bredare bild av politikers kommunikation samt medias gestaltning som kan kontrasteras 

mot tidigare forskning. Dahlgren använder en modifierad version av statusläran där den nivå som trad-

itionellt betraktas som den svagaste ses som den starkaste, vi använder statusläran i sin traditionella 

form och får därför en annan infallsvinkel mot försvarstalen. En del av de strategier Dahlgren menar är 

mest effektiva menar vi således är svagast. När det gäller mediernas gestaltning av skandalerna och för-

svarstalen fokuserar vi i högre grad på hur de båda tidningarna framställer politikerna utifrån deras par-

titillhörighet och i vilka sammanhang skandalerna placeras i relation till dagordningsmakten. Dahlgren 

fokuserar mer på hur Bildt och Juholt beter sig och hur de framstår i media och i rampljuset utifrån sta-

tusläran. Likt Dahlgren är gestaltning och framing sekundärt i vår undersökning. Vår undersökning må 

ha samma grundläggande tema men de relevanta teorierna samt våra undersökningsobjekt är vitt skilda, 

beroende på vår tolkning av teorierna och vilka skandaler som är intressanta.  Dahlgrens grundläggande 

frågeställning handlade i huvudsak om skillnaderna mellan Juholt och Bildts retorik, medan våra fråge-

ställningar befattar sig med vilka strategier som operationaliseras och hur politikerna försvarar sig.   

                                                
27 ibid. s. 184. 
28 Iyengar 1991 s. 11. 
29 ibid. s. 135. 
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2. Teori 

2.1. Statusläran 

Statusläran är en av den klassiska retorikens läror för argumentation. Alla tal – försvarstal som debatter, 

hanterar antingen en specifik eller en generell fråga – en generell fråga i klassisk retorik kallas antingen 

thesis eller questio infinita och en specifik fråga kallas hypothesis eller questio finitia.30 Om man exempelvis 

argumenterar för att hamburgare är gott, argumenterar man för att hamburgare i allmänhet är gott och 

därmed en generell fråga. Om man däremot argumenterar för att en specifik hamburgare, den som man 

just äter till exempel är god, argumenterar man för en specifik sak. Detta kan samtidigt illustreras med 

en fråga. För exempel: ska en man gifta sig? Den frågan beträffar alla män och är således en questia infi-

nita, en generell och allmän fråga, medan frågan: ska John gifta sig? Beträffar endast John och är således 

en questia finita, en specifik fråga.31  

 I en debatt eller argumentation presenterar den ena parten ett påstående och den andra parten 

förnekar påståendet. Första steget i en debattsituation är således att finna en oenighet och sedan identi-

fiera vilken typ av oenighet som föreligger talarna. Om man exempelvis argumenterar mot införandet 

av en ny lag, så finns det ett antal olika sätt att göra detta på.  Inom ett ämne finns det ett antal möjliga 

oenigheter gentemot sin motståndare och då är det med fördel att man i en argumentation väljer den 

oenighet man har som störst chans att vinna. Enligt statusläran, eller stasisläran (från grekiskans stasis, 

betydande ställning; mer specifikt den ställning trupper i en armé intar i en strid) går det egentligen bara 

att identifiera fyra olika saker som en oenighet kan gälla: fakta, terminologi, kvalitet eller procedur.32 

 Om någon säger att det är farligt att se på våldsamma filmer då det uppmuntrar till våldsamt 

beteende, finns det alltså enligt denna lära fyra olika sätt att säga emot påståendet på. I det läget kan det 

antingen hänvisas till fakta och på något sätt visa att detta påstående är falskt eller bygger på felaktig 

information, och kallas då status coniecturalis, eller bevisande eller konjektural. Om den metoden inte antas 

fungera kan man alltid välja att attackera definitioner och terminologi, alltså ifrågasätta själva definition-

en av termen ”våldsamt beteende”. Detta benämns som status definitionis och kan kallas definierande stra-

tegi. I annat fall är det möjligt att hävda att det finns kvaliteter hos våldsamma filmer som man måste ta 

med i beräkningen, detta kallas status qualitatis och är en kvalitativ argumentation. Det fjärde och sista 

greppet som kan användas för att angripa argumentet är att ifrågasätta diskussionens yttre omständig-

heter – motståndarens karaktär och rätt att yttra sig i ämnet, vilken rätt åhörarna har att bedöma frågan 

eller andra passande omständigheter. Den klassiska retoriken benämner detta som: status translationis, 

eftersom man menar att frågan bör överföras till andra debattörer, bedömare och så vidare. För att be-

                                                
30 Quint. Inst. Or. 3.5.5. När vi hänvisar till någon av de klassiska retorikhandböckerna, gör vi det genom att ange förkortad 
titel, sedan boknummer, kapitel och eventuellt stycke. Detta för att underlätta att hitta rätt passage oavsett vilken av de 
många utgåvor av böckerna man använder. Detta är standardförfarande i fallet med dessa handböcker. 
31 Quint. Inst. Or. 3.5.5 -9 
32 Lindqvist Grinde 2008 s. 72. 
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skriva detta kan vi använda termen överförande argumentation. Det är värt att uppmärksamma faktumet 

att det rent logiskt är omöjligt att säga emot på fler än dessa fyra sätt.33 Om jag står anklagad för ett 

brott, till exempel stöld, kan jag endast försvara mig med dessa fyra strategier; antingen hävdar jag att 

fakta kring fallet är felaktigt (status coniecturalis), ifrågasätter definitionen om ”stöld”, (status definitionis) 

eller så påpekar jag att det finns speciella omständigheter kring fallet som är värda att ta hänsyn till (sta-

tus qualitatis), eller så yrkar jag på att domstolsproceduren har skett felaktigt (status translationis) eller så 

byter jag helt fräckt ämne (att byta ämne kanske inte är en god idé i en domstol, men kan däremot visa 

sig relativt effektivt i en intervjusituation) Nedan visas en tabell som illustrerar statuslärans fyra status.   

 

Frågor för att finna status Typ av fråga Typ av status 

Gjorde personen i fråga det? Om fakta Bevisande(status coniecturalis) 

Vad gjorde personen i fråga? Om definition/terminologi Definierande (status definitionis) 

Var handlingen korrekt eller berätti-

gad? 

Om kvalitet Kvalitativ (status qualitatis) 

Är detta rätt situation och procedur 

för sakfrågan? 

Om procedur Överförande (status translationis) 

Tabell 1: Statuslärans fyra status eller ”ställningar” som en argumentation eller oenighet kan handla 

om.   

 

Som regel betraktas statuslärans olika nivåer som en fortskridande process där man börjar argumentat-

ionen med att angripa fakta, om detta visar sig fruktlöst angriper man definitioner och så vidare. Ju 

längre ned i skalan man skrider desto mer riskabel anses argumentationen; kan man motbevisa fakta 

riskerar man mindre än om man ifrågasätter kvalitet och påpekar eventuella förmildrande omständig-

heter. Detta i synnerhet då det betraktas som att ett val av status längre ned i ordningen bekräftar de 

första. För att förtydliga: om man väljer att försvara sig med att ifrågasätta kvalitet (status qualitatis) anses 

det inom statusläran som att man mer eller mindre implicit godtagit och bekräftat att de två första ställ-

ningarna (fakta och definition) är riktiga och att det inte finns några korrekta punkter att motargumen-

tera dessa på. När det kommer till att identifiera rätt status, är inte det initiala påståendet den avgörande 

faktorn, utan det är respondentens svar som avgör vilken status argumentationen placeras på. Således är 

det denna eller dessa som bedömer status och därmed i vilken riktning intervjun eller argumentationen 

styrs.  

                                                
33 ibid. s. 72f. 
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 Som regel anses det att fakta är den starkaste statusen, följt av definition och sedan nedåt i ska-

lan men det finns inga definitiva sanningar och vissa forskare anser att procedur är starkast försvar. 34 

Här menas att det helt enkelt är mest effektivt att i argumentationens inledande sviter direkt avfärda 

diskussionsämnet och platsens lämplighet, detta medan man traditionellt anser att procedur är en delvis 

desperat åtgärd när allt annat fallerat.35 På detta sätt är statusläran flexibel, då de olika ställningarnas 

styrka är öppet för tolkning. En del forskare anser även att det endast finns tre former av oenigheter 

eller statusar.36 Statusläran har utvecklats med varje ny tolkare på så sätt att uppfattningarna mellan 

varje författare skiljer sig delvis, Aristoteles, Cicero, den anonyme författaren av Ad Herrenium och 

Quintilianus presenterar både sin egen och andras syn på läran och man får inte glömma att det hinner 

gå några hundra år innan en den ena tar vid efter den andre; Aristoteles levde och verkade i Grekland 

och Makedonien mellan 384 f.Kr. och 322 f.kr.37Ad Herrenium skrevs någon gång under det sista år-

hundradet f.kr.38 Och Quintilianus föddes år 39 efter kristi födelse.39 Såväl som att alla dessa bar på 

skilda föreställningar om vad retorik är, bar de också på olika idéer kring statusläran. Vi kommer inte att 

modifiera statuslärans olika stadier, utan förlitar oss på den klassiska retorikens modell där fakta är den 

starkaste ställningen och procedur den svagaste, detta med utgångspunkt i Janne Lindqvist Grindes 

tolkning av läran då den sammanfattar en rad olika uppfattningar.  

 I essens är statusläran ett medel för försvarstal. Som säkerligen bekant förrättas försvarstal ofta i 

rättssammanhang och bär således en del gemensamt med genus judiciale, retorikens lära för juridiska situ-

ationer och de topiker som hör till denna. Statuslärans fyra nivåer av status har alla olika användnings-

potential i försvarstalet och kan användas på ett antal olika sätt. Till exempel kan man inom den tredje 

statusen – status qualitatis både försöka överföra skulden på en tredje part som att jämföra med större 

brott som får det egna brottet att verka litet och betydelselöst. Nedan följer statuslärans olika underka-

tegorier och dessa strategier ges en närmare presentation.  

  

Status coniecturalis – Gjorde personen i fråga det? 

Statuslärans första ställning - Status coniecturalis handlar som redan fastställt om fakta och om vad som 

kan bevisas och motbevisas. Enligt Ad Herennium existerar det ett antal olika former av bevis som kan 

operationaliseras, dessa är:  

a) Sannolikhet. Kan man bevisa att det är sannolikt (eller osannolikt) att personen i fråga begått brottet? 

Finns det motiv? 

                                                
34 Se Hellspong, L. 2004. 
35 Quint. Inst. Or. 3.6.  
36 Se exempelvis: Ad Her. 1.17 eller för en utförligare diskussion mellan de olika möjliga antalen status: Quint, Inst. Or. 3.6 
37 Aristoteles Retoriken 2012. s. 7ff.  
38 Ad Her. 1954, s. Xii. 
39 Lindqvist Grinde 2008 s .33.  



 

 13 

b) Uteslutning. Kan det bevisas med hjälp av uteslutningsmetoden att ingen annan hade motiv, tillfälle 

eller en överensstämmande moral för att utföra handlingen än den misstänkte? 

c) Tecken. Kan man framställa tecken på att den misstänkte planerat handlingen  och sökt efter möjlig-

heter, bland annat efter plats eller tid? 

d) Indicium. Finns det övrig information som kan stärka misstanken, något den misstänkte gjort innan 

brottet eller efter brottet? 

e) Efterföljande beteende. Har den misstänkte utfört någon handling efter brottet som tyder på dennes 

skyldighet?40 

 

Status definitionis – Vad gjorde personen i fråga? 

Även i fråga om övriga ställningar inom statusläran finns liknande former av metoder för att avgöra 

frågans riktighet; I status nummer två: status definitionis handlar det om att fastställa hur sakfrågan ska 

definieras och betraktas. Vad ska händelsen benämnas som och vad innebär den? För exempel kan den 

åtalade hävda att han bara lånade mobiltelefonen och att det således inte bör rubriceras som stöld, han 

erkänner alltså att han tog en mobiltelefon som inte var hans (en faktafråga), men att det inte var 

stöld.41 

 

Status qualitatis – Var handlingen korrekt eller berättigad? 

Här handlar det om huruvida det finns särskilda omständigheter att ta i åtanke. Man kan här införa fyra 

olika underkategorier: 

a) Comparatio. Kan brottet jämföras med någon tidigare värre eller lindrigare överträdelse? Att jämföra 

med något annat för tillfället aktuellt som får överträdelsen att verka särskilt ofarlig och betydelselös är 

användbart. Även det motsatta – att man får överträdelsen att verka mycket grav är också användbart 

från motståndarsidan.  

b) Remotio Criminis. Finns det en möjlighet att lägga skulden för överträdelsen på en tredje part? Ett så-

dant påstående kan exempelvis vara: ”Mina föräldrar har uppfostrat mig så illa att jag inte vet bättre, är 

det då så konstigt att jag stal mobiltelefonen?” – Det är föräldrarnas fel.  

c) Relatio Criminis. Är det möjligt att överföra skulden för brottet på brottsoffret eller på den som ankla-

gar den misstänkte? Exempelvis: ”Jag stal bara telefonen för att du provocerade mig genom att vifta 

den framför mig”. 

d) Concessio. I det fall alla övriga strategier visar sig fruktlösa kan man alltid erkänna brottet och ändå 

försöka undslippa straffet. Detta genom någon av följande strategier: 

                                                
40 Ad Her. 2.3–12. Svensk översättning av begreppen samt sammanställning av dessa hämtas från Lindqvist Grinde 2008 
s.158. 
41 Lindqvist Grinde 2008 s. 159. 
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 i) Purgatio. Här argumenterar man för att även om brottet är förkastligt så hade man goda  

 syften.  Exempelvis att det hela var ett misstag eller en olycka, eller att det hela skedde av  

 nödvändighet: ”Jag behövde mobiltelefonen för att ringa efter en ambulans”, eller ”Jag  

 behövde äpplet för att inte svälta ihjäl”. 

 ii)Deprecatio. Denna metod har gjort sig populär i svenska medier under benämningen: ”att  

 göra en pudel”. Detta innebär att man som anklagad helt enkelt erkänner sitt brott och ber  

 om ursäkt. Med fördel påpekar man även att man tidigare uppfört sig oklanderligt och att  

 detta endast var ett litet snedsteg eller att straffet skulle påverka oskyldiga etc.   

 Detta är den sista försvarslinjen och som regel en desperat åtgärd.42 

 

 

Status translationis – Är detta rätt situation och procedur för sakfrågan? 

Som komponent i ett försvarstal har den fjärde ställningen – om överförande – en underordnad roll. 

Om man redan befinner sig i en domstol, har det redan avgjorts att detta är rätt plats för sakfrågan, 

däremot utanför rättegångssalens dörrar kan den han en funktion som sista linje av försvar, när allt an-

nat fallerat.43 

  

Sammanfattning 

Vi har presenterat och gått igenom statuslärans fyra nivåer och dess underkategorier, vi har nämnt de 

två starkaste ställningarna som fakta följt av definition och de svagaste som kvalitet följt av procedur. 

Vi har visat exempel på hur statusläran kan användas, både som analysverktyg och i försvarssituationer 

samt diskuterat kring dess olika status eller ställningar och presenterat dess underkategorier. Vi kommer 

inte modifiera statuslärans ställningar, utan kommer använda oss av den modell vi presenterat här ovan 

där fakta är starkast och procedur svagast. Statusläran kommer att tillämpas på vår analys med fokus på 

att undersöka hur talarna förhåller sig till den och hur de skrider mellan olika status. Statusläran har 

länge varit oanvänd i vetenskapliga sammanhang men har på de senaste åren fått ett starkt uppsving 

inom akademiska kretsar och det är uppenbart varför just denna retoriska metod lämpar sig utmärkt för 

denna typ av analyser där försvarstal står i fokus. Det kan också vara värt att nämna att även om status-

läran främst är utformad för juridiska försvarstal och även bäst låter sig beskrivas i sådana sammanhang 

så har den också ett stort värde som analysverktyg i alla situationer där två parter är oeniga. Detta då i 

princip alla oenigheter kan härledas till någon av statuslärans fyra olika nivåer av status.44 

 

                                                
42 Lindqvist Grinde 2008 s. 159f. 
43 ibid. s. 160. 
44 ibid. s. 74. 



 

 15 

2.2. Kriskommunikation: image restoration 

Ett försvarstal är en form av kriskommunikation, oavsett om lämpliga strategier tillämpas eller ej, så 

ämnar alltid försvarstalet till samma mål som kriskommunikationen – förmildra eller avvärja implikat-

ionerna av den förestående krisen. Det finns en mängd olika former av kriskommunikation som just 

hänvisar till hur ett försvarstal bör utformas, bland dessa finns apologia och image repair theory. (William L. 

Benoit, Image repair Discourse and crisis communikation 1997) Apologia benämns vanligtvis som självförsva-

rets tal medan dess motsvarighet kategoria är till nytta för den som åtalar eller anklagar. Apologia är en 

term från den klassiska retoriken och är inte att förväxla med engelskans ”apology” menandes ”ursäkt”, 

utan bär en betydelse som snarare kan liknas med ”försvar”. Apologia i sig är ett allmänt retoriskt be-

grepp för försvar och går att applicera på i princip vilken situation som helst där ett försvarstal är in-

blandat. Vi kommer använda termen apologia synonymt med försvarstal eller försvarsstrategi. 

 Image repair theory befattar sig främst med hur man hanterar krisen när den redan är ett faktum, 

såsom hur man reparerar ett skadat rykte och ett sargat anseende. William L. Benoit menar att det som 

skapar en kris är en attack eller ett klagomål som är av så grav natur att detta iscensätter krisen, oavsett 

om det handlar om ett företag, en privatperson eller ett politiskt parti.45 Benoit identifierar två kompo-

nenter som utgör en attack av denna sort:  

  

 1. Den anklagade hålls ansvarig för en handling. 

 2. Handlingen i fråga uppfattas som kränkande.46  (Vår översättning) 

 

Benoit påpekar att det som faktiskt gör det möjligt att skapa ett ofördelaktigt intryck gentemot den an-

klagade är att den anklagade parten är ansedd som ansvarig för handlingen. Att parten är ansvarig kan 

styrkas med ett antal olika medel, för exempel: ett företag eller en person kan beskyllas för handlingar 

som denne själv utförde, beordrade, uppmuntrade, tillät ske, eller helt enkelt försummade en uppgift 

det fanns en skyldighet att utföra eller utförde en uppgift på dåligt vis. Det som är av mest vikt i reso-

nemanget är att en del av en framträdande publik eller allmänhet anser handlingen förkastlig. Benoits 

huvudsynpunkt är således: ”perception is more important than reality”.47 Vad som har hänt och vad 

som är sanning i sammanhanget är mindre viktigt än vad publiken (eller publikerna) uppfattar som san-

ning; huruvida den anklagade parten verkligen är skyldig, är av mindre intresse än huruvida en relevant 

publik uppfattar eller tror att parten är skyldig.48 Så länge det finns en uppfattning om att personen i fråga 

är skyldig är dennes rykte i farozonen. På samma sätt är den viktigaste frågan om huruvida handlingen 

uppfattas som kränkande, än att den i själva verket är det.  Således är det av vikt att identifiera och nå ut 
                                                
45 Benoit 1997 s. 178. 
46 ibid. 
47 ibid. 
48 ibid. 
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till den viktigaste publiken med en kriskommunikation som tilltalar just denna grupp och dess värde-

ringar.  

 Huvuduppgiften för teorin om ”image restoration” (hädanefter benämnd IMR) handlar om vad 

Benoit kallar message options. Alltså: vad kan en person säga i en krissituation? På många sätt påminner 

IMR om statusläran – kanske främst på det sätt den erbjuder en uppsättning strategier som ska fungera 

som reaktion på olika situationer. Teorin omfattar fem strategier som alla har samma mål: att minimera 

skadorna på det egna ryktet, beroende på vilken specifik form av kris som är förestående.  

 

2.2.1. De fem återuppbyggnadsstrategierna 

Första strategin är förnekande (denial). Det är inga konstigheter med denna strategi, den medför helt en-

kelt att man nekar till anklagelsen – ”händelsen skedde aldrig”. Det kan hävdas att handlingen i sig ald-

rig utfördes eller att den inte skadade någon och således var harmlös. En annan form av förnekande är 

att i likhet med statuslärans ställning om procedur, föra över skulden till någon annan part – ”Det var 

inte vi som släppte ut olja i havet, det var myndigheterna som hade bristande säkerhetsrutiner” helt 

fräckt frånsäger man sig inblandning och skyller på någon annan.  

 Andra strategin är att undvika ansvar (evasion of responsibility) och inkluderar fyra olika metoder 

för detta. Den första handlar om att visa att man reagerat som respons till en provokation och således 

inte kan sägas bära ansvaret då man inte ansåg att man hade något annat val. Man kan också hävda att 

handlingen skedde utan ens vetskap och att man således inte kan hållas ansvarig (Defeasibility). Den 

anklagade parten hävdar här att den saknat kontroll över händelserna eller saknade viktig information 

och därmed inte kunde ingripa. För exempel: om en person missat ett viktigt möte kan denne hävda att 

han inte fått någon information om att mötet flyttats fram en dag. I teorin ska bristen på information 

ursäkta frånvaron. Den tredje strategin för att undvika ansvar är att hävda att den kränkande händelsen 

skedde genom en olycka. Kan man övertyga publiken om att det som skedde var ett tragiskt missöde 

som hade kunnat hända vem som helst skadas inte det egna ryktets nämnvärt. Den fjärde och sista stra-

tegin är att hävda att man hade goda avsikter med handlingen.  

 Tredje strategin är att förminska graden av kränkning som upplevs (reduce offensiveness). Denna 

strategi har sex olika versioner. En möjlighet är att spela på gamla gärningar och framhålla det som man 

gjort rätt eller påvisa att detta är det första misstag man gjort och förtjänar en ny chans, således stödja 

företagets bild. Vidare kan man minimera vikten av det inträffade genom att för exempel hävda att ”ol-

jeutsläppet skadade inte speciellt mycket djurliv” eller använda en retorik som får det inträffade att 

verka lindrigare. Istället för att säga: ”vi har räknat hundra döda sjöfåglar till följd av oljeutsläppet”, är 

det effektivare att säga: ”vi har räknat bara hundra döda sjöfåglar till följd av oljeutsläppet”. En annan 

strategi för att förminska upplevd kränkning är att särskilja händelsen från andra liknande men värre 

överträdelser, således differentiera händelsen.  Exempelvis: ”Jag renoverade inte min lägenhet för skat-

tepengar, jag utförde förebyggande underhåll för min egen säkerhet”. Den fjärde strategin handlar om 
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att hävda att handlingen tjänar ett större sammanhang. Exempelvis kan det hävdas att de goda förtjäns-

terna uppväger de onda konsekvenserna. Strategi nummer fem handlar om att attackera sin attackerare 

genom att hävda att motståndaren själv har gjort många misstag och därmed inte kan bli betrodd. Stra-

tegi nummer sex behandlar: att kompensera eventuella drabbade parter för att minska skadan på det 

egna ryktet. Exempelvis om någon blivit nekad att kliva på ett tåg, kan denne sedan bli kompenserad 

med gratis tågbiljetter. 

 IMR-teorins fjärde strategi handlar om att den anklagade parten lovar att rätta till det problem som 

uppstod i och med handlingen (corrective action). Det kan handla om att återställa saker och ting som de var 

innan handlingen, eller att lova att en liknande händelse aldrig kommer att ske igen och att man vidtagit 

åtgärder för just detta.  

 Den sista strategin hos IMR-teorin är att helt enkelt erkänna och be om förlåtelse (mortificat-

ion), just denna strategi tycks vara en av de mest effektiva.49 Att statusläran har mycket gemensamt med 

IMR-teorin och apologia är tydligt, så varför inte slå ihop dessa eller endast använda en av dem? För 

det första är IMR mer inriktad på att fungera som en konkret manual för hur man ska göra, medan sta-

tusläran är ett mer sofistikerat analysverktyg för denna typ av studier. Vidare är IMR mer inriktad på 

just kriskommunikation som är relevant för denna uppsats, medan statusläran är utformad för att inte 

endast fungera i en sorts sammanhang, utan kan användas i alla former av oenigheter.50 Vidare bör det 

tilläggas att statusläran är rangordnad och en högre status anses mer effektiv än en lägre, medan IMR 

betraktar alla strategier som lika effektiva, det krävs endast att man väljer rätt strategi för rätt tillfälle. 

Inom statusläran finns det således ett element av ”rätt eller fel”, där det är möjligt att välja en dålig stra-

tegi, till skillnad från IMR där alla strategier betraktas som likvärdiga. 

Strategi Karaktärsdrag Illustration 

Förnekande 
Enkelt nekande 

Föra över skuld 

 

Utförde ej handlingen 

Handlingen utfördes av annan part 

 

”I did not have sexual relations with 

that woman, Miss Lewinsky” 

Undvika ansvar 
Provokation 

Defeasibility 

Olycka 

Goda avsikter 

 

Svarade mot annan handling 

Brist på information eller förmåga 

Handlingen var ett missöde 

Menade väl med handlingen 

 

”Vi tog järnrören i självförsvar” 

Fick ingen information om att mötet 

flyttats 

Förminska kränkning   

                                                
49 ibid. s. 179ff. 
50 Lindqvist Grinde 2008 s. 72. 
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Strategi Karaktärsdrag Illustration 

Stödja 

Minimera 

Differentiera  

Överföra 

Attackera motparten 

Kompensation 

Påpeka goda egenskaper 

Handlingen ej allvarlig 

Handlingen mindre kränkande 

Viktigare överväganden 

Minska åklagarens trovärdighet 

Återbetala offret 

”Vi har räknat bara hundra döda 

sjöfåglar till följd av oljeutsläppet” 

 

”Att hjälpa människor rättfärdigar 

test på djur” 

 

Kränkta tågresenärer får gratis-

biljetter 

Korrigerande handling Planera för att lösa eller förhindra 

problem 

”Vi lovar att detta aldrig ska ske 

igen” 

Erkännande (Mortification) Be om förlåtelse för handling ”Jag har gjort fel och ångrar mig” 

Tabell 2: De fem återuppbyggnadsstrategierna och deras underkategorier. 

 

2.2.2. Att reparera ett sargat anseende 

Det yttersta syftet av ett försvarstal är ju självfallet att minimera eller helt avvärja skadan på det person-

liga anseendet eller det professionella ryktet. Detta är som ovan specificerat, IMR-teorins huvuduppgift 

och det som alla de ovanstående strategierna syftar till. Eftersom IMR egentligen är en form av övertal-

ningsretorik är det möjligt att applicera den på i princip vilket moment som helst där någon form av 

övertalning sker, även om den främst är inriktad på just försvarstalet. När skadan väl är skedd och den 

anklagade partens rykte redan är förstört eller på väg att förstöras finns det ett antal metoder för att re-

parera detta, också metoder för att förhindra att man hamnar i ett sådant läge. Inom försvarstalet gäller 

det att övertyga om sin egen oskuld eller godhet och för att undvika motsatsen presenterar Benoit ett 

antal riktlinjer att hålla sig till. Bland annat avskräcker han för att göra falska uttalanden; det ska alltid 

finnas stöd för ett påstående och detta ska presenteras, man ska också hålla sig till samma tema genom 

sina försvarstal och undvika argument som sedan kan komma att användas emot den egna parten. 

Även om det enligt Benoit inte är ett krav att svara på kritiken (dock rekommenderas det att man gör 

det), så är det fördelaktigt om man gör det så fort som möjligt. En person eller en organisation som har 

begått ett misstag tjänar (oftast) på att genast erkänna; om man bortser från det faktum att detta betrak-

tas vara det moraliskt rätta och således mindre skadande för ryktet så är det också stor risk för att falska 

uttalanden i sig kan utgöra en fara i form av skadad trovärdighet. Dock innebär inte detta att en person 

eller organisation ska erkänna en anklagelse de inte är skyldiga till, i ett missriktat försök att rädda ansik-
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tet.51 Slutgiltigt måste man inse att möjligheterna att övertyga om den egna oskulden eller ens goda av-

sikter är begränsade, att lova att korrigera det man orsakat eller helt enkelt be om ursäkt och hoppas att 

allmänheten snart glömmer bort det hela kan ofta vara den bästa lösningen.52 

 

Sammanfattning 

Vi har beskrivit IMR-teorin och hur den kan tillämpas i olika krissituationer och i avseende att återupp-

bygga ett sargat anseende, samt hur den förhåller sig till statusläran. Vi har även presenterat och illustre-

rat de fem återuppbyggnadsstrategierna (image restoration strategies). Vi kommer använda IMR som en 

översiktsteori för kriskommunikation och för att identifiera vilka strategier respektive politiker tilläm-

par. IMR fokuserar således på endast försvar, mer precist i vårt fall politikers försvar i skandalösa situat-

ioner, detta medan statuslärans styrka ligger i att den kan appliceras som analysverktyg på båda sidor av 

en konflikt – inte endast den försvarande.  

 

2.3. Dagordningsmakt 

Lika omöjligt och orimligt som det är för en enskild person att ta del av allt som försiggår under en dag 

runt om i världen eller ens i Sverige, lika omöjligt och orimligt är det för exempelvis en rikstäckande 

tidning att samla in, sortera och återge allt som hänt. Verkligheten är som tidigare nämnt obegränsad 

och därför vänder vi oss till media för att få en uppfattning om vad som är viktigt just idag, vad som 

pågår, vad som kräver en åsikt eller en handling. Med andra ord så söker vi efter att organisera vår upp-

levelse av verkligheten omkring oss. Här talar man om en samhällets dagordning som medierna presen-

terar för oss – vilka frågor är aktuella just nu och vilka är de mest betydelsefulla samhällsproblemen 

idag? Det går att urskilja tre huvudsakliga kollektiva dagordningar: allmänhetens eller medborgarnas 

dagordning där samhällsfrågor som människor i allmänhet anser är viktiga berörs. Mediernas dagord-

ning där frågor som får mycket uppmärksamhet i media berörs. Den politiska dagordningen där aktu-

ella frågor och pågående diskussioner mellan politiska organ berörs. Dessa tre huvudsakliga dagord-

ningar kan vidare delas upp i underkategorier och undersökas.53 Det dagordningsteorin menar är att det 

finns ett samband mellan vad som får stor uppmärksamhet i media och vad som allmänheten anser 

vara relevanta frågor för sig själva eller för samhället i stort. Detta är helt enkelt på grund av att männi-

skor på egen hand inte har möjlighet att skaffa sig den verklighetsinformation som är nödvändig för att 

kunna bilda sig dessa uppfattningar och vänder sig då till media för att få ledtrådar. Om en viss fråga 

förekommer ofta i media och en annan förekommer mer sällan innebär det mönstret en sådan ledtråd. 

                                                
51 Benoit 1997 s. 183f. 
52 ibid. s. 184f.  
53 Strömbäck 2004 s. 30. 
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Dagordningsteorin är en av de mest undersökta teorierna någonsin vilket innebär att sambandet i teorin 

med hög grad kan sägas stämma – de frågor som medierna lägger störst fokus på är de frågor som all-

mänheten upplever som mest relevanta och samhällsviktiga.54 

 Mediernas makt är dock inte fullkomlig utan det finns en mängd faktorer som påverkar hur 

stort inflytande de har på dagordningen hos allmänheten, utan att det grundläggande sambandet för 

den delen påverkas. Den första faktorn handlar om trovärdigheten hos olika medier. Medier som upp-

levs mer trovärdiga har större inflytande över allmänhetens dagordning och har således större makt. En 

andra faktor handlar om vilken typ av medier som avses. Textbaserade medier anses ha större infly-

tande över dagordningen än exempelvis television därför att text kräver mer av mottagaren än eterme-

dier, som snabbt kan komma att glömmas bort. En text innebär en större ansträngning vilket betyder 

att man kommer ihåg mer av innehållet. Det finns dock en viss oenighet om vilket av dessa medier som 

innehar mest dagordningsmakt.55 En tredje faktor har att göra med den för tillfället rådande politiska 

situationen. Störst dagordningsmakt tenderar att förekomma i politiskt lugna perioder eller då olika ty-

per av kriser förekommer. Under dessa perioder är kampen om allmänhetens uppmärksamhet lägre vil-

ket öppnar upp för ett sättande av dagordning i större utsträckning. En fjärde faktor är allmänhetens 

och mediemottagarnas politiska kunskaper och kognitiva förmåga. Här drar Strömbäck (2004) en för-

siktig generell slutsats där han menar att de som är mest mottagliga för dagordningsmakten är de som 

konsumerar mycket medier och har en hög medvetenhet om vad medierna uppmärksammar, har ett 

stort behov av hjälp med att orientera sig i tillvaron och som saknar ett eget engagemang, intresse och 

kunskaper som kan balansera mediernas inflytande. De som med andra ord har ett starkt politiskt in-

tresse tar i större utsträckning del av den politiska rapporteringen men har samtidigt en förutbestämd 

åsikt vilket innebär att deras åsikt sannolikt inte kommer ändras. Personer med ett svagt politiskt in-

tresse tar i mindre utsträckning del av den politiska rapporteringen och accepterar den information de 

tar del av, vilket innebär att deras åsikter sannolikt kommer att ändras. Personer med medelhögt in-

tresse för politik tar del av den politiska rapporteringen i större utsträckning än hos de med svagt in-

tresse, men deras åsikter är inte lika sorterade och bearbetade som hos de med högt intresse, därför är 

opinionsförändringar mest förekommande i denna grupp.56    

 Den femte faktorn handlar om närheten till de frågor som tas upp. Antingen är det frågor som 

mottagaren har egen erfarenhet av eller så har mottagaren endast den medierade kommunikationen att 

utgå ifrån. Inom dagordningsteorin talar man om obtrusive (påflugen, närgången) issues respektive unobtru-

sive (tillbakadragen, ej påträngande) issues. Vilka frågor som hör till vilken kategori är svårt att avgöra på 

                                                
54 ibid. s. 31. 
55 ibid. 
56 ibid s. 33. 
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förhand men enligt amerikansk forskning förekommer större dagordningsmakt vid unobtrusive issues.57 

Troligtvis till följd av den egna erfarenheten vilket tenderar att innebära ett förutbestämt ställningsta-

gande i respektive fråga inom obtrusive issues-kategorin. Slutligen handlar den sjätte faktorn om att medi-

euppmärksamheten runt vissa olika frågor måste komma över en gräns för att effekten av dagord-

ningsmakten ska kunna uppstå. 

Kategori  Förklaring  

Trovärdighet hos olika medier Medier som upplevs som mer trovärdiga 
har större inflytande över allmänhetens 
dagordning och således större makt. 

Typ av medier Textbaserade medier anses ha större 
inflytande eftersom en text kräver mer av 
mottagaren. Större ansträngning betyder 
att mottagaren minns mer. 

Rådande politisk situation Större dagordningsmakt anses ske vid 
politiskt lugna perioder eller vid en kris.  

Mediemottagarens politiska kunskaper 
och kognitiva förmåga 

Person A: Svagt politiskt intresse, tar i mindre 
utsträckning del av den politiska rapporteringen, 
accepterar den information de tar del av. 
Person B: Starkt politiskt intresse, tar i större 
utsträckning del av den politiska rapporteringen, 
förutbestämd åsikt. 
Person C: Medelhögt politiskt intresse, tar del 
av den politiska rapporteringen i större utsträck-
ning än person A, men har inte förutbestämda 
åsikter i samma utsträckning som person B.  

Närheten till aktuell fråga Obtrusive (närgången) issues: Egen erfa-
renhet av frågan. 
Unobtrusive (tillbakadragen) issues: 
Endast den medierade kommunikation-
en att utgå ifrån.  

Tröskelvärde för medial uppmärksamhet 
i vissa frågor  

Mediernas dagordning återspeglas inte 
till hundra procent i allmänhetens dag-
ordning utan förändras i takt med tid, 
olika medier och olika individer.  

Tabell 3: Dagordningsmaktens sex kategorier. 

 

                                                
57 ibid s. 34. 



 

 22 

Även om det grundläggande sambandet håller, så återspeglas inte mediernas dagordning till hundra 

procent i allmänhetens dagordning. De frågor som uppmärksammas i störst utsträckning i media är de 

frågor som allmänheten tycker är viktigast. Men vilka eller vilken av de olika frågor som får mest upp-

märksamhet som har störst inflytande över allmänheten skiftar i takt med tid, olika medier och olika 

individer.  

 

2.4. Framing 

Om dagordningsmaktens första nivå utgörs av frågan om vad medierna sätter upp på allmänhetens 

dagordning och följaktligen vad allmänheten tycker är viktigt, så utgörs dagordningsmaktens andra nivå 

av frågan om hur information presenteras och beskrivs av medierna och hur allmänheten tolkar denna 

information. Med andra ord talar medierna inte bara om för oss vad vi ska tänka på utan också hur vi 

ska tänka på det.58 Mediernas makt slutar alltså inte vid att de råder över vad de förmedlar utan de råder 

också över hur de förmedlar det och hur allmänheten ska uppfatta det. En av ytterligare teorier kopp-

lade till dagordningsteorins andra nivå är den så kallade framing-teorin. Jesper Strömbäck väljer att an-

vända sin egen översättning gestaltningsteori vilket den för enkelhetens skull också kommer att kallas i 

denna studie. Sambandet mellan dagordningsteorins andra nivå och gestaltningsteorin är samspelet mel-

lan innehållet i det medierna förmedlar, allmänhetens kognitiva scheman och mediernas makt att på-

verka dessa scheman. Det som menas med kognitiva scheman är alla olika människors samlade upp-

fattning om verkligheten som skapats genom information, kunskap och egna erfarenheter och som lag-

rats i var människas minne. Dock ska inte dagordningsteorins andra nivå och gestaltningsteorin blandas 

ihop även om de har många samband. Gestaltningsteorin bör ses som självständig eftersom den berör 

exempelvis vad medieinnehållet representerar och hur innehållet formas och gestaltas av relationerna 

till olika kulturella värderingar. Dagordningsteorin tar medieinnehållet för givet medan gestaltningsteo-

rin ser det som sociala strukturer som kan berätta mycket om de som har makten över det. Dagord-

ningsteorins huvudsakliga fokus gäller, som redan tagits upp, vidden av och premisserna för medias 

makt.59 

 Gestaltningsteorin är således inte särskilt lättdefinierad och den har genom sin snabba framväxt 

och popularitet kommit att bli mångfacetterad. På grund av teorins framträdande roll och att den attra-

herat forskare från olika områden samt använts inom många spridda vetenskapsområden saknar den 

enhetliga definitioner. Strömbäck beskriver tre olika former för hur teorin kan användas. I en form be-

skriver den hur mediernas gestaltningar av verkligheten påverkar människors gestaltningar av samma 

verklighet. I en annan form beskriver den hur medierna gestaltar verkligheten på vissa sätt men inte 

                                                
58 ibid. s. 37. 
59 ibid.  
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andra och genom att göra det återger och sprider olika maktcentras och ideologiers olika sätt att be-

trakta verkligheten. I en tredje form beskriver den vad medierna rent innehållsmässigt faktiskt represen-

terar.60 Gemensamt för alla former är att mediernas gestaltningar är ett uttryck för att på specifika sätt 

arrangera information genom att placera nyheten i sitt eget medvetet eller omedvetet valda samman-

hang och göra den begriplig. Själva gestaltningen konstrueras och utformas av ord, fakta, perspektiv 

och källor. Inbyggda i gestaltningarna finns också dominerande problemformuleringar, tolkningar, upp-

fattningar, moraliska omdömen och måhända förslag till möjliga lösningar. På detta vis presenterar me-

dierna genom gestaltningar informationen på ett sätt som är gynnande att läsa och i den utsträckning 

som allmänheten påverkas av gestaltningen vid mottagandet har medierna en makt i och med gestalt-

ningen.61 För att återkomma till tidigare nämnda faktum att verkligheten är obegränsad medan medier-

nas format är begränsat så finns det inget stöd för att medierna endast avspeglar verkligheten. Däri åter-

finns stommarna för gestaltningsteorin. All nyhetsrapportering och förmedling präglas av val som görs 

av alla medier, redaktioner och enskilda journalister. Val av ämne, berättartekniska val, val av perspek-

tiv, val av attribut, val av källor, val om vad som ska ses som fakta och inte minst ordval. Vissa av alla 

dessa val är medvetna men många av dem är rutinbaserade och objektifierande och går i spåren efter en 

institutionalisering som präglar nyhetsindustrin. Valen uppfattas inte som val utan som självklarheter 

eftersom de är rutinmässiga. Strömbäck nämner exemplet nyhetsdefinition; vad som betraktas som en 

nyhet är givetvis grundläggande i nyhetsrapportering, men det är också ett objektifierat val. Det är svårt 

att förklara vad en nyhet är och om definitionen att det är någonting som man bara känner på sig när 

man ser den används så bortser man från definitionen av en nyhet som en fråga om värderingar och, så 

att säga, nyhetsideologi. Att värdet på nyheten är institutionaliserad och rutinmässigt avgjord på respek-

tive redaktions eller journalists grunder förändrar inte att den är uttryck för val.62 Strömbäck menar att 

istället för att se nyheter som direkta avspeglingar av verkligheten så bör man se dem som 

(re)konstruktioner av den. Det finns givetvis ett samband mellan mediernas (re)konstruktioner av verk-

ligheten och den faktiska verkligheten, men det går aldrig att sätta ett likhetstecken mellan den faktiska 

verkligheten och mediernas bild av den. Teorin kretsar med andra ord kring två huvudsakliga observat-

ioner: nyheternas bild av en aspekt av verkligheten är aldrig densamma som den aspekt av verkligheten 

som nyheterna beskriver. Det som är av betydelse för allmänhetens egna bilder av verkligheten är inte 

verkligheten i sig, utan det är mediernas bild av den. Dessa bilder av verkligheten utgör, som tidigare 

nämnt, (re)konstruktioner av verkligheten, som i en del fall utgör specifika gestaltningar.63 

 

                                                
60 ibid. s. 40ff. 
61 ibid. s. 43. 
62 ibid. s. 41. 
63 ibid. 
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Sammanfattning 

Gestaltningsteorin handlar om samspelet mellan vad mediernas innehåll förmedlar, allmänhetens kogni-

tiva scheman och mediernas makt att påverka dessa. Den form av gestaltningsteorin som i denna studie 

kommer att användas är den som berör vad mediernas innehåll faktiskt representerar. Studien kommer 

att undersöka hur de olika skandalerna gestaltas i de respektive dagstidningarna DN och SvD genom att 

analysera ett antal artiklar som behandlar respektive affär. Det är viktigt att ha kännedom om hur media 

påverkar bilden av skandalerna och dess medverkande med hjälp av dagordnings- och gestaltningsteo-

rin. Teorierna i sig är dock sekundära i studiens analys då de är för omfattande för en undersökning av 

denna storlek. De kommer likväl att finnas med genomgående i studiens bakgrund och kommer att op-

erationaliseras vid olika tillfällen.  

 

2.5. Vad är en politisk skandal? 

Det är även av viss relevans att reflektera över hur man ska betrakta en politisk skandal. John B. 

Thompson (2000) listade i sin mycket inflytelserika bok om politiska skandaler: Political Scandal - Power 

and Visibility in the Media Age, fem karaktärsdrag för en politisk skandal. Vi kommer att använda dessa 

karaktärsdrag för att tydligt definiera vad en politisk skandal är i denna uppsats.  

 

1. Skandalernas förekomst eller existens involverar överträdelsen av vissa värderingar, normer eller 

moraliska koder. 

2. Skandalernas förekomst eller existens involverar ett element av hemlighetsfullhet eller fördöljande, 

men de är kända eller starkt förmodade att existera av individer som inte är direkt involverade i 

skandalen (dessa benämns som icke-deltagare). 

3. Några icke-deltagare ogillar handlingarna eller händelserna och kan bli förolämpade av överträdel-

serna. 

4. Några icke-deltagare uttrycker sitt ogillande genom att offentligt fördöma handlingarna eller händel-

serna. 

5. Avslöjandet och fördömandet av handlingarna eller händelserna kan skada ryktet hos individerna 

ansvariga för dem (emellertid är detta inte alltid fallet).64 

 

Dessa karaktärsdrag kommer att fungera som ett ramverk för vår definition av vad en politisk skandal 

är. 

 

 

                                                
64 Thompson 2000. s. 13f. Vår översättning. 
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2.5.1. Hur länge pågår en politisk skandal? 

En politisk skandal kan sägas börja från det ögonblick media uppmärksammar händelsen, det vill säga 

från den första artikeln eller tv-sändningen angående händelsen; detta är den definition av en skandals 

början vi kommer följa. Att däremot besluta var och när en skandal slutar är mer problematiskt, en 

skandal kan trots allt refereras till i medier årtionden efter att den först uppdagades (Mona Sahlins 

Toblerone-affär är ett exempel på detta). Det kan tyckas väldigt godtyckligt just när en skandal är slut 

men i samma anda som att vi menar att media startar skandalen, kan man också hävda att de avslutar 

den; en politisk skandal kan sägas vara över när media tappat intresse och den glömts bort. Att ut-

nämna en specifik artikel som den sista artikeln på ämnet eller den som sist refererar till skandalen kan 

tyckas lika godtyckligt som att klargöra skandalens slut, varför vi undviker att göra just den avgräns-

ningen och istället betraktar skandalen som ett kulturellt fenomen bortom en enkel förklaring till livs-

längd.  
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3. Metod 

Denna uppsats befattar sig med en kvalitativ innehållsanalys av vad respektive politiker säger i såväl tv-

sända intervjuer som tidningsartiklar angående de olika skandalerna. Motiveringen till att detta sker med 

en kvalitativ metod ligger i att ett kvantitativt tillvägagångssätt inte kan bidra med den djuplodade bild 

av hur politikerna kommunicerar, eller den friare analysmodellen av mediernas inramning och tolkning 

vi är ute efter. En kvantitativ metod hade således kunnat tillämpas för att belysa samma typ av problem 

men vi har valt bort den för att främja en mer nyanserad och djupgående bild av studiens frågeställ-

ningar. Samtidigt är en kvalitativ analys att föredra då den förenklar konkretiseringen av de aktuella frå-

geställningarna. En kvalitativ analysmetod ger oss dessutom verktygen för att vaska fram det väsentliga 

innehållet och genom en varsam läsning av texterna kan vi genomföra en välgrundad analys av kontex-

ten.65 Denna metod innebär förstås att vissa passager i texterna faller bort eftersom att analyserandet 

koncentrerar sig på de delar vi bedömt mest relevanta för studien. Denna metod förenklar arbetet med 

att fånga texternas essens och i slutändan besvara frågeställningarna. Själva analysen sker genom ett op-

erationaliserande av ovannämnda teorier där relevanta artiklar och sändningar granskas. I denna till-

lämpning är det statusläran och IMR som främst står i fokus, gestaltningsteorin är mycket användbar 

och det är viktigt att ta i beräkning hur media jobbar med förmedlingen av nyheter, men teorin i sig 

kommer vara sekundär i studien då den är för omfattande för en undersökning av denna storlek. Denna 

operationalisering sker med en tillämpning av vårt teoretiska ramverk på enskilda uttalanden samt en-

skilda nyhetsartiklar för att kunna skönja en helhetsbild av både försvarstalen och tidningarnas gestalt-

ningar. Statusläran och IMR-teorin är som tidigare nämnt huvudfokus i studien. Gestaltningsteorin är 

relevant i sammanhanget men valet har varit att se den som en sekundär analys. Detta för att analysen 

av försvarstalen ska få tillräckligt med utrymme.  

 Operationaliseringen av statusläran och IMR-teorin vad beträffar analysen av försvarstalen ge-

nomförs genom att studera de olika politikernas uttalanden över skandalens gång. Teorierna fungerar 

således som ett verktyg för att kunna göra uttalandena analysbara. Operationaliseringen av gestaltnings-

teorin vad beträffar analysen av tidningarnas gestaltningar genomförs genom att studera tidningarnas 

artiklar om respektive skandal för att skönja tendenser i framställningen av de enskilda politikerna.   

 I denna studie ingår totalt 200 artiklar. Urvalet för dessa har baserats på en metod använd av 

Tobias Bromander i dennes doktorsavhandling på ämnet politiska skandaler. Urvalsprocessen lämpar 

sig väl för vår studie då det är en stor mängd möjliga artiklar som måste begränsas till de mest relevanta. 

Detta har gjorts genom tre steg: inledningsvis utfördes en bred sökning av skandalernas möjliga start- 

och slutdatum i fulltextdatabaserna Mediearkivet (Retriever reasearch) och Newsline arkiv med endast 

skandalens huvudpersons för- och efternamn som sökord och artiklar publicerade i DN och SvD som 

specifikation av källor. Motiveringen till valet av just DN och SvD som källor är att de är Sveriges två 
                                                
65 Esaiasson, 2007 s. 237ff.  
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största dagstidningar, med störst upplaga och spridning och därför en viktig källa för information till 

allmänheten och i vårt fall till väljare. Denna första sökning av undersökningens skandaler gav oss upp-

skattningsvis 2000 artiklar. Av dessa utförde vi en något grövre gallring som innefattade en bedömning 

utifrån artiklarnas rubrik, ingress och brödtext angående varje individuell artikels värde för studien. Då 

sökningen endast innehöll för- och efternamn bar många av artiklarna ingen större relevans för vårt 

avseende. Av ursprungliga 2000, drog detta ned antalet till cirka 500 artiklar. Av dessa gjordes en nog-

grann genomläsning där de av mest relevans valdes ut. För att få jämnvikt mellan de olika skandalerna 

valde vi de 25 mest relevanta artiklarna angående varje individuell skandal från respektive dagstidning, 

således drog vi ned antalet artiklar till 50 per skandal och politiker: 25 från DN och 25 från SvD. Själv-

fallet finns det viss risk att relevanta artiklar faller bort eller missas i urvalsprocessen, dock minskar 

denna trestegs-process risken för detta. Dessa totalt 200 artiklar har använts som ramverk för studien. 

Samtliga artiklar används inte, utan de mest väsentliga för varje enskilt fall analyseras. Motiveringen till 

detta är att många av artiklarna innehåller liknande material och/eller nämner skandalerna på ett indi-

rekt sätt och placerar skandalerna i ett utomstående sammanhang; till exempel att namnen på politiker-

na nämns och skandalerna i fråga refereras till men artikeln i sig handlar om en för studien ej relevant 

aspekt. Vissa artiklar har kommit till användning i analysen angående politikernas försvarskommunikat-

ion och vissa artiklar i analysen av de båda dagstidningarnas gestaltning. Således är det nödvändigtvis 

inte samma artiklar som analyseras i kapitlet om försvarstalen som i kapitlet om gestaltningen. Detta 

beror på artiklarnas karaktär samt relevans i relation till de båda analysområdena; en artikel som redogör 

för en politikers uttalanden på ett träffande och för studien värdefullt vis, har nödvändigtvis inget värde 

för att på ett lika träffande vis beskriva tidningarnas gestaltning av skandal och aktuell politiker. Det 

slutgiltiga totala antalet artiklar som använts i studien för både statusläran och gestaltningsteorin är så-

ledes 55 stycken, dessa har valts ut av de ursprungliga 200 artiklarna som de mest väsentliga för studien. 

Detta då uppsatsens begränsningar i omfång inte tillåter en analys av större slag. Borträknat de beskri-

vande artiklarna från TT ser fördelningen av artiklar ut som följer: Annie Lööf, 16, Tobias Billström, 9, 

Laila Freivalds, 12 och Gudrun Schyman, 11. Anledningen till fördelningen beror på den individuella 

skandalen och hur de tillhörande artiklars innehåll ser ut. Exempelvis behövdes fler artiklar angående 

Lööf eftersom artiklarna i regel var kortare och innehållet mindre för de artiklar som användes i ana-

lysen av försvarstalen.  

Urvalet av TV- eller web-sändningar har skett med ett selektivt urval efter relevans och där de 

aktuella politikerna uttalar sig angående respektive skandal. Detta för att utöka och styrka den bild av 

hur försvarsstrategier och kriskommunikation ser ut i sammanhanget. De sändningar som använts har 

hämtats från SVT:s arkiv respektive konstitutionsutskottets videoupptagningar från utfrågningar. Dessa 

sändningar används som komplement till artiklarna i analysen av retoriska strategier. Sändningarna och 

videoupptagningarna har granskats till fullo och enligt samma princip som med artiklarna har de mest 

relevanta styckena och uttalandena valts ut och återgetts. 
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Som en brasklapp kan det påpekas att det finns en problematik i användandet av medier som 

källor för att beskriva skandalerna. Det finns en medvetenhet i valet att göra detta då informationen är 

svår att erhålla någon annanstans. Då artiklar använts i beskrivande sammanhang som exempelvis att 

endast beskriva ett händelseförlopp har i största möjliga mån andra källor än DN och SvD använts. 

Detta i ett försök att undvika den inneliggande problematiken kring att både kritiskt analysera media 

och samtidigt använda den i form av olika källor.  
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4. Analys/Resultat 

 

4.1. Fallet Lööf 

Det var i början på augusti 2012 när DN:s granskning av tillväxtverket visade att verkets generaldirek-

tör, Christina Lugnet, godkänt representationsnotor till ett värde över 16,5 miljoner kronor. Detta 

gällde kostnader för interna seminarier, representation, internutbildning och konferenser aktiviteter 

som ofta kombinerats med festmiddagar, spa-vistelser i skidorter med liftkort och andra förmåner, samt 

vin- och chokladprovningar och båtturer; allt för verkets 350 anställda.66 Även myndigheten Vinnova 

som i likhet med tillväxtverket befinner sig under näringsminister Annie Lööfs tillsyn visade sig ha 

spenderat närmare 3,3 miljoner på internrepresentation, vinprovningar och andra aktiviteter för verkets 

endast 200 anställda.67 Denna skandal växte då det uppdagades att Annie Lööfs eget departement, nä-

ringsdepartementet visade sig ha anordnat en julfest där ca 600 000 kronor spenderats samt att man 

försökt bokföra festen som ”seminarieaktivitet” för att undkomma momskostnader. Vidare växte skan-

dalen när Lööf förhalade utlämningen av offentliga dokument till tidningen Aftonbladet.68 Detta ledde 

till en utfrågning av näringsministern i KU i april i år, där hon uppgavs ha lämnat falska uppgifter.69 Här 

följer vår analys av Annie Lööfs hantering av skandalen. 

 

4.1.1. Ett dalande Lööf 

Annie Lööf är ett relativt nytt tillskott i regeringen och på mer än ett sätt kan skandalen som tog fart i 

och med nämnda representationsnotor sägas vara hennes elddop. Christina Lugnets handlingar satte 

Lööf i rampljuset och medias granskande öga vändes kritiskt mot hennes håll. I takt med att skandalen 

kring härvan med tillväxtverket tog fart gjorde Lööf ett antal framträdanden, som alla tycks vara me-

nade att ge intrycket av att situationen befann sig under kontroll. I DN den första augusti när avslöjan-

det är mycket färskt säger hon: 

 
De uppgifter som framkommit tycker jag är helt oacceptabla inte minst för att de inte följer de interna riktlinjer 
som man själv har fattat beslut om på myndigheten. Jag tycker det är uppseendeväckande och anmärkningsvärt, jag 
tycker de belopp som vi nu kan se inte är acceptabla. Det är styrelsens uppdrag att granska hur myndighetens 
pengar används, därför tar jag i med hårdhandskarna och säger att här måste det till rättning. Här krävs det att ruti-
ner, riktlinjer och lagstiftning följs.  

 
Lööf trycker på att det som skett inte är acceptabelt och att det är något hon ämnar åtgärda, dock tar 

hon inget ansvar själv, eller antyder att det är något hos det egna departementet som brustit. För att 

applicera IMR på uttalandet är det ett fall av defeasibility – alltså att händelsen är förkastlig och beklag-

                                                
66 SvD, 2012-08-04. 
67 DN, 2012-08-01. 
68 DN, 2012-08-19. 
69 DN, 2013-04-20. 
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lig men skett utan hennes vetskap. Därpå använder hon sig vad Benoit kallar korrigerande handling då 

hon lovar att ”ta i med hårdhandskarna” för att det ska bli ändring. Samtidigt som hon som näringsmi-

nister är chef för de skandalomsusade myndigheterna och därmed ytterst ansvarig för handlingar som 

dessa, överför hon all skuld till generaldirektörerna och styrelsen vars uppgift det är att granska myn-

digheternas ekonomi. På frågan om huruvida hon fortfarande har förtroende för Christina Lugnet sva-

rar hon helt enkelt: ”Jag har fortsatt förtroende tills jag meddelar något annat”.70  Detta är ett första ut-

talande och inte särskilt talande men vi kan konstatera att genom att använda sig av defeasibility-

argumentet och att lova att föra in åtgärder, samt kommentaren om att hon har fortsatt förtroende tills 

något annat meddelas, skjuter hon problemet framför sig. Intervjun köper henne tid men inte mycket 

annat, förtroendet för henne är fortsatt hotat.  

 En vecka senare kom tillkännagivandet att Lugnet avskedats av Lööf som en del av de åtgärder 

hon utlovat. Detta skulle kunna tyckas vara slutet på denna skandal, då den tillsynes skyldige erhållit ett 

straff men i själva verket är detta endast början, framförallt för Annie Lööf. I denna härva begärde tid-

ningen Aftonbladet ut uppgifter kring representationsnotor från näringsdepartementet, dessa uppgifter 

förhalades av tjänstemän på departementet och uppgifterna lämnades sedan till ekot innan Aftonbladet 

fick dem. Man menade att uppgifterna manipulerats för att gynna näringsdepartementet och att detta 

var en metod för att få ut sin egen version först.71 I och med detta uppdagades detaljerna kring närings-

departementets julfestande, Leif Pagrotsky (S) anmälde fallet till KU, där han menar att näringsdepar-

tementet i handlingen att förhala och ändra på det begärda materialet brutit mot lagen om allmänna 

handlingar.72 Ärendet togs upp i KU I april 2013. Vid ett första tillfälle utfrågades Annie Lööf av KU-

ordförande Peter Eriksson (MP) angående ärendet den 16 april. Utfrågningen inleds med att Lööf får 

en möjlighet att försvara sig i ett inledande anförande. Där säger hon följande mot kritiken som Pagrot-

sky riktat mot näringsdepartementet:  

  

 I det aktuella ärendet finns det en rad uppgifter i media och i de båda anmälningarna till utskottet som inte  
 stämmer. Det stämmer inte att vi på näringsdepartementet har en ordning som innebär att handlingar inte lämnas 
 ut innan den politiska ledningen lämnat sitt godkännande. Det stämmer inte att departementet ändrade i de  
 aktuella handlingarna. Det stämmer inte att utlämnandet av handlingarna försenades av att den politiska ledningen 
 fick del av dem innan de lämnades ut. Och det stämmer inte heller att utlämnandet blev en lång och tidskrävande 
 process. Samtliga handlingar, samtliga handlingar som begärdes utlämnade, lämnades ut från näringsdepartementet 
 senast dagen efter att begäran kom in. Det är allvarliga anklagelser tycker jag, som förs fram i den ena KU-anmälan 
 och jag tycker det är ganska ansvarslöst att föra fram sådana anklagelser utan att ha mer belägg för påståendena än 
 några tidningsartiklar. […]73  
 

                                                
70 DN, 2012-08-01. 
71 DN, 2012-08-11. 
72 SvD ”Julfest som blev seminarium blir fall för KU” 2012-08-15 (KU-anmälan 050-2895-2011/12: Leif Pagrotsky, Begäran 
om granskning av regeringens hantering av begäran om att få ta del av allmänna handlingar. Konstitutionsutskottet, Stockholm 2012-08-
14. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/KU-anmalningar/Regeringens-hantering-av-
begar_GZA12AB8D8/ 
73 KU-utfrågning om granskningsärende, 2013-04-16  
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Lööf hävdar här att uppgifterna i anmälningarna och media inte stämmer (fråga om fakta) och använder 

sig således av status coniecturalis, det finns ingen definitiv bevisning att hennes uppgifter skulle vara fel-

aktiga vid tidpunkten och således står hennes uttalande kvar. Det är en effektiv strategi så länge påstå-

enden inte kan motbevisas då de får en motsatt effekt. Hon ger också Pagrotsky en släng av sleven när 

hon kallar de anklagelser han för fram i sin KU-anmälan för ansvarslösa, även här är det en fråga om 

fakta då hon menar att ”några tidningsartiklar” inte är tillräckligt stöd för anklagelserna. Hon anklagar 

den som anklagar henne för att vara ansvarslös och handla efter felaktiga uppgifter således förandes 

över en del av skulden på denna part, (en fråga om kvalitet; relatio criminis). Vidare i utfrågningen styrker 

hon sitt argument med att berätta vad som verkligen skett, nämligen att hennes departement skött sina 

arbetsuppgifter korrekt men lägger till:   

 

 JO har inte funnit skäl att kritisera näringsdepartementets handläggning av det aktuella ärendet. I det aktuella fallet 
 begärde journalisten i olika omgångar att få del av allmänna handlingar. Detta skedde under några dagar i augusti 
 då arbetssituation för de personer som var i tjänst på näringsdepartementet var mycket ansträngd. Inte desto  
 mindre dröjde alltså inte i något fall, längre än till dagen efter begäran, innan transaktionslistor och kopior av  
 fakturor lämnades ut. […] Att min pressekreterare fick del av kopior av de fakturor som lämnats ut, har inte på  
 något sätt påverkat snabbheten. […]74 
 

Trots att hon menar att inget misstag begåtts så påpekar hon att journalisten i fråga begärde ut hand-

lingarna under en tid då de anställda på näringsdepartementet var under stor press och att detta förkla-

rar varför handlingarna blev en aning försenade och återigen är det statuslärans ställning om kvalitet 

hon använder sig av, då hon menar att det finns förmildrande omständigheter kring förseningen av 

handlingarna (som hon för övrigt förnekar är försenande). Det hade här varit effektivare för Lööf att 

stanna kvar på den första statusen, där hon förnekar fakta. Utan att någon utmanat de uppgifter hon 

lämnar så går hon vidare till en fråga om kvalitet och försvagar därmed hennes position eftersom det 

antyder att det är relevant för KU att ta hänsyn till dessa omständigheter och tjänstemännens arbets-

börda. Något det inte borde vara om det hon hävdar är sant och att inga misstag begåtts på departe-

mentet.  

 Den 19 april, endast tre dagar efter utfrågningen i KU, uppges det att Lööfs uttalanden var fel-

aktiga. Uppgifterna hade lämnats till ekot och TT av en medarbetare på departementet innan Aftonbla-

dets journalist fick tillgång till dokumenten.75 Med anledning av detta utfördes ännu en utfrågning av 

KU den 25:e april, där Lööf i högre grad än tidigare befinner sig i en försvarsposition. Som brukligt får 

Lööf inledningsvis i utfrågningen tillfälle att försvara sig och ordet lämnas över till henne av Peter Er-

iksson utan en formulerad fråga. Då skandalen i detta skede är ett faktum och bristerna i näringsdepar-

tementets hantering av de offentliga handlingarna är bevisade, så har Lööf ingen möjlighet att effektivt 

använda sig av statuslärans första och starkaste ställning om fakta. Från att ha kraftigt förnekat det in-

                                                
74 ibid. 
75 SvD, 2013-04-19. 



 

 32 

träffade erkänner hon nu att uppgifterna var felaktiga, eller som statusläran benämner det; purgatio, en 

underkategori till concessio och således en fråga om kvalitet: 

 […] Jag är uppriktigt ledsen över att konstitutionsutskottet fick en felaktig uppgift senast jag var här. Jag vill    
 också här inför utskottets ledamöter be om ursäkt för detta, att jag inte lämnade en fullständig bild och jag tar  
 givetvis fullt ansvar för detta. När jag var här i utskottet den 16:e april uppgav jag som svar på en fråga att  
 näringsdepartementet inte hade lämnat ut, den i ärendet aktuella sammanställning över alla    
 departementens kostnader för internrepresentation till ekot. Jag kände då inte till att sammanställningen inte  
 hade bara referats till muntligen och utan också mailats till media. Detta fick jag kännedom om   
 torsdagen den 18:e april när ekot intervjuade mig. Jag vill därför be om ursäkt därför att jag här gav   
 utskottet en uppgift som visade sig vara felaktig. Jag vill understryka att jag inte haft för avsikt att vilseleda  
 utskottet eller lämna felaktiga uppgifter till utskottet […]76 
 
Lindqvist Grinde benämner purgatio som en strategi för att övertyga att även om handlingen var förkast-

lig så skedde den med gott uppsåt och är tänkt som lindrande åtgärd när hoppet om att frias från ankla-

gelserna är förlorat.77 Likaså Benoit nämner denna metod under vad han kallar erkännande eller mortificat-

ion och menar att detta faktiskt är en mycket effektiv strategi för att rädda sitt anseende då det betraktas 

som det moraliskt rätta att göra, samt att det ger intryck av att man handlat i god tro.78 Lite senare i ut-

frågningen, när utskottets ordförande Peter Eriksson ifrågasätter huruvida det är möjligt att näringsde-

partementet inte var medvetna om att det skickades ut felaktiga uppgifter, fortsätter Lööf på samma 

spår:  

 Peter Eriksson: Var det så att dina medarbetare: statssekreterare och pressekreterare ännu för några dagar sedan 
 trodde att det var på det här sättet trots det här har varit ute i media ganska mycket kring frågan om att de här  
 handlingarna inte varit utlämnade till Aftonbladet innan ekot och TT? Trodde de ännu för några dagar sedan att 
 detta bara var ett misstag? 
  
 Annie Lööf: Herr ordförande, som jag också redogjorde för utskottet så konstaterades det efter en tid, efter  
 augusti att det här bara var ett utkast som de hade delgett ekot. Men de levde då, den åttonde augusti i  
 förvissningen om att den här handlingen var klar och utlämnad till den som begärt handlingen och därför så såg 
 de inget hinder att lämna ut det här muntligen. Vad som var fel och anledningen till att jag är här igen det är ju att 
 jag inte inför förra utfrågningen visste att detta också mailades över, inte bara delgavs muntligen. 
 
 Peter Eriksson: Men dem visste ju det. Och dem hade kunnat ge den riktiga informationen till expeditionschefen 
 och till JO och till Annie Lööf. Eller hur? 
 
 Annie Lööf: Som jag har sagt, så tar jag fullt ansvar. Jag har det yttersta ansvaret att ha fullständig information när 
 jag kommer för att svara inför konstitutionsutskottet och självklart kräver det också att jag får tillräcklig  
 information, men det är jag som bär det yttersta ansvaret.79 
 
 

Lööf ber totalt om ursäkt elva gånger i utfrågningen, och erkänner sig vara den som brustit i sitt ansvar 

ytterligare fler gånger men hon håller fast vid att det som skett blivit så på grund av brist på informat-

ion. Det är två saker som är mycket tvetydiga i Lööfs uttalande: hon upprepar ständigt att det är hennes 

medarbetare som levt i förvissningen om att allt var i sin ordning, trots att uppgifterna kom ut i media 

över ett halvår innan utskottets utfrågning, därmed att det är medarbetarna som begått ett misstag. 

                                                
76 KU-utfrågning om granskningsärende, 2013-04-25 
77 Lindqvist Grinde 2008 s. 159. 
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Samtidigt svarar hon på Erikssons frågor huruvida hon anser att medarbetarna bär ansvaret, att det är 

hon som har det yttersta ansvaret. Hon lägger över skulden för skandalen på hennes medarbetare 

(remotio criminis) men axlar själv ansvaret. När Eriksson ställer frågan om huruvida press- och statssekre-

terarna hade kunnat ge information till Lööf, svarar hon inte på huruvida faktauppgifterna kring detta 

påstående stämmer, utan endast att det är hon som tar på sig ansvaret, men att viss skuld fortfarande 

ligger hos medarbetarna då hon menar att det kräver att hon får tillräcklig information från dem. Lööf 

befinner sig här på en annan status än Eriksson. Erikssons fråga befattar sig med fakta (huruvida stats- 

och pressekreterarna hade kunnat delge Lööf den riktiga informationen) medan Lööf svarar på vems 

ansvar händelsen är och således förflyttas oenigheten. I en debattsituation är det första som måste fast-

ställas vilken oenighet det är fråga om, alltså vilken status som ska diskuteras.80 Eriksson menar att oe-

nigheten handlar om vem som gjort vad (fakta), medan Lööf menar att oenigheten handlar om vems 

ansvar det är (kvalitet). Lööf svarar inte på vad som hände (eller inte hände) utan att det är hennes an-

svar att se till att hon får tillräcklig information. Således får Eriksson inte svar på sin fråga och får heller 

ingen möjlighet att ställa en motfråga. Mötet avslutas med samma resultat som Lööf inleder med. Hon 

tillför inget nytt, utan upprepar endast samma typ av svar på samtliga frågor angående händelseförlop-

pet: att hon bär ansvaret, ber om ursäkt men att det har saknats information. Genom att erkänna att 

ansvaret är hennes agerar hon som tidigare påpekat enligt Benoits strategi om erkännande och detta ger 

uppfattningen att departementet handlat i god tro, samtidigt som hon överför delar av skulden till sina 

medarbetare skapar det en uppfattning om att det inte är hennes fel ”egentligen” men att hon gör det 

moraliskt rätta som erkänner att hon bär det yttersta ansvaret. Benoit säger ”perceptions are more im-

portant than reality” och så länge det föreligger en uppfattning om att Lööf handlade i god tro, att man 

inte försökte dölja något utan att allt bara var ett olyckligt misstag spelar det ingen roll hur det i själva 

verket ligger till.81 

 

Sammanfattning  

Att Lööf inte använder sig överhuvudtaget av statuslärans ställning om fakta i denna andra utfrågning 

kan tolkas som att det inte finns möjlighet till detta, speciellt som hon föredragit den tidigare i skanda-

lens historia. Som Benoit menar är det vanskligt att uppge felaktiga uppgifter, och eftersom Lööf blev 

avslöjad efterföljande första utfrågningen i KU så försvann möjligheten att hänvisa till för näringsde-

partementets räkning gynnande fakta. Från att vid första tillfället i utskottet nästan exklusivt använda 

sig av fakta som försvar så är det nu kvalitet som är huvudkomponent i hennes apologia. Det är en rela-

tivt korrekt tillämpning av statusläran, hon skrider nedåt i den och agerar reaktivt efter att uppgifter 

kommer fram i diskussionen, när faktauppgifterna hon lämnar motbevisas efter första utfrågningen by-
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ter hon status lagom till den andra. Att hon nästan enbart håller sig till en kvalitativ status i den andra 

utfrågningen kan förklaras med att det inte finns några andra tillgängliga gynnande argument. Det kan 

vara riskabelt för henne att använda fakta, det finns ingen större möjlighet att ifrågasätta KUs definition 

av vad som skett och hon kan inte skrida ned till procedur i läran då det redan fastslagits att utskottet är 

den rätta platsen och har de rätta omständigheterna för diskussionen. 

 

4.2. Fallet Billström 

Det var i mars 2013 i en intervju med DN då migrationsminister Tobias Billström (M) fällde kommen-

taren: ”Ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig blond svensk dam i 50–60-

årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är 

blonda och blåögda.”82 I en annan intervju uttalar han sig också emot den reform som regeringen före-

slagit som tillåter papperslösa barn fri skolgång upp till gymnasiet.83 Billströms uttalanden kritiserades 

starkt i media och gav upphov till anklagelser om rasism och främlingsfientlighet, därmed ifrågasattes 

hans lämplighet som migrationsminister.  

 

4.2.1. En blåögd minister i skuggsamhället  

Tobias Billström hade redan innan varit i blåsväder angående asylsökande, jakten på papperslösa och 

kampen mot vad han själv benämner som ”skuggsamhället”. I februari samma år kritiserades han för 

att ha diskuterat invandrare i termer av ”volymer och volymproblem”.84 Politiska skandaler har ofta lik-

nande utvecklingar, där ett eller flera inledningsvis kontroversiella eller annars olämpliga uttalanden at-

traherar medias uppmärksamhet och politikern blir föremål för allt fler kritiska granskningar tills jour-

nalisterna börjar som Allern & Pollack beskriver det: ”pushing the politician closer to the edge of the 

cliff”.85 Utvecklingen av Billströms skandal är ganska klassisk, genom sina tveksamma uttalanden före-

faller han ett enkelt ”byte” för media som tar tillfället i akt, och snart nog fäller han en rad uttalanden 

som alla är värdiga sin egen skandal. Ibland har den politiska skandalen benämnts som en produkt av 

gott journalistiskt arbete och granskning.86 När uttalanden om att gömda asylsökande inte gömmer sig 

hos ”blonda och blåögda” kom till ytan tog skandalen fart på allvar.  

 Billströms första linje av försvar i samband med denna skandal var hans pressekreterare. Dagen 

efter uttalandet om papperslösas rätt till skolgång uppger pressekreteraren: ”Han sa fel. Även ministrar 

gör fel ibland”.87 Redan efter detta första uttalande har trenden för Billströms försvar satts. Billström 

                                                
82 DN, 2013-03-18.  
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gör ytterligare en kovändning eller med löpsedelsspråk: en pudel, statuslärans kvalitativa stadie concessio 

med underkategorin deprecatio. Retorik-forskaren Kurt Johannesson benämner deprecatio som en ”av-

bön”, en strategi där man appellerar till domarnas mildhet och förståelse och egentligen inte kan göra 

annat än att hoppas att ens bödlar är förlåtande.88 Denna trend blir tydligare ju längre skandalen pågår. 

SvD rapporterar om den starka kritik Billström fått erfara efter uttalandet om  vilka som gömmer asyl-

sökande och gör en intervju med Billström. 

 

 Billström: Jag vill be om ursäkt för det som står i dagens DN. Jag förstår att folk blir provocerade av denna  
 formulering.  
 
 Journalist: Vad var det du ville säga? 
 
 Billström: Skuggsamhället är något som är svårt att tala om. När människor lever i ett skuggsamhälle så  
 riskerar de att fara illa och utnyttjas. Men jag uttrycker mig dåligt i den här intervjun. 
 
 Journalist: Det kan tolkas som att blonda och blåögda har godare syften när de gömmer papperslösa än andra. 
 
 Billström: Jag uttryckte mig dåligt, för utseendet är inte det relevanta i någon del när man diskuterar de här  
 frågorna. 
 
 Journalist: Det finns de som anser att det är ett rasistiskt uttalande. Vad tycker du om det? 

 Billström: Jag kan säga att formulera sig på det sättet som jag gjorde, det leder fel och det är jag ledsen för och 
 därför vill jag också gärna be om förlåtelse till alla de som tagit illa vid sig. 

 Journalist: Men hur tänkte du när valde de orden? 

Billström: Det är besvärligt att prata om skuggsamhället för när människor lever vid sidan av, i ett samhälle som är 
parallellt till det normala, så riskerar de att fara illa och utnyttjas och det är naturligtvis en viktig fråga att prata om. 
Det är angeläget politiskt att man pratar om de här frågorna och det var också huvudsyftet med intervjun. Men jag 
uttryckte mig dåligt och dumt i den här artikeln. För utseendet är inte relevant. 

 Journalist: Försökte du säga att det finns de som gömmer papperslösa för att tjäna pengar på dem? 

 Billström: Det är så att det som kritiken handlar om är att jag formulerat mig dumt när det gäller att blanda in  
 utseendet på människor och det är inte en relevant fråga. Det spelar ingen roll för sammanhanget. 

 Journalist: Men menar du att etniska svenskar inte gömmer papperslösa? 

 Billström: Det är så att skuggsamhället är rent generellt besvärligt att prata om. Det är inte något som vi har  
 fullständig kunskap om. Det är till och med svårt att se hur många som befinner sig i denna situation. Men oavsett 
 vilket så är det inte relevant att prata om utseendet, varken på de som gömmer eller på de som är gömda.89 

 
Detta är ett tidigt uttalande och Billström ber om ursäkt ett antal gånger och placerar sig på statuslärans 

deprecatio. Billström menar att det hela är helt och hållet hans fel och skandalen har uppstått på grund av 

att han uttrycker sig dåligt i intervjun med DN. Att så fort erkänna sitt misstag och be om ursäkt är 

korrekt enligt Benoit som menar att ju tidigare en ursäkt kommer desto bättre för svarandens anseen-

den.90 Billström uppmärksammar också journalisten på att utseendet är något han menar är irrelevant i 
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frågan. Han landar därmed redan från första uttalandet på ett kvalitativt status. Eftersom han från bör-

jan använder sig av denna status är det mycket möjligt att detta är en strategi han bestämt sig för innan, 

vilket gör det svårt för honom att vara reaktiv i kriskommunikation och på så vis få ut så mycket som 

möjligt av statusläran. Journalisten verkar mer intresserad av vad Billström försökte säga med uttalandet 

(definitionis), vad han menade och varför han valde just det ordvalet. Journalisten frågar vad det var Bill-

ström ville säga (fråga om definition) men Billström svarar att skuggsamhället är svårt att tala om och 

att de som lever i ett sådant lätt råkar illa ut (fråga om kvalitet) och att han uttrycker sig dåligt i inter-

vjun med DN (deprecatio). Billström försvarar sig med att eftersom skuggsamhället är ett så besvärligt 

ämne att tala om är det lätt att säga fel, därmed påpekandes förmildrande omständigheter kring uttalan-

det (kvalitet). När journalisten inte får något rakt svar på sin fråga, försöker han igen och ställer ett antal 

liknande frågor som Billström besvarar på samma sätt, med en hänvisning till skuggsamhället och att 

han uttryckte sig dåligt. Istället för att tala om sina avsikter med uttalandet styr Billström samtalet mot 

att tala om det skuggsamhälle som han anser det relevant att tala om och journalistens frågor blir aldrig 

besvarade, istället upprepar han den strategi han inlett med. Det är vanligt i liknande situationer att re-

spondenten undviker att svara direkt på frågan och istället svarar på någonting relaterat eller närlig-

gande i diskussionen och på så sätt ger en illusion av att ha svarat på frågan.91 Det är detta Billström gör 

när han refererar till skuggsamhället istället för att svara på vad han menade med uttalandet. Även om 

journalisten ställer flera liknande frågor får han samma svar och Billströms kritiseras inte för att inte ha 

svarat på frågorna, därmed godtas Billströms svar.  

  I SVT:s rapport den 21:a mars visas först bilder från riksdagen frågestund där Billström ställs 

till svars, sedan följer en intervju med migrationsministern. I frågestunden försvarar sig Billström på 

följande manér: 

 Mehmet Kaplan (MP): Exakt vilka uttalanden är det migrationsministern har bett om ursäkt för kring frågan om 
 migration? 
 
 Billström: Att formulera sig på det sättet som jag gjorde tidigare i veckan i en intervju i dagens nyheter är fel.  
 Det leder fel och det är provocerande.  
 
 Christina Höj Larsen (V): Om statsrådet skulle råka höra en person påstå att personer som är blonda och blåögda 
 är hederligare än andra, alltså de som inte är det, skulle statsrådet tycka att det är rasism då? 
 
 Billström: Jag tar mycket starkt avstånd från rasism och främlingsfientlighet och att från att värdera   
 människor med utgångspunkt från deras hårfärg eller deras ögonfärg eller deras ursprung. Det är en oacceptabel 
 människosyn och det är mitt korta och koncisa svar på var jag står i de här frågorna.92 
 
 
Billström försöker här vara heltäckande i sin ursäkt, han anser sina uttalande förkastliga och erkänner 

deras olämplighet. Men inte för specifika uttalanden, utan alla formuleringar som kan uppfattas som 

stötande i intervjun med DN. Hans försvarstal är helt byggt på deprecatio, han erkänner sig ha gjort fel 
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och ångrar sig. Han påpekar att den människosyn som framgår av uttalandena är oacceptabel och att 

han tar starkt avstånd från rasism. Det här kan ses som enkla återuppbyggnadsstrategier där han använ-

der sig av Benoits erkännande och hoppas på att bli förlåten genom att ta starkt avstånd från sina tidigare 

uttalanden. I den i rapport efterföljande intervjun säger Billström: 

 
 Tobias Billström: Ja, jag tänker fortsätta att arbeta som statsråd och jag har tagit till mig den kritik som jag har fått 
 och jag anser att den var berättigad.  
 
 Journalist: Men har du någon gång under de här dagarna funderat på att avgå? 
 

Tobias Billström: Nej, det har jag inte gjort. Det är viktigt att inse att när man har gjort något dumt så ber man  om 
ursäkt för det och ser till att skärpa sig och göra ett bättre jobb i framtiden. Jag kommer nu att fortsätta att verka 
för att vi ska ha en human och rättssäker migrationspolitik.  

 
Journalist: Men statsministern läxade ju upp dig rätt rejält och säger nu att du måste återvinna förtroendet. Hur  ska 
det gå till? 

 
 Tobias Billström: Ja, det man har sagt kan inte göras ogjort men naturligtvis kan man konstatera att det jag sa var 
 dumt och jag måste lära mig att vara bättre förberedd och se till att arbeta bättre med att uttrycka mig.  
  
 Journalist: Men du säger bättre förberedd, hur kan det komma sig att du inte kommer ihåg att regeringen har  
 föreslagit att papperslösa ska få gå på gymnasiet? 
 
 Tobias Billström: Därför att jag var slarvig.93 
 
 

Billström säger inte emot journalisten och svarar på frågorna. Han håller sig fortfarande till deprecatio 

och säger sig ha tagit till sig kritiken och ämnar göra ett bättre arbete i framtiden (korrigerande hand-

ling), som förklaring på varför han inte mindes regeringens förslag om papperslösa ger han sin egen 

slarvighet. Han tar således på sig fullt ansvar och skyller inte på någon utomstående part. Som strategi 

beträffat visar sig detta relativt effektivt då det gör det svårt för journalisten att ställa fler kritiska frågor, 

det desarmerar på sätt och vis styrkan i journalistens frågor när han svarar att allt är hans fel. Att göra 

det moraliskt rätta och erkänna sitt misstag är en ganska säker utväg, det är större risk för anseendet att 

ljuga och även om han återuppbygger endast lite anseende på att erkänna, så förlorar han inte mer hel-

ler.94 Det kan självklart fortfarande ifrågasättas huruvida Billströms uttalande och den bekända slarvig-

heten gör honom till en lämplig migrationsminister men genom att lova att ”arbeta bättre” i framtiden 

och ta på sig allt ansvar förmildrar detta skandalen.  

 

Sammanfattning 

Tobias Billströms apologia präglas nästan uteslutande av deprecatio från det att skandalen först uppmärk-

sammades. Han undviker att svara på frågor av för honom farligare karaktär och upprepar sin ursäkt 

och att han skötte sig illa. Billström saknar förmåga att möta kritik och frågor reaktivt i de artiklar och 

videoklipp vi undersökt, han upprepar ständigt samma typ av försvar och svarar inte alltid direkt på de 
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frågor som ställs till honom. Även om det tillåter honom att undvika att svara på svåra frågor gör det 

också att han inte har möjlighet att försvara sig mer än på en punkt och med en redan etablerad strategi 

är det svårt för Billström att agera reaktivt och därmed mer övertygande gentemot journalisternas frå-

gor. Billströms ursäkter och löften om att i framtiden arbeta bättre förmildrar skandalen och det faktum 

att den första ursäkten kom så snabbt efter DN:s artikel bidrar också till detta.  

  

4.3. Fallet Freivalds 

I oktober 2003 utsågs Laila Freivalds till utrikesminister i Göran Perssons regering. Den 26:e december 

året efter ägde en av de dödligaste jordbävningarna någonsin rum i Indiska Oceanen. Skalvet uppmättes 

till omkring 9,0 på Richterskalan och energin som utlöstes under cirka tre minuter motsvarar vad hela 

Sverige förbrukar under två år.95 Jordskalvet orsakade en enorm tsunami som spred sig från skalvets 

epicentrum och träffade kusterna tillhörande de länder som ligger belägna kring den Bengaliska viken.  

 Det tog tid innan omvärlden förstod omfattningen av den enorma förödelsen jordbävningen 

och den efterföljande tsunamin orsakat. I Sverige riktades tidigt hård kritik mot Utrikesdepartementets 

beredskap och initiala hantering av katastrofen. Redan dagen efter att tsunamin träffat kusterna upp-

mättes 90 inkomna samtal per sekund från anhöriga till Utrikesdepartementets telefoner där 13 perso-

ner arbetade med att svara.96  

 SvD beskriver förloppet under de första dagarna efter katastrofen och skriver om hur Utrikes-

departementets tröga start i hanteringen försenat insatserna med minst ett dygn. Något som regeringen 

senare skulle erkänna. Vidare beskrivs kommunikationsleden och hur Laila Freivalds fick information 

om det inträffade via telefon under söndagsförmiddagen. Hon beger sig inte till jobbet utan väljer att 

hålla sig fortsatt informerad över telefon. På kvällen går hon på teater med mobilen påslagen. Dagen 

efter, den 27:e december, kommer hon in till jobbet och det har då gått omkring 30 timmar efter att 

skalvet ägt rum.97 Freivalds medienärvaro den första tiden efter katastrofen handlar till största delen om 

uppdateringar angående den för tillfället rådande situationen. Samtidigt växer missnöjet bland anhöriga 

kring hur Utrikesdepartementet hanterar katastrofen. Med andra ord dröjer det några dagar innan några 

förklaringar eller försvar kring agerandet förekommer i pressen.  

  

4.3.1. Den som sitter stilla i båten, råkar inte illa ut 

Den 29:e december möts Freivalds av ett pressuppbåd på plats i Thailand. I DN svarar Freivalds då på 

kritiken som riktats mot henne och Utrikesdepartementets handlande.  

 

                                                
95 Reynir Bödvarsson, F&F, 2/2005, www.snsn.se, publ. 2005-03-01. (2013-11-28) 
96 TT, 2004-12-27. 
97 SvD, 2005-01-02. 
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 Freivalds: Svenska hjälparbetare kom till Thailand så fort det var möjligt. […] Man önskar naturligtvis att  

 man gjort saker ännu snabbare än man gjorde. Men det som görs är det som måste göras. 

  

Journalist: Väldigt många är besvikna över hur de blivit bemötta av UD och ambassaden.  

 

 Freivalds: Det är tråkigt att höra sådant prat, men man måste inse att det här är människor som är ohyggligt  

 drabbade, många av dom förtvivlade, chockade och då kanske man inte upplever att man får det man behöver.  

  

Påståendet journalisten lägger fram är en fråga om kvalité. Freivalds försöker att lägga över anledningen 

till kritiken på de drabbade. Det är alltså inte Utrikesdepartementets eller regeringens insats som brustit 

utan de drabbade som överreagerar. Med andra ord så får de den hjälp de behöver, men eftersom de är 

chockade så upplever de att de inte får det. Här rör det sig således om status qualitatis och dess underka-

tegori relatio criminis inom statusläran. Även fast det inte är ett solklart exempel så kan man urskilja ten-

denser till att lägga över skulden på de drabbade.  

 

[…] 

 

 Journalist: Varför skickade ni inte folk från Sverige för att hjälpa dessa drabbade människor? 

 

 Freivalds: Från första ögonblicket började vi samla så många vi kunde, först från närområdet,  

alltså ambassaden  i Bangkok, och sedan har vi hela tiden fyllt på  med förstärkningar från Stockholm.  

 

”Från första ögonblicket” har senare visat sig vara oriktigt. Journalisten tycks redan vid intervjutillfället 

veta om bristerna. Freivalds försöker använda sig av fakta men eftersom journalisten ifrågasätter påstå-

endet så visar det sig ineffektivt eftersom det faktiskt är oriktigt. I likhet med Benoits teori om IMR så 

ska man akta sig för att göra falska uttalanden utan stöd, då det riskabla är att sanningen ändå kommer 

fram och används mot den egna parten, vilket också skedde i Freivalds fall.98  

 

 Journalist: Jaså? När kom de första hjälparbetarna ner?  

 

 Freivalds: Det kan jag inte exakt säga, men något dygn senare.  

 

 Journalist: Varför kom de inte i måndags?  

 

 Freivalds: Vi fick ju informationen först under söndagen och under måndagen var den första dagen man  

 kunde resa.  

 

 Journalist: Men Dagens Nyheter reste ner i söndags.  

                                                
98 Benoit 1997 s. 183f. 
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 Freivalds: Det kan jag inte svara på.  

 

 Journalist: Har ni inte lärt er något av Estonia?  

 

Freivalds: Jo, naturligtvis har vi lärt oss väldigt mycket från Estonia, framförallt hur viktigt det är [sic!]   

hjälpa dom här människorna när dom kommer hem. 

 

 Journalist: Inte här alltså? 

 

 Freivalds: Jo, men det är det som kommer sen som är så oerhört viktigt, att det blir    

 omhändertaget.   

 

 Journalist: Så regeringen är helt nöjd med insatsen? 

 

 Freivalds: Nöjd kan man aldrig vara i ett sånt här läge det är självklart så att man skulle vilja göra 

 mycket, mycket mera.  

 

 Journalist: Än en gång, varför var ni inte i Phuket snabbare med hjälparbetar [sic!]?  

 

 Freivalds: Det var inte möjligt.99  

 

Genomgående urskiljs undvikande av ansvar och förminskande av kränkning från Benoits IMR-teori. 

Freivalds försöker givetvis att köpa sig tid. Detta kan med fördel göras genom användning av defeasibi-

lity; en av metoderna under kategorin som berör undvikande av ansvar. Hon saknar nödvändig inform-

ation och/eller kontroll över läget och kan således inte svara på frågorna på ett välinformerat sätt. Vi-

dare använder hon strategin förminska kränkning och dess underliggande metod att stödja. Det läggs 

tyngd på det man gjort rätt och det man vill göra rätt.  

 I SvD från 2004-12-31 kommer Freivalds återigen till tals då hon återvänt hem till Sverige från 

Thailand. Attityden är nu något förändrad och hon säger att ”Utrikesdepartementet kunde ha dragit 

igång tidigare och kraftfullare. Men trögheten berodde på att man inte fick information tillräckligt fort 

från ambassaden i Thailand.” I samma artikel får även Sveriges ambassadör i Thailand Jonas Hafström 

komma till tals. Hafström vill inte polemisera med Freivalds, men påpekar att han var första ambassa-

dör på plats redan under söndagskvällen och att Utrikesdepartementet fick information hela tiden. 

Freivalds fortsätter:  

 

Jag tycker att vi tidigare borde fått sådan information att vi förstod att vi skulle sätta in insatser. Det tog nästan ett 

dygn, eller i vart fall femton timmar, innan vi hade sådan information från vår ambassad. Ambassadören åkte ju dit 

                                                
99 DN, 2004-12-29 



 

 41 

direkt på söndagen och det var på den informationen vi väntade för att bedöma läget för svenskarna. […] Vi kunde 

dragit igång kraftfullare. Men vidden av katastrofen blev inte tydlig förrän efter ett tag. Det är svårt att få bra in-

formation omedelbart. Det gör att det blir en liten fördröjning i början innan man får information som gör att man 

förstår att man måste dra igång extra mycket.100 

 

Det är tydligt att Freivalds vid tidpunkten för denna artikel insett kritiken kring regeringens agerande. 

Endast två dagar före dessa uttalanden hävdade hon att man ”från första ögonblicket började samla så 

många som möjligt” och att man sedan ”fyllt på med förstärkningar från Stockholm.” Hennes uttalan-

den ovan kretsar återigen kring IMR-teorins strategi att undvika ansvar enligt defeasibility. Med andra ord 

genom att hävda brist på information för att kunna agera korrekt. I detta fall handlar det om att ambas-

saden inte varit tillräckligt snabb med att rapportera till Sverige. Att det skulle tagit ”i vart fall femton 

timmar innan vi hade sådan information från vår ambassad.” Något ambassadören påstår inte stämmer. 

Den första nyhetsflashen från TT skrivs dessutom klockan 05:42 på söndagsmorgonen och redan där 

framgår det att turister saknas och det förekommer uppgifter om dödsfall.101  Senare i artikeln backar 

dock Freivalds om sitt uttalande om att det skulle tagit femton timmar för informationen att inkomma 

från ambassaden: 

 

Jag vill inte binda mig för det. Det var dumt av mig överhuvudtaget att säga något i det här läget. Det kräver att vi 

så småningom går tillbaka och funderar över vad som hände, hur tänkte vi, vad gjorde vi. Men det måste anstå.102 

 

Här kan man se tendenser till att Freivalds erkänner att allt inte gått helt rätt till. Hon backar om ett ti-

digare uttalande och menar att det kommer att krävas en utredning om hur hanteringen fortlöpt. Hon 

säger inte klart och tydligt att fel begåtts och hon ber heller inte om ursäkt för något, men uttalandet 

vittnar om vetskapen om brister i agerandet. I statuslärans strategi status qualitatis underkategori concessio, 

vilken handlar om erkännande, finns två metoder; purgatio och deprecatio. Här skulle man kunna säga att 

en kombination av de båda använts. Purgatio eftersom bristerna erkänns, men att det var nödvändigt 

(fördröjningen med insatser) eftersom man saknade tillräcklig och fullgod information och inte visste i 

hur stor utsträckning man skulle agera. Depreciato eftersom man initialt hävdat att man gjort ett oklan-

derligt arbete (”från första ögonblicket”) vilket senare visade sig vara oriktigt, och sedan backat om det 

påståendet och antyder att brister och fel förekommit. Med andra ord en halv pudel.  

 I en telefonintervju med DN samma dag, den 31:a december, bemöter Freivalds kritik om hur 

hemresor för drabbade svenskar arrangeras. Uppgifter om att det skulle ske på en ”take it or leave it”-

basis då man inte gav några val till drabbade och skadade som ville stanna kvar till dess att deras sak-

nade anhöriga hittats bemöts av Freivalds: 
                                                
100 SvD, 2004-12-31 
101 SvD, 2005-01-02. 
102 SvD, 2004-12-31. 
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[uppgifterna] bygger på en missuppfattning. Vårt budskap är att alla som vill åka hem ska få åka hem. Det är vår 

prioritet nu. De som är kvar, till exempel för att leta efter anhöriga, har självklart rätt till hjälp från svenska ambas-

saden, nu och senare.103 

 

Hon säger sedan att svenska myndigheter aldrig tvingar någon svensk att åka någonstans, och fortsätter 

sedan: 

 

Däremot anser svenska läkare att det finns de som har skador av en art som det inte finns tillräckliga resurser för 

att ta hand om här. De personerna bör åka hem för att få fullgod vård, så att de inte får bestående men. Och av 

dem finns dessvärre svårt skadade människor som förlorat anhöriga i Thailand. 

 

Två dagar före, den 29:e december, påstår dock Freivalds i SvD att den Thailändska sjukvården är av 

hög klass och fullt jämförbar med den i Sverige.104 Uttalandet handlar om, enligt Freivalds, i grunden 

om ett missförstånd beträffande på vilka grunder svenskar i Thailand får åka hem. Enligt IMR-teorin är 

detta ännu ett fall av defeasibility eftersom missförstånd förekommit vilket innebär brist på kommunikat-

ion mellan de olika parterna samt avsaknaden av relevant information. Detta repareras av Freivalds med 

IMR-teorins strategi korrigerande handling; alla som vill åka hem ska få göra det och de som vill stanna 

kvar för att leta efter anhöriga har självklart rätt till hjälp från ambassaden. Uttalandet om att den Thai-

ländska sjukvården är av hög klass och fullt jämförbar med den i Sverige kan läggas under IMR-teorins 

strategi förminska kränkning. Sjukvården i Thailand må vara god men det är en klen tröst vid en katastrof 

av denna omfattning där det snarare handlar om hur tillräcklig den är; vad som kan göras och vad det 

behövs hjälp med.  

 Den 12:e februari 2005 intervjuas ånyo Freivalds i DN. Utrikesdepartementet har då kartlagt 

händelseförloppet efter det att tsunamin slagit till. Freivalds anser sig nu ha en tillräckligt klar bild över 

vad som hänt och hur katastrofen hanterats av regeringen och henne själv.  

 

 Journalist: Vilka var de största misstagen UD gjorde? 

 

Freivalds: Jaa, jag vet inte om man ska kalla det ett misstag, men vi insåg inte omfattningen förrän succesivt. Och 

det gjorde att vi inte fullt ut kunde fullgöra uppgiften på det sätt som vi skulle ha önskat. Jag trodde först att det 

bara var jag som inte insåg att katastrofen skulle kunna få den omfattning den fick förrän på måndag morgon, da-

gen efter katastrofen. Men jag märker i materialet att det faktiskt gällde alla. Jag vet inte hur man ska förklara det. 

För min egen del handlar det om att jag inte visste vad Phuket är. Jag vet det nu, jag visste det inte då.  

 

[…] 

                                                
103 DN, 2004-12-31. 
104 SvD, 2004-12-29. 
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Journalist: Om du haft släkt och vänner som tidigare besökt området, hade du reagerat annorlunda?  

 

Freivalds: Ja, absolut. När jag pratat med människor efteråt har jag förstått att den kunskap och erfarenhet man 

hade var av stor betydelse. De som själva varit där eller hade släktningar som varit där hade en annan möjlighet att 

förstå, även om den kunskapen inte var tillräcklig. 

 

Journalist: Chefen för UD:s konsulära enhet, Jan Nordlander, har ju fram till ganska nyligen varit ambassadör i 

Thailand. Han måste ha vetat vad Phuket är. 

 

Freivalds: Han insåg inte vidden av det hela förrän han var på plats. Det räcker inte med den ena kunskapen, att 

det fanns många svenskar där, utan man måste ha också den andra, om vad en tsunami är.  

 

[…] 

 

Journalist: Varför kunde inte UD, precis som polisen, utgå från det värsta i stället för att vänta på uppgifter om 

saknade, döda och skadade?  

 

Freivalds: För UD:s och thailändska ambassadens räkning handlade det i första hand om att ta reda på vad som 

hänt. Och omedelbart inträffade det att det började ringa. Såväl de som satt på UD som på ambassaden blev oer-

hört upptagna av att det ringde människor.  

 

Journalist: Vad drar du för slutsats av detta inför framtiden?  

 

Freivalds: Vi kan inte bygga på vad människor råkar veta på grund av personlig erfarenhet eller tidigare profession. 

Vi måste bygga ett system som gör att vi får fram och kan föra vidare relevant information för vårt beslutsfattande. 

Därför ska vi nu bygga ut det konsulära informationssystemet och förbättra samordningen mellan olika informat-

ionskällor.105   

 

Enligt statusläran kan man återigen se tendenser åt de två metoderna under kategorin concessio under 

huvudstrategin status qualitatis; purgatio och deprecatio. Hanteringen hade brister eftersom det exempelvis 

saknades relevant information, däremot hade man goda syften, vilket pekar på purgatio. Erkännandet att 

brister förekommit på flera punkter och det faktum att Freivalds nu inte tillämpar några andra strategier 

pekar på deprecatio vilket också är den sista försvarslinjen. Vid tidpunkten har en utredning samman-

ställts och Freivalds har som nämnts en bättre och mer övergripande bild av hur hanteringen gått till. 

Hon är självkritisk men vill inte kalla något av det som hänt för misstag. Hon menar dessutom att det 

inte bara var hon själv som inte insåg hur omfattande katastrofen var, utan att det gällde alla. Enligt 

IMR-teorin kretsar Freivalds svar alltjämt kring strategin undvika ansvar och dess underkategori defeasibi-

                                                
105 DN, 2005-02-12 
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lity då den huvudsakliga anledningen till kritiken mot hanteringen och orsaken till dess brister i de flesta 

fall genom händelseförloppet sägs vara brist på kommunikation och information. Ett visst mått av stra-

tegin förnekande och dess underkategori föra över skuld kan också skönjas då Freivalds menar att det inte 

bara var hon själv som inte insåg katastrofens omfattning, utan alla.  

 Slutligen pratar Freivalds om vilka slutsatser hon drar av det som inträffat och hur arbetet ska 

förbättras för framtida liknande situationer. Detta hamnar under strategin korrigerande handling då hon 

säger att informationssystem, samordning och kommunikation ska förbättras.  

 

Sammanfattning 

Freivalds kommunikation kring hur Utrikesdepartementet hanterat katastrofen handlar initialt om hur 

avsaknaden av information fått påföljden att insatserna fick en trög start. Strategierna undvika ansvar och 

defeasibility används ofta och i viss mån även föra över skuld då informationen hon tycker Utrikesdeparte-

mentet borde fått tidigare för att kunna inleda sina insatser inte inkommit snabbt nog. 

 Efterhand förändras attityden och Freivalds backar i vissa frågor, erkänner brister i andra frågor 

och inser slutligen att hanteringen skulle kunna ha fortskridit på ett annat, snabbare och bättre sätt. 

Hon menar att åtgärder ska vidtas och förändringar och förbättringar ska genomföras vilka är uttalan-

den i linje med IMR-teorins strategi korrigerande handling.  

 

4.4. Fallet Schyman 

I januari 2003 uppdagas nyheten att Vänsterpartiets dåvarande ledare Gudrun Schymans deklaration för 

inkomståret 2001 har underkänts av skattemyndigheten. Det visar sig att Schyman gjort avdrag för 

bland annat hotellnotor, hyrbilar och representation och dessa avdrag har inte godkänts. Det förekom-

mer också en redovisning av en fastighetsförsäljning som inte heller godkänts av skattemyndigheten. 

Schyman krävdes på totalt 90 000 kronor.106 

 

4.4.1. Skattjakt med Gudrun 

Det dröjde inte länge innan det skrevs flitigt om Schymans skatteaffärer och det visade sig att det hand-

lade om att Schyman gjort avdrag för utlägg som andra redan betalat. Exempelvis resor för omkring 44 

000 kronor som Vänsterpartiet bekostat samt restaurangbesök som även de blivit betalda av partiet.107 

Den 24:e januari möter Schyman pressen och får stå till svars för sina handlingar. I en intervju i SvDs 

nätupplaga säger hon: 

 

                                                
106 TT, 2003-01-22. 
107 DN, 2003-01-23 
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Schyman: Det är ett allvarligt fel jag begått. Men jag hade inte avsikten att fuska eller vara sniken. Sedan är frågan 

om medlemmarna tror på mina förklaringar. Framtiden är det medlemmarna som avgör. Man kan inte vara partile-

dare om man inte har medlemmarnas förtroende. […] Det är viktigt att andra människor inte blandas in i det här. 

Det här är mitt ansvar, inte någon annans.  

 

Journalist: Somliga spekulerar i att du är en människa som söker utmaningar, dras du till det farliga?  

 

Schyman: Så jag skulle ha gjort det här för att utmana livet på något sätt, menar du? Näe, jag tycker inte att det är 

något spännande eller glamouröst över detta. Jag önskar bara att jag kunde vrida tillbaka klockan.108   

 

Schyman erkänner med andra ord omgående i de första bemötandena att hon inte deklarerat på ett kor-

rekt sätt. Enligt statusläran hamnar hennes uttalande under strategin concessio och underkategorin depreca-

tio vilket helt enkelt innebär att den anklagade erkänner sig skyldig, ber om ursäkt och hävdar att man 

inte hade för avsikt att det inträffade skulle drabba andra människor. Den 26:e januari 2003 kommer 

Schyman återigen till tals, denna gång i DN. Schyman: ”Jag tror att många partimedlemmar, och även 

människor långt utanför partiet, är väldigt besvikna och känner sorg. Och det gör jag också. […] Jag har 

inte haft hjälp av någon professionell revisor. Ansvaret är mitt.”109 

 

DN hänvisar till uppgifter om att Schyman under det utredda inkomståret låtit transportera en väska 

med hjälp av taxi mellan Mora och Östersund till en kostnad av 3304 kronor och att hon sedan lämnat 

kvitto till både riksdagsförvaltningen och skattemyndigheten. Väskan skulle enligt Schyman innehållit 

arbetshandlingar vilka var av stor angelägenhet. På frågan om hur hon kunde lämna två kvitton från 

resan och om det förefallit så att hon kopierat kvittot svarar hon:  

 

Schyman: Nej, nej. Det verkar mycket besynnerligt, och jag är glad att det blir en granskning så jag kan reda ut 

detta med skattemyndigheten. […] Som partiledare har jag möjlighet att ha en viss representation, och det har 

skattemyndigheten godtagit, men i några fall har jag begärt för stora avdrag.  

 

Inom IMR-teorin platsar uttalandet om taxikvittot i viss mån under strategin förminska kränkning och 

dess underliggande metod defeasibility. Schyman själv tycker att det är besynnerligt och hon välkomnar 

en granskning för att kunna reda ut det inträffade. Detta torde således peka på att Schyman saknar in-

formation om hur det kunde ske. Även ett visst mått av statuslärans metod purgatio vilken återfinns un-

der strategin concessio kan tydas då Schyman anser det ha varit nödvändigt att skicka väskan med taxi det 

höga priset till trots. Slutligen kan en korrigerande handling enligt IMR-teorin tydas då hon faktiskt vill 

reda ut härvan med skatteverket.  

                                                
108 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/quotjag-har-ingen-onskan-att-gaquot_78790.svd 
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 Förutom Schymans egna uttalanden om sina skatteaffärer fylls media efter att skandalen upp-

märksammats med spekulationer kring om hon ska eller kan sitta kvar som partiledare, om hon ska 

avgå själv eller bli avsatt. Under en presskonferens redan den 26:e januari meddelar Schyman att hon 

lämnar sin post. Dagen efter, den 27:e januari, skriver SvD om vad som sagts: 

 

Schyman: Jag känner mig inte på något sett [sic!] tvingad att gå. Man avsätter inte mig utan jag avgår. Det är mitt 
beslut. Och jag gör det för att jag ser hur omöjligt det kommer att vara för partiet att arbeta om vi inte löser den 
här frågan. […] Den politik som partiet så väl behöver bedriva är fullständigt blockerad av den situation som nu 
råder.	    

 

Schyman förklarar också återigen att hennes intentioner aldrig har varit att fuska eller att försöka till-

skansa sig pengar, utan att hennes rutiner varit bristfälliga.110 Enligt IMR-teorin ännu ett fall av defeasibi-

lity, det vill säga brist på information eller förmåga. Att hon avgår kan också ses som en korrigerande 

handling eftersom det utesluter att en liknande händelse med Schyman som huvudperson kan komma att 

drabba partiet. Slutligen finns IMR-teorins sista strategi, erkännande, ständigt närvarande eftersom 

Schyman från första början erkänt och tagit fullt personligt ansvar för det som inträffat.  

 Det dröjer till oktober 2003 innan ärendet återigen omskrivs. Schyman har då godtagit ett straff 

på 50 dagsböter à 435 kronor i en uppgörelse mellan chefsåklagare och Schymans advokat. Hon slipper 

således åtal eftersom åklagaren gjort bedömningen att hon inte avsiktligt skattefuskat och utfärdar istäl-

let ett strafföreläggande, vilket Schyman accepterat.111 Till SvD säger hon: 

 

Schyman: Jag känner mig väldigt lättad över att kunna sätta punkt för det här. Det har varit en ganska lång historia, 
som stått i vägen för en massa andra saker jag vill göra. […] Det är ganska psykiskt påfrestande att driva en process 
i rätten. Jag väljer hellre att göra så här [acceptera dagsböter, förf. anm.]. Jag har hela tiden sagt att jag har gjort fel.112  

 

Likt de föregående uttalandena från Schyman angående skatteaffären platsar även detta under statuslä-

rans deprecatio; hon erkänner sitt fel och är villig att betala priset för det. Hon har under skandalens gång 

genomgående bestämt hävdat att hon har gjort fel och tagit fullt personligt ansvar. IMR-teorin påvisar 

liknande strategier i det Schyman säger och hennes uttalanden ligger i linje med teorins metoder korrige-

rande handling samt erkännande.  

 

Sammanfattning 

Schymans kommunikation genom skatteaffären kretsar med några få undantag kring en och samma 

strategi; hon erkänner omgående sitt brott, tar personligt fullt ansvar och understryker att det är viktigt 

att inga andra människor blir inblandade i affären. Undantagen kan anas vid uttalanden kring vissa 

aspekter då IMR-teorins strategi defeasibility blir framträdande där Schyman menar att hon saknat in-
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formation och/eller förmåga. Slutligen används IMR-teorins korrigerande handling då hon accepterar sitt 

straff.   

 

4.5. Mediernas gestaltning av skandalerna 

Medierna är en av vår tids förmedlare av verkligheten. Den verklighet som förmedlas till oss medbor-

gare genom medierna är dock inte nödvändigtvis samma verklighet som förmedlades till dem i första 

hand. Det är som tidigare påpekat en omöjlighet att veta vad en politiker egentligen sagt och vad medi-

erna i sin tur förmedlar till oss. I alla fall så länge man själv inte varit på plats för att höra uttalandet 

utan mellanhänder. En politisk skandal är inte bara en händelse med stort allmänintresse som medbor-

garna förväntar sig att media rapporterar om, det är också ett lysande tillfälle att sälja lösnummer, höja 

tittarsiffrorna och legitimera tidningarnas nyhetsredaktioner. Detta får bland annat som konsekvens att 

vad som tillsynes är små bagateller växer till en skandal som kan bli nådastöten för en politikers kar-

riär.113 Rapporteringen av en skandal innebär inte likhetstecken med verklighetens skeenden. Anu Kan-

tola, en finsk forskare som skrivit om just politiska skandaler menar att skandalerna ofta setts som teck-

en på demokratisering och en god fungerande journalistkår. Hon menar att den yngre generationen av 

journalister ser sig själva som ”warriors of democracy” och därför i högre grad än sina äldre kollegor 

söker efter skandalgörande händelser. Detta samtidigt som rapporteringen av skandaler upplevs legiti-

mera det journalistiska arbetet och idealen.114 Skapandet av en skandal är mer komplext än att en politi-

ker begår en överträdelse. Medierna är högsta grad skapare av skandaler och det är genom den inram-

ning och gestaltning av dessa som skandalernas karaktär manifesteras.  

 

4.5.1. Gestaltningen av Lööf  

Det var DN som först skrev om Annie Lööfs överträdelser i samband med härvan kring tillväxtverkets 

representationsnotor. Inledningsvis, i en av de första artiklarna angående händelsen framhålls Christina 

Lugnets ansvar i händelsen i högre grad än Lööfs, ändå är det Lööf som intervjuas och vars uttalanden 

vi får ta del av. Endast en av frågorna finns formulerade i texten, Lööfs svar citeras annars endast fritt i 

artikeln. Som läsare vet man med andra ord inte vilken fråga det är hon svarar på, vidare fokuserar arti-

keln på Lööfs reaktioner; vad hon ämnar göra åt saken och hur hon reagerat på beskedet om represen-

tationsnotorna. Rubriken: ”Myndigheten sa inget om vinprovning”, är den i sig en indikator på att 

Lööfs tillsyn av myndigheterna brustit och antyder att myndigheten borde sagt något om vinprovning 

till Lööf och om inte, att hon borde begärt tillräcklig information.115 SvD:s tidiga artiklar fokuserar inte i 

samma grad på Annie Lööfs skuld i frågan om notorna, istället är det Lugnet som står helt i centrum 
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och Lööf nämns endast flyktigt i texten där det refereras till att hon fördömt den vidlyftiga hanteringen 

av skattepengar och att hon kallat in Lugnet till ett privat samtal. SvD:s artikel innehåller ingenting som 

för tankarna till att Lööf hade del i- eller vetskap om tillväxtverkets representation.116 DN publicerar ett 

antal artiklar och ledare om ämnet under augusti 2012 och i samtliga framförs stark kritik mot Lööf och 

hennes departement, en kritik som växer i takt med att avslöjandet om näringsdepartementets påkos-

tade julfest kommer till ytan. En artikel beskriver hur Lööf haft ett möte med sina myndighetschefer de 

enligt rubriken: ”förhördes om regler”.117 DN:s politiska kommentator Maria Crofts skriver i en ko-

lumn bredvid artikeln: ”Sötebrödsdagarna är förbi” och diskuterar huruvida toppchefer förtjänar så 

goda villkor som de har.118 Även om Crofts kolumn inte direkt är kopplad till Lööf så har en diskussion 

som är relaterad väckts och placerats intill den förra artikeln, ett tydligt exempel på hur skandalen sätts i 

ett sammanhang och i vilken dager man ämnar belysa den. 

 När sedan nyheten om julfestens tas upp skriver SvD om hur ”Annie Lööfs departement fes-

tade upp 616 000 kronor”, en skandalgörande rubrik som följs av en ingress som talar om hur festens 

tema var glitter och glamour och att den skyhöga notan skickats till skattebetalarna.119 En annan artikel 

talar om hur Lööfs förtroende är tillbaka ”på ruta ett” och att hon kan behöva hjälp enligt forskare.120

 Lööfs falska uttalanden i KU och de debatterade dokumenten som skulle ha lämnats ut till Af-

tonbladets journalist fick relativt stort utrymme i media. ”Lööf gav felaktiga uppgifter till KU” är rubri-

ken på en av SvD:s artiklar på ämnet där ett kort referat av händelsen beskrivs och en ursäkt av Lööf 

publiceras.121 En mängd artiklar som alla fokuserar på det faktum att Lööf har bett om ursäkt publiceras 

av SvD, ofta är rubriken direkt hänvisande till detta – ”Elva ursäkter av Annie Lööf”122, ”Annie Lööf 

ber KU om ursäkt”.123 SvD:s artiklar fokuserar på hur Lööf hanterar krisen, det beskrivs att hon ”base-

rade sitt underlag på medarbetarna” och att hon nu är ledsen över att den information hon fått var fel-

aktig. SvD:s terminologi kring fallet innehåller ganska vänliga och statiska formuleringar; man talar om 

Lööfs snedsteg i KU som att hon gett ”felaktiga uppgifter” eller ”orätt svar”. Att Lööf ständigt ber om 

ursäkt såväl i KU som i pressen framställs i SvD som ett relativt sympatiskt och korrekt drag, Peter Er-

iksson citeras i en artikel där han säger att han tycker det är bra att Lööf bett om ursäkt.124 Nyhetsartik-

larna refererar självklart i första hand till händelseförloppet och omständigheterna kring fallet men vi 

kan se betydande skillnader mellan SvD:s nyhetsartiklar och DN:s rapportering om skandalen. SvD 

tenderar ge mer plats till Lööf och hennes egna uttalanden och försvar, medan DN i större grad analy-
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serar situationen och låter experter och andra inblandade uttala sig om skandalen. Exempelvis skriver 

DN en ledare där man menar att Lööf använder en medveten strategi för att få situationen att framstå 

som ”ett olycksaligt misstag” men påpekar att ”det är mer än så” och att det tycks osannolikt att hon 

inte hade tillgång till den aktuella informationen.125 Med andra ord är den bild som framstår genom 

DN:s rapportering att Lööf ljuger angående sin oskuld i frågan. Något som förstärks med ytterligare 

artiklar. DN har i detta fall ett språk som innehåller fler värderingar och således påverkar bilden av 

Lööfs överträdelser på ett annat sätt. Istället för att skriva att Lööf lämnat felaktiga uppgifter, skriver 

DN: ”Annie Lööf anklagas för lögner i KU”, artikeln berättar att Lööf är den mest kritiserade ministern 

sedan tsunami-katastrofen.126  

 

Sammanfattning 

Slutledningsvis är det möjligt att urskilja skillnader mellan respektive dagstidnings rapportering om äm-

net; DN som oberoende liberal är mer öppet kritisk och analyserande kring skandalen medan SvD som 

obunden moderat rapporterar enligt vad objektiviteten kräver och lägger lite värdering i formuleringar 

med undantag för enstaka expertutlåtanden. Vidare är det av visst intresse att påpeka det faktum att 

ingen av tidningarna fokuserar på Lööfs kön eller egenskaper som kvinna, privatliv etc, något som ofta 

ges stort utrymme när en kvinnlig politiker är huvudpart i en skandal.127 

 

4.5.2. Gestaltningen av Billström 

I den artikel i DN där Billström lanserade sin egen skandal med uttalandet om att papperslösa sällan 

gömmer sig hos blonda och blåögda damer, intervjuas Billström angående hans tankar kring hur frågan 

om papperslösa ska hanteras. Billströms kommentar som sedan spreds som en löpeld över såväl sociala 

medier som pappersmedia, lämnas okommenterade av DN:s journalist, den presenteras med: ”migrat-

ionsministern vill komplicera bilden av människor som gömmer papperslösa” och intervjun återges 

utan värderingar.128 Däremot har citatet om blonda och blåögda satts som rubrik och visar därmed tyd-

ligt vad det är som är anmärkningsvärt med intervjun. Medias roll som förmedlare och tolkare av verk-

ligheten styr här nyheten på så sätt att man markerar vad man ansett vara det av mest intresse i artikeln, 

skandalen började i många avseenden med DN:s rubrik. Dagen efter Billströms kommentar publicerar 

DN en stor artikel om hur Billström kritiseras av sina partikamrater för uttalandet och ställer frågan om 

huruvida han bör avgå. Bredvid denna artikel finner vi Maria Crofts analys av situationen där hon be-

skriver Billström som något av en riskfaktor för statsminister Reinfeldt och ifrågasätter huruvida Rein-
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feldt kan riskera att ha kvar honom i regeringskansliet trots de ”dubbla pudlar” Billström kommit 

med.129 Dagen efter publiceras en artikel med rubriken ”Reinfeldt läxar upp Billström”130 
 Vidare utvecklas skandalen i DN med en mängd publicerade krönikor, debattartiklar och ett 

allmänt skapande av opinion. Billström ber upprepade gånger om ursäkt vilket uppmärksammas stort 

men debatten om papperslösa och hur svenska staten behandlar dessa som väckts av skandalen avtar 

inte i och med Billströms ursäkter och dementerande av uttalandet. Lena Andersson skriver en krönika 

betitlad ”Den nya färgläran” och menar att Billström bör avgå då det inte kan tolereras att en migrat-

ionsminister när den världsbild som uttalandet uttrycker.131 DN skriver en ledare: ”Håll ihop om huma-

niteten” där Billströms uttalande sätts i relation till regeringens prioriteringar och behandlingen av pap-

perslösa kritiseras.132 Skandalen gestaltas i DN av ett starkt avståndstagande och kritik mot Billström 

och ett skapande av opinion. I enlighet med dagordningsmakten har media större möjlighet att utöva 

sitt inflytande under en kris, hänvisande till rådande politisk situation och i Billströms fall blir detta tydligt i 

och med vissa ledande frågor som ställs. Billström godkänner implicit medias inramning när han besva-

rar frågorna utan att ifrågasätta dem. Frågor som: ”Men statsministern läxade ju upp dig rätt rejält och 

säger nu att du måste återvinna förtroendet. Hur ska det gå till?”133, ramar in Billström på ett sätt som 

stämmer in med den medielogik som omgärdat honom och när han inte ifrågasätter frågan, misslyckas 

han med att motverka den inramningen. Bilden av pojken i skamvrån förstärks.  

 I SvD:s fall är rapporterandet om skandalen mindre omfattande och aningen mer konsekvent 

objektiv i sin framställning, rapporteringen begränsas i stort till nyheter. Efter DN:s inledande intervju 

publicerar SvD ett antal artiklar som beträffar Billströms ursäkter och i linje med DN:s rapportering 

ifrågasätts det huruvida en ursäkt är tillräcklig för att behålla förtroendet. Billström intervjuas också och 

får en chans att försvara sig, journalistens frågor inramar intervjun på ett sätt som gör det lätt för Bill-

ström att försvara sitt uttalande. Frågorna handlar om vad det var han egentligen ville säga, och antyder 

därmed att den tolkning som DN gjort av uttalandet är felaktig i viss mån.134 Den rasism som antyds i 

uttalandet kritiseras starkt även i SvD med fond av Billströms ursäkter och erkännanden om slarvighet, 

Billströms ursäkter bedöms vara genuina och uttalandet en del i en slarvig mediehantering enligt medie-

tränaren och krishanteraren Paul Ronge.135 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man upptäcka skillnader i gestaltningen av Billström-skandalen hos respektive 

tidning. SvD som obunden moderat kritiserar Billströms uttalande om blonda och blåögda men vrider 

nyheten till att handla om vad han egentligen ville säga, och i vissa artiklar, att hans ursäkter är ett teck-

en på att han misstolkades av DN.136 DN skapar en mer omfattande debatt kring Billström och placerar 

skandalen i centrum för kampen mot rasism och främlingsfientlighet. SvD ger bild av en ångerfull och 

en krympt minister som har klivit i klaveret. Gestaltningen av skandalen bygger endast på uttalandet om 

papperslösa och de utfrågningar och intervjuer som följer, ingen större debatt väcks som i DN:s fall, 

diskussionerna i tidningen handlar till stor del huruvida regeringens förtroende kan skadas av Billströms 

fadäs. Detta medan DN framställer Billström som en del av en ökande samhällstrend där rasism, för-

domar och främlingsfientlighet är den gemensamma nämnaren, allvaret i att det är migrationsministern 

som uttrycker liknande tankar framhålls och faktumet att han behåller sin position kritiseras och ifråga-

sätts. Språket innehåller viss mån av värderingar. 

	  

4.5.3. Gestaltningen av Freivalds 

De första skrivelserna om Freivalds i samband med katastrofen handlar till största delen om hur lång-

samt Utrikesdepartementet och regeringen handlat. I en tidig intervjusituation på plats i Thailand får 

Freivalds besvara delar av den kritik handlandet gett upphov till. DN publicerar frågor och svar den 

29:e december 2004 med rubriken ”Självklart skulle man vilja göra mycket mera”. Mellan Freivalds svar 

på journalisternas frågor kommenteras svaren i sin helhet men också enstaka ord med i vissa fall citat-

ionstecken där ordet ifråga sätts in i en annan mening i kommentaren. Sista frågan handlar om varför 

inte hjälp från Sverige varit på plats tidigare. Freivalds svarar att det inte var möjligt. Artikelförfattaren 

skriver då att ”ingen tror på detta”. Artikeln avslutas med en kommentar från en läkare på plats i Thai-

land som menar att Utrikesdepartementet skulle handlat snabbare.137  

 Henrik Brors skriver i DN den 31:a december om alla de myndigheter som ska agera vid alla 

former av katastrofer. Men när det verkligen gäller, menar han, är det närmast stillestånd hos de ansva-

riga myndigheterna. Ansvaret för organisation för att få fram information om drabbade svenskar samt 

ansvaret för Räddningsverket och transport- och vårdresurser tillsammans med Utrikesdepartementet, 

menar han är Freivalds respektive försvarsminister Leni Björklunds. Makten är dock centraliserad hos 

Göran Persson.138 I SvDs ledare från den 30:e december inleder de båda författarna med att nämna vad 

de kallar ”Freivalds arroganta ointresse” angående den så kallade Egyptenaffären (en avvisningsaffär 

som avslöjades i maj 2004), innan de kallar Freivalds själv för ”katastrofen på Utrikesdepartementet” 
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och uppmanar till att hon ”snarast flyttas åt sidan” då detta är hennes andra kris på ett par veckor.139 I 

SvD dagen efter, den 31:a december, beskrivs det hur plan efter plan landar med överlevande i ett Sve-

rige präglat av starkt engagemang och empati, men att sympatierna växer parallellt med ifrågasättandet 

av regeringens agerande och att allt fler börjat undra ifall Freivalds är situationen riktigt vuxen. Rubri-

ken läser ”Samling kring målet att hjälpa”. I en annan artikel i samma upplaga sammanfattas kritiken 

mot Freivalds genom att författaren beskriver hur ”frustrerade medborgare avreagerar sig” på exempel-

vis insändarsidor. Författaren citerar: ”Vad ska Utrikesminister Laila Freivalds dit och göra. Det är 

hundar, sjuksköterskor, läkare och flygplan som behövs. Använd pengarna till det, inte till att flyga mi-

nistrar”. Artikeln avslutas med att Egyptenaffären nämns samt att det måste vara ”bekymmersamt med 

alla ifrågasättande” av förmågan och skickligheten att styra landet eftersom det, enligt artikelförfattaren, 

sägs vara regeringens och socialdemokratins signum.140 DN skriver den 2:a januari om hur utländsk 

press skriver om hur Sverige hanterat katastrofen. Brittiska The Independent skriver om kritiken mot 

Freivalds och citerar henne när hon säger att:  

 

Sverige är ett välutrustat land när det gäller katastrofer men vi har främst inriktat oss på att klara av terrordåd och 

inte naturkatastrofer. Vi har nu lärt oss att vi måste reagera snabbt även på olyckor som sker på andra sidan jord-

klotet.141   

 

I SvD den 2:a januari beskrivs händelseförloppet från det att jättevågen når turistparadiset Khao Lak. 

Olika familjetragedier skildras, de drabbade områdena beskrivs ingående och grafiskt, det redogörs för 

den svenska insatsen och det ges exempel på kritiken mot regeringen som inkommit till bland annat 

Utrikesdepartementet via e-post. Artikelförfattaren citerar några ”smakprov”, ”[…] börja med att 

sparka Freivalds och sedan dig själv”, ”Nu måste du ta ditt ansvar och göra dig av med Freivalds en 

gång för alla”.142 Den 22:a januari skriver DN om hur Freivalds genast blivit utnämnd till spottkopp 

och hur hon kritiserats för att inte ha varit i Thailand tillräckligt snabbt, samtidigt som kritik riktats mot 

att pengar inte ska läggas på att flyga ministrar och vidare om hur kritikens fokus flyttats från en punkt 

till en annan. Rubriken läser ”En blick i framtidens backspegel” och artikelförfattaren menar att målet 

kan ligga öppet (inför valåret, förf. anm.) 2006, men att legitimiteten kan bli svår att tillerkänna en borgerlig 

regering som inte kommer till makten på egna meriter.143 SvD skriver den 14:e februari om Freivalds 

och att ”alla kan se att hon helt enkelt inte klarar sitt jobb” och att det har att göra med att Göran Pers-
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son ”uppenbarligen inte vill ha starka ministrar i sitt lag” under rubriken ”Snart måste hon gå – Grund-

felet är Perssons”.144  

 I de studerade artiklarna går det att skönja skillnader mellan hur DN och SvD gestaltar Frei-

valds och hennes förehavanden i anslutning till katastrofen. SvD som obunden moderat är generellt 

hårdare i sin kritik och de studerade artiklarna har syrligare ton. Tidningen drar paralleller till Egypten-

affären och citerar ilskna insändare där bland annat Freivalds avsked krävs, istället för att endast nämna 

att arga insändare skrivits.   

 DNs artiklar som oberoende liberal beskriver generellt handlandet och händelseförloppet på ett 

öppnare plan vilket ger större utrymme till egen tolkning. Freivalds handlande nämns i ett större sam-

manhang och kritiken mot henne som ensam person är mildare än den hos SvD. I en av DNs artiklar 

kritiseras dessutom kritiken i sig mot Freivalds vilket upplevs som ett försvar av henne.  

  

 

Sammanfattning 

De båda tidningarna lägger tyngd på olika aspekter och skjuter således fram olika delar av mottagarnas 

kognitiva scheman. Det finns en begränsning för hur mycket information vi kan ta upp och i strävan 

efter att det vi upplever som relevant för oss tas upp vill vi ofta ta genvägar och göra det enkelt för 

oss.145 I enlighet med dagordningsteorins kategori rådande politiska situation kan makten i större utsträck-

ning utövas vid exempelvis en kris vilket katastrofen i Thailand var. Detta innebär att gestaltningste-

orins form där den beskriver vad mediernas innehåll faktiskt representerar kan appliceras genom att se 

till vart denna tyngd hos de båda tidningarna faktiskt läggs och således vilka tillgängliga genvägar för 

mottagaren som blir framträdande.  

 Genom att exempelvis dra paralleller med tidigare uppmärksammade affärer där Freivalds före-

kommer försöker man förstärka den negativa bilden av henne. Genom att till exempel nämna organi-

sationen runt Freivalds och inte enkom koncentrera sig på henne och hennes eventuella misstag ensam 

så blir kritiken mildare. De båda tidningarnas gestaltningar är tämligen olika. Ingen av tidningarna foku-

serar på Freivalds kön eller hennes egenskaper som kvinna i samband med affären.   

   

4.5.4. Gestaltningen av Schyman 

DN skriver den 23:e januari 2003 om att Schyman åker på en skattesmäll. Artikeln går igenom vad 

ärendet gäller, vilka avdrag som gjorts och avslutas med två kortare kommentarer av Schyman från en 

intervju där hon säger att bedömningen från Skatteverket är korrekt och att anledningen bakom skatte-
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affären är hennes egen tidsbrist och grova sortering av kvitton.146 SvD skriver dagen efter, den 24:e ja-

nuari, under rubriken ”Slarv och tidsbrist duger inte som ursäkt” att ”därför blir man något förundrad” 

när partiledaren för det parti som mer än någon annan propagerar för höga skatter ”själv agerar som en 

skattesmitare”.147 Den 25:e januari skriver SvD en artikel som inleds med äldre kommentarer Schyman 

gjort om andra politikers löner och avdrag, där Schyman talar om att hon är upprörd över Jan O Karls-

sons lön och privilegiesystem eftersom skattebetalarna betalar148 och ett där hon menar att Mona Sahlin 

gjort fel angående räkningar; ”Min vardag ser sådan ut att jag arbetar, jag har barn och jag har räkningar 

att betala. Och det går ju att göra allt det där samtidigt”.149 Artikeln avslutas med uppgifter om att ”re-

aktionerna är starka” och att omkring 400 e-post har skickats till partiet där de flesta kräver att Schyman 

ska avgå. På en annan sida samma dag redogör SvD under rubriken ”Tog taxi trots frikort på tåg – 

Gudrun Schyman gav skattebetalarna extra reseräkning på 55 000 kronor” detaljerat för några av de 

punkter som Schymans skatteaffär gäller. Ett äldre uttalande Schyman gjort där hon säger att ”vi vill 

inte bygga för en medelålders man med bil och p-plats i staden” kommenteras med att ”men själv väljer 

hon alltså bilen före tåget” angående en taxiresa till Arlanda.150  

   Dagen efter, den 26:e januari och samma dag då Schyman meddelar sin avgång, skriver DN 

under rubriken ”Proteststormen chockade V-toppen” också om protester via e-post, men man nämner 

inte något om att Schymans avgång krävs i e-posten eller något antal inkomna mail. Artikelförfattaren 

debatterar sedan om mediesamhällets krav på att partiledare både ska vara superstjärnor och leva som 

medelsvensson. Slutligen ställs frågan om det var slarv eller medvetet fiffel och om det är acceptabelt 

att en vänsterledare ens slarvar med sådant. På en ledarsida i samma upplaga kommenteras avgången 

och Schyman generellt. Det slås fast att affären är allvarlig och att ”nu har till och med ”jämlika Gud-

run” försökt undkomma skatt med för stora avdrag” och att ”det spär på misstron mot, ja föraktet mot 

politiker i allmänhet” vilket är ”ofrånkomligt” och ”beklagligt”. Det skrivs också att det ”kommer bli 

tomt efter Gudrun Schyman i svensk politik” och hennes positiva egenskaper omnämns.151  

SvD kommenterar avgången med att ”hur fel hade inte den så annars taktiskt skickliga Schyman när 

hon inbillade sig att hon skulle kunna återupprätta förtroendet för både partiet och sig själv […] bara 

tillräckligt många kamrater hade uttalat sitt stöd och bett henne sitta kvar.” Hon klarade, enligt artikel-

författaren, inte av att leva som en ”enkel, hederlig människa”.152  

 SvD skriver den 30:e januari under rubriken ”Varför blir kvinnor mer granskade i politiken?” 

om hur riksdagsledamot Birgitta Ohlsson från Folkpartiet anser att kvinnor blir hårdare granskade i po-

                                                
146 DN, 2003-01-23.  
147 SvD, 2003-01-24. 
148 Expressen, 2002-11-07, citerad i SvD, 2003-01-25 
149 TT, 1995-11-08, citerad i SvD, 2003-01-25. 
150 SvD, 2003-01-25. 
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litiken än män. På frågan om detta är ett försvar för Schyman svarar hon ”Nej, jag tar inte parti för 

Gudrun Schyman i skatteaffären eller Mona Sahlins slarv med kvitton, sådant måste man kritisera. Men 

det är intressant hur det slår hårdare på kvinnor. Och detta ger effekter för andra kvinnor också”153

 DN skriver den 27:e januari under rubriken ”Hon vågade mer än andra partiledare” en resumé 

över Schymans politiska karriär och hur den varit ”snudd på spikrak”. Underrubriken läser ”Gudrun 

Schyman vände sin svaghet till styrka och lyckades komma igen när hon nästan var uträknad”. Artikeln 

avslutas med en kommentar om hennes avdrag: ”Hon har flera gånger varit snabb att fördöma andras 

övertramp med skattebetalarnas pengar. Nu drabbade folkets fördömande henne själv.”154 

 

Sammanfattning  

Även i fallet Schyman går det att urskilja skillnader mellan hur DN och SvD gestaltar henne genom af-

färens gång. SvD som obunden moderat skriver genomgående på ett mer kritiskt sätt och lyfter fram 

äldre uttalanden Schyman gjort där hon själv är kritisk angående löner, kvitton och skattepengar och 

förstärker på så vis kritiken. Tidningen nämner också att omkring 400 e-post inkommit till partiet där 

”de flesta” kräver att hon ska avgå. DN som obunden liberal nämner att protester inkommit men man 

anger inget antal eller något ur innehållet. DN använder ord som ”ofrånkomligt” och ”beklagligt” vid 

sina beskrivelser av affären medan det i SvDs kommentarer förekommer ord som ”skattesmitare” och 

syrliga slutsatser som exempelvis ”själv väljer hon alltså bilen före tåget” angående en taxiresa till Ar-

landa. DN väljer också att skriva att affären ”spär på misstron mot, ja föraktet mot politiker allmänhet”, 

alltså inte mot endast Schyman.  

 Efter avgången skriver DN en resumé över Schymans politiska karriär där hennes ledaregen-

skaper hyllas, medan SvD skriver att hon inte klarade av att leva som en ”enkel, hederlig människa”. 

Schymans privatliv diskuteras eller hänvisas till i viss mån då hon tidigare blivit uppmärksammad för att 

bland annat öppet erkänt sitt alkoholmissbruk. Det dras vissa paralleller till de tidigare händelserna men 

störst fokus läggs genomgående på hennes politiska roll i samband med skatteaffären. Det läggs ingen 

fokus på Schymans kön eller egenskaper som kvinna i relation till affären. SvD publicerar dock en arti-

kel där det diskuteras varför kvinnor granskas hårdare i politiken med direkt anledning av Schymans 

skatteaffär. Något som ofta är fallet i en politisk skandal med en kvinna i huvudroll.155 
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5. Diskussion 

Den här uppsatsens syfte har varit att studera fyra högt uppsatta svenska politikers försvarstal och de 

retoriska strategier som operationaliseras i dessa, samt hur Sveriges två största dagstidningar gestaltat 

och framställt de aktuella skandalerna. Vår ambition har varit att svara på frågorna om hur dessa politi-

ker kommunicerar i anslutning till respektive skandal, hur media framställer detta och huruvida faktorer 

som kön och partitillhörighet reflekteras i denna gestaltning. Den teoretiska utgångspunkten för under-

sökningen har varit retorikens statuslära och Benoits IMR-teori, för den del som befattar sig med me-

dias gestaltning har vi valt att använda oss av dagordningsteorin och framing.  

 I den medierade politiska skandalen är det inte alltid uppenbart att finna en vinnare. De politi-

ker vi undersökt har alla förlorat en viss mån av sitt anseende under skandalernas gång, Gudrun Schy-

man och Laila Freivalds avgick slutligen som konsekvens av medias rapportering om skandalerna. To-

bias Billström och Annie Lööf har ännu kvar sina positioner men detta är inget klart förlopp som tyder 

på att de skött sina respektive kriser korrekt och att det är de som är ansvariga för att de sitter kvar. 

Snarare är det möjligt att påstå att det som avgör huruvida en politiker klarar sig igenom en skandal är 

medierna, på samma sätt som en skandal inte kan sägas vara fullkomligt avslutad förrän media slutat 

rapportera eller referera till skandalen.156  

 Vad kan vi då dra för slutsatser angående resultatet av vår undersökning? I Lööfs fall kan vi 

konstatera att hon kommunicerar och försvarar sig med hjälp av flera olika strategier och ställningar i 

statusläran, hennes försvar är till en början effektivt och flexibelt, hon använder sig av defeasibility och 

korrigerande handling, försöker vinna förtroende genom att förkasta det inträffade och kritisera Christina 

Lugnets förfarande. Detta för att senare, när det är det egna departementets anseende som står på spel 

använda sig av statuslärans nivå av fakta. Lööfs stora misstag var att uppge information som inte stäm-

de i KU. Som Benoit menar, ska man alltid undvika att ge felaktiga uppgifter då detta lätt kan bakvända, 

vilket är precis vad som skedde i Lööfs fall.157 Efter första KU-utfrågningen fanns det inte längre någon 

verklig möjlighet för henne att förneka det inträffade, istället yrkar hon på att allt skedde av brist på in-

formation (fråga om kvalitet). Hon påpekar att det finns förmildrande omständigheter eftersom hon 

inte hade kännedom om ämnet senast hon var i utskottet, dock erkänner hon att det var hennes ansvar 

att ha all tillgänglig information. Det är skickligt av henne att styra oenigheten mot påståendet att in-

formation om det inträffade saknats, bort från det bakomliggande händelseförloppet. Under omstän-

digheterna kan vi betrakta det som klokt att erkänna och hoppas på allmänhetens och utskottets förlå-

telse. Lööf hanterade skandalen aktivt och förändrade sitt försvar i takt med att skandalen förändrades; 

i början försvarar hon sig med en strategi om kvalitet, sedan fakta och när denna ”fakta” överbevisats 

använder hon sig av IMR:s erkännande eller statuslärans purgatio.  
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 Det tycks tydligt att Lööf hade kunnat hantera skandalen mer effektivt genom att aldrig förne-

kat att näringsdepartementet gjort något fel. Att förneka sanna anklagelser bär med sig risk för mycket 

allvarliga skador på trovärdighet och anseende om sanningen sedan uppdagas.158 Hon gör rätt som age-

rar reaktivt och förändrar sin strategi men det hade troligtvis varit skonsammare för näringsdeparte-

mentet och hennes eget anseende om hon från början erkänt att ett misstag hade begåtts. Som Benoit 

uttrycker, är sanningen irrelevant, det är vad andra människor uppfattar som sanningen som betyder 

något, och genom att först förneka starkt för att sedan erkänna är det inte svårt att få uppfattningen att 

Lööf försöker dölja någonting.159 

 Tobias Billström hamnade i en väsentligt annorlunda skandal. För Lööf handlade det om för-

troendet för ett departement och vad Thompson benämner som en power scandal det vill säga en skandal 

som bygger på att en part missbrukat sin makt.160 För Billström var det hela mycket mer personligt, det 

var hans personliga åsikter som ifrågasattes och huruvida dessa åsikter gjorde honom till en lämplig mi-

grationsminister. Billströms försvar skiljer sig därför också, han använder en och samma strategi rakt 

igenom hela skandalen. Han ber om ursäkt ganska snabbt efter att skandalen var ett faktum, något som 

Benoit menar alltid är gynnsamt.161  Att han inte använder sig av högre status är förståeligt då han inte 

gärna kan hävda att han aldrig sagt något liknande eftersom båda uttalanden framställts i media (fakta), 

inte heller exakt vad han sagt är speciellt gynnande att argumentera för, andra statusen (definition) är 

alltför riskabel i ett liknande fall och har stor chans att bli ineffektiv, det är knappast gynnande att hävda 

att han bara skämtade, blev misstolkad eller liknande. Han har heller ingen egentlig möjlighet att hän-

visa till förmildrande omständigheter eller överföra skuld på någon annan just eftersom skandalen byg-

ger på ett personligt uttalande, sista statusen om procedur hade kunnat tillämpas genom att bara byta 

ämne eller hävda att det är ett märkligt sammanhang att diskutera frågan men den strategin hade tro-

ligtvis inte fungerat i syfte att återuppbygga anseende. Därför är det just den sista kvalitativa statusen 

concessio som appliceras, mycket på grund av att ingen annan metod för försvar tycks användbar. Bill-

ströms försvar hade varit effektivt enligt IMR och statusläran om det inte vore för att han saknade 

förmåga att ge mer mångsidiga svar på journalisternas frågor, utan endast upprepade ett tillsynes skräd-

darsytt budskap oavsett vad frågan beträffade. Som regel är det effektivt att begränsa sig till så få ställ-

ningar som möjligt, ju högre upp i statusläran desto bättre. Dock ska ställningen ändras i takt med att 

ny information tillkommer, att envist klamra sig fast vid ett och samma ställningstagande trots att skan-

dalens premisser ändras är knappast lyckat. Karaktären av hans skandal gör den också svår att försvara 

med annat än en ursäkt.    
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 Laila Freivalds skandal är utan tvekan den mest omfattande, och på många sätt också den mest 

allvarliga; att mediauppbådet var enormt och kritiken lika så, gav henne inte speciellt goda förutsätt-

ningar att föra ett gott försvar. Freivalds är den politiker i denna undersökning som vi anser skött sitt 

försvar minst effektivt, detta av flertalet anledningar. Freivalds uppger likt Lööf uppgifter som så små-

ningom visas vara felaktiga och förlorar därmed inledningsvis trovärdighet. Freivalds strategi består i 

stort av att förneka skuld och föra över denna skuld på en annan part (relatio criminis), samt IMR:s defea-

sibility-strategi för att undvika skuld och förminska kränkning. Det som förvärrar Freivalds försvar är att 

hon ändrar sin utsaga: först påstår hon att det var omöjligt att agera snabbare än vad UD gjorde och att 

de sände hjälp från ”första ögonblicket”, sedan påstår hon att de var tröga på grund av brist på inform-

ation, båda uttalanden visar sig vara felaktiga. Efter detta börjar Freivalds försvar att gå nedåt i statuslä-

ran till deprecatio och purgatio, hon vill inte kalla UD:s hanterande av krisen som ett misstag, men ber om 

ursäkt för vissa uttalanden och beklagar att de inte gjordes mer. Hon använder sig av korrigerande hand-

ling och av defeasibility upprepande men Freivalds lyckas inte stå emot mediernas tryck. Ett av Freivalds 

misstag var att inte erkänna bristerna tidigt och sedan utlova att korrigera dessa brister. I en så omfat-

tande och allvarlig kris bör Freivalds ha fokuserat på vad som kan göras istället för att förklara varför 

insatsen inte fungerade från början: erkänna från början att hanteringen inte var den bästa men att fo-

kus bör ligga på att hjälpa de drabbade, inte försöka rädda sitt eget anseende. En taktik som ironiskt 

nog troligen hade räddat hennes anseende, åtminstone delvis. Att erkänna bristerna tidigt och lova att 

korrigera dessa är enligt Benoit den säkraste metoden för att inte förlora mer trovärdighet och anseende 

under en kris.162 Ännu ett av Freivalds misstag var att ständigt ge journalisterna felaktiga uppgifter som 

hon dessutom höll fast vid relativt länge efter att de visats felaktiga innan hon slutligen ändrade på dem 

och gav en ursäkt. Det korrekta sättet att argumentera enligt statusläran är att vara reaktiv och ändra sin 

status i takt med att ny information framkommer, något Freivalds misslyckades med. 

 Det Laila Freivalds misslyckades med, lyckades Gudrun Schyman med. Schyman erkände från 

första början och sa att hon gjort fel samt applicerade korrigerande handling eftersom hon ville lösa härvan 

med skatteverket och sedan avgick som ett led i samma strategi. Att Schyman avgick kan tyckas som ett 

tecken på nederlag och att hennes försvar inte var tillräckligt, men avgången var ett medvetet val av 

Schyman själv och hennes försvar är ur statuslärans och IMR:s perspektiv lyckat. Schyman är också den 

enda av politikerna som det inleds en rättsprocess mot, att hon erkänner är alltså inte endast något som 

ger konsekvenser för anseendet utan hon riskerar också straff. I slutändan åtalas hon inte eftersom do-

maren inte ansåg att hon skattefuskat med flit men döms till dagsböter. Schymans misstag ligger endast 

i skattefusket, hennes försvar är tydligt och konsekvent, hon ändrar aldrig sin utsaga och använder sig 

av statusläran och IMR på ett gynnande sätt. Hon väljer den ställning som bäst gynnar hennes situation: 

purgatio, då hon erkänner att hon gjort fel men inte gjort det med onda avsikter. Hennes fusk var redan 
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bevisat, hon hade således ingen möjlighet att förneka händelsen med fördel att påstå att definitionen av 

hennes brott är felaktig – att det inte var ”skattefusk” och att hon av någon anledning var berättigad till 

handlingen tycks heller inte gynnande då naturen av skattefusket redan fastslagits. Att föra över skulden 

på någon annan är heller inte trovärdigt då utgifterna är kopplat till hennes namn, att erkänna under 

concessio är den mest trovärdiga ställningen. Detta går också ihop med IMR, vikten av att erkänna tidigt 

och strategin om erkännande:s moraliska effektivitet och potential att återuppbygga anseende.163 Trots att 

skandalen kostade Schyman sin position menar vi att hennes försvar, tillsammans med Annie Lööfs var 

de mest lyckade i studien, även om inget av dessa är perfekta.    

 Kanske det mest intressanta resultatet vi har presenterat är att de båda dagstidningarna inte alls 

gestaltat politiker olika efter könstillhörighet, men däremot efter partitillhörighet. Att kvinnliga politiker 

framställs med betoning på privatliv och egenskaper relaterat till deras kön i hög grad är sedan tidigare 

belagt.164  Vi har inte upptäckt tendenser till detta. Att partitillhörighet påverkar gestaltningen tycks där-

emot tydligt. Som en generell regel kan man säga att DN ger de skandaler som berör Billström och 

Lööf stort utrymme och vänder sig till experter för att analysera situationen, samt använder ett språk 

med relativt mycket värderingar och kraftfulla rubriker, medan SvD rapporterar värderingslöst och ned-

tonat om skandalerna. DN ger stort utrymme och ger dessa en tydlig inramning om hur allvarliga re-

spektive överträdelser är, medan SvD fokuserar på de bådas egna uttalanden och lägger mindre värde-

ringar i språket, självklart kritiseras situationerna men man använder inte samma ”hårda” retorik som 

DN. Lööf och Billströms skandaler framställs aningen mer negativt i DN och aningen mer ofarliga och 

förlåtande i SvD. Det motsatta gäller för skandalerna som beträffar Schyman och Freivalds; nedtonat 

och värderingslöst ibland gynnande rapportering från DN:s sida, kritiskt och analyserande från SvD.  

 Laila Freivalds får tveklöst mest kritik av politikerna från båda tidningarna, emellertid använder 

sig SvD av ett mycket mer värdeladdat språk än DN. Meningar som: ”alla kan se att hon helt enkelt inte 

klarar sitt jobb” eller att Göran Persson ”uppenbarligen inte vill ha starka ministrar i sitt lag” syns i 

SvD. 165 Det är mycket stark kritik som förstärks genom att SvD påpekar några av Freivalds gamla syn-

der och andra brister. Man citerar också de brev som kommit in till UD som uppmanar både Persson 

och Freivalds att avgå, samtidigt som man redogör för de olyckliga öden av några av de drabbade av 

tsunamin lidit.166 DN kritiserar även de Freivalds förfarande men kritiserar samtidigt att hon blivit ut-

nämnd till ”spottkopp” och antyder att det är en strategi inför valet att sänka socialdemokratiska politi-

ker och att kritikens fokus inte är konsekvent utan läggs på allt möjligt.167 I Freivalds fall är tidningarnas 
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politiska inriktning mycket tydlig, SvD tycks leta upp ovidkommande saker för att finna mer att kriti-

sera hos henne medan DN förmildrar och kritiserar övriga mediers rapporterande om Freivalds. 

 I Schymans fall är samma polarisering tydlig. SvD citerar gamla uttalanden av Schyman där hon 

själv kritiserar hur andra politiker slarvat med skatten och utnämner henne implicit till hycklare, medan 

DN skriver att det kommer att bli tomt utan henne berömmer hennes positiva egenskaper.168  

 Båda tidningarna framför i samtliga fall kritik, det är tyngdpunkterna på denna kritik som skiljer 

dem åt. Detta ger en bild av hur två politiska läger polariseras med dagstidningarna som medium och 

hur uppfattningar förstärks/försvagas beroende på vilken dagstidning man råkar plocka upp. Vad som 

upplevs tydligt är att skandalerna är konstruerade av media i lika hög grad som av politikerna, något 

som stöds av det faktum att yngre journalister ser fler händelser som potentiella skandaler än sina äldre 

kollegor.169 Om man betraktar den tidigare forskning som bedrivits på området, då kanske främst den 

som presenteras i Allern & Pollacks bok som befattar sig med medierade skandaler i Norden, ter sig vår 

studies resultat särskilt intressant. Anders Todal Jenssen och Audun Fladmoe menar att vad som sker 

genom tidningarnas bevakning om skandalerna är skandalisering och att det ligger i journalisternas in-

tresse att skapa dessa skandaler; politiska skandaler blir underhållning.170 Att vi upptäckt tydliga skillna-

der i gestaltningen mellan Sveriges två största dagstidningar antyder att denna skandalisering lätt kan få 

politiska konsekvenser då en tydligt utmejslad bild förmedlas till respektive tidnings läsare. Likt Allern 

& Pollack anser vi att marknadsdrivna aktörer inom media har större potential att påverka en politikers 

framtid än vad en riksdagsledamot eller partimedlem har, detta ter sig knappast som ett tecken på pro-

gressivitet utan är problematiskt på grund av bakomliggande ekonomiska intressen.171 När det kommer 

till politikernas försvarstal är det en begränsad mängd forskning som bedrivits, men vad som vi upple-

ver tydligt i vår granskning av talen är att uppfattningarna angående agerandet och politikernas bakom-

liggande avsikter är viktigare än sanningen. Detta ligger i linje med Benoits tes: ”perception is more im-

portant than reality”172 det vill säga att det är viktigare som politiker att övertyga om sina goda avsikter 

och moraliska karaktär än att bevisa sig oskyldig, så länge allmänhetens uppfattning är positiv är det 

egna anseendet inte i fara. Detta syns tydligt i fallet med Gudrun Schyman, där hon erkänner sin skuld i 

frågan men undviker att förlora större delen av sitt anseende genom att agera på ett sätt som framställer 

henne som i grunden välmenande och ärlig. Att agera på ett vis som uppfattas som det moraliskt rätta 

kan visa sig mer gynnsamt i längden, jämfört med att förneka inblandning och skuld i det inträffade.  
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171 ibid. s. 189. 
172 Benoit 1997, s. 178. 
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5.1. Slutsats 

Slutsatsen består av det är mest effektivt att försvara sig aktivt och snabbt efter det att skandalen tagit 

fart, att man har en öppen strategi som förändras i takt med att ny information tillkommer. Emellertid 

betyder inte detta att det är positivt att använda många strategier; konsekvens i försvarstalet är före-

dömligt och ställningen ska endast ändras om den ursprungliga försvarsställningen äventyras. Att uppge 

uppgifter som vid ett senare tillfälle kan visa sig vara falska avrådes då det visat sig vara ödesdigert i de 

fall vi undersökt. Försvaret bör vara reaktivt snarare än statiskt. Vi tycker också oss ha upptäckt att det 

är mer effektivt att be om ursäkt än att överföra skuld på en annan part, i synnerhet om implikationerna 

av denna skuld är vaga. Ett förslag vore att betrakta statuslärans concessio i samma grad av effektivitet 

som IMR:s erkännande, där ursäkten och erkännandet inte alls är en desperat åtgärd utan en sund och 

moraliskt föredömlig strategi för återuppbyggande av anseende. Vidare är det tydligt att politisk tillhö-

righet har inverkan på DN och SvD:s gestaltningar av skandalerna men däremot att könstillhörighet 

inte har det. I tidigare studier har det visats att könstillhörighet påverkar gestaltningen av politiker, att vi 

inte har upptäckt några sådana tendenser kan förklaras med att ingen av skandalerna är knutna till pri-

vatlivet, samt att dagstidningarna i fråga är mindre drabbade av den typ av tabloidisering som annars 

brukar fokusera på den typen av aspekter av politikernas liv. Det kan också förklaras med att vi endast 

har valt två tidningar och det i andra tidningar eller medier varit stort fokus på politikernas i frågas kön 

men att vår studie inte omfattar detta.  

 Denna studie är inte tillräckligt omfattande för att dra några definitiva slutsatser angående vare 

sig tidningarnas gestaltning eller politikernas kommunikation, vad vi beskriver här är endast tendenser 

som i sin tur pekar mot ett större sammanhang. Vi har studerat ett begränsat antal artiklar och kan 

därmed inte tala för något annat material just detta, denna uppsats kan fungera som en grund för en 

utförligare genomgång av ämnet.  

 Slutledningsvis: oavsett om en politiker har ett mycket starkt och välutformat försvar, ligger 

makten hos media. Ansvaret för att medierna ska förmedla en så sanningsenlig och opartisk bild av 

händelsen i fråga ligger hos medierna själva. Vem ska då se till att detta sker? Även det ansvaret bör 

ligga hos medierna, hos de enskilda journalisterna och redaktionerna. Det vore enkelt och frestande att 

lämna resonemanget där, men ansvaret för sanningen och en rättvis förmedling av verkligheten är för 

stort och viktigt för att endast lämnas till medierna. Den dramaturgi som omgärdar medierna kräver 

hastiga nyheter, information och skandalgörande scoop; något som inte går i klang med omsorgsfull 

debatt, eftertänksamhet och en rättvis demokratisk process. Att betrakta verkligheten genom medierna 

är att betrakta en mer eller mindre skev verklighet, endast ett kritiskt sinne är ett tänkbart försvar. 
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Pressrelease 

 

Hur försvarar sig politiker i samband med en skandal? Och på vilka sätt ramar 

tidningar in händelserna?  

 

Politiska skandaler florerar ständigt i media, makthavare ställs inför massmediernas världsom-

spännande domstol och tvingas försvara sina handlingar och inte minst deras positioner i 

samhället. Allt vi vet om omvärlden har vi fått reda på tack vare medier – tidningar, TV, radio 

och internet. Utan dessa skulle vi inte veta vad som händer i världen. Men möjligheten att 

kunna ta del av all denna information – alla dessa nyheter, kommer dock med fler aspekter än 

man kanske först tänker sig.  

 

Forskare vid Uppsala universitet har nu undersökt fyra svenska politiker som varit inblandade i olika 

skandaler, vilka strategier de använt rent kommunikativt för att hantera situationen och hur Dagens 

Nyheter samt Svenska Dagbladet beskrivit politikerna under skandalens gång. Medierna som för-

medlare av information om vad som händer i världen besitter en enorm makt. Den verklighet vi lever i 

är oändlig – varje minut inträffar ett oräkneligt antal saker runt om på vår jord. Otänkbart mer än vad vi 

kan ta in. Ett TV-program eller en tidning är däremot inte oändlig utan det som görs tillgängligt för oss 

mottagare är insamlat, bearbetat och färgat av respektive medier för att tillslut presenteras som en re-

konstruktion av verkligheten. Med andra ord sätter medierna samman dagordningar åt oss där de kan 

bestämma vilka saker vi ska tycka något om och vad vi ska tycka om dem.  

 

Vid händelse av en politisk skandal så har medierna en om möjligt ännu större makt att bestämma vad 

vi ska tycka om skandalens huvudperson. En politiker i blåsväder vill givetvis ta sig ur situationen så hel 

och ren som möjligt. Genom att använda retorikens statuslära samt William L. Benoits image repair 

theory kan man se vilka strategier som fungerar bäst och sämst vid försvar. Mest framgångsrikt är det 

att agera snabbt och aktivt efter att skandalen tagit fart. Konsekvens vid val av försvar är också att fö-

redra då byten av strategier endast försämrar trovärdigheten. Studien visar också att tidningarnas poli-

tiska färger är av betydelse då vänster- och högerpolitiker gestaltas på olika vis i respektive dagstidning.  
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