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Inledning 

Våren 2014 befann sig den svenska Försäkringskassan i en svår förtroendekris. Avslöjanden            

om jäv hos ett flertal högt uppsatta chefer skapade starka reaktioner både internt och hos               

allmänheten. Den tredje april 2014 fick generaldirektör Dan Eliasson möjlighet att           

kommentera den pågående krissituationen. I intervjun fick Dan Eliasson frågan: ”Nu knakar            

det här, rejält, och på [...] forum så ställs frågan – vafan är det som händer? Vafan är det som                    

händer?” 

Bakgrund 

Det finns något mycket säreget i Dan Eliassons karriär. Å ena sidan har han fått utstå stark                 

kritik på samtliga av de myndigheter som han har haft ansvar för och det har gång på gång                  

blivit ifrågasatt huruvida han är en lämplig ledare eller ej. Å andra sidan har han blivit                

prisbelönad för sitt enastående ledarskap. Eliasson bekräftar själv bilden av hur han har varit              1

starkt kritiserad genom åren. I en artikel från Dagens Nyheter säger han: 

Jag är van vid att kallas ”hårt kritiserad” och ”den ifrågasatte”. Jag tror att det beror på att                  
jag inte är rädd för att fatta obekväma beslut om jag ser att det kan förbättra                
verksamheten. Det finns myndighetschefer och andra höga chefer som sitter där tryggt            
och inte gör någonting, så fungerar inte jag.  2

Eliasson har emellertid inte alltid varit förknippad med kritik. Hans karriär inom den             

offentliga sektorn tog fart efter att han tog anställning som politiskt sakkunnig hos den              

socialdemokratiska dåvarande justitieministern Laila Freivalds, varefter han senare blev         

statssekreterare hos den socialdemokratiske dåvarande justitieministern Thomas Bodström.       3

Det var först när han blev generaldirektör för Migrationsverket som Eliasson skulle behöva             

använda sig av krisretorik. 

Trots Eliassons starka anknytningar till Socialdemokratin, var det den dåvarande          

Alliansregeringen som under 2007 valde att rekrytera honom till Migrationsverket. Under           4

hans tid på Migrationsverket dömdes myndigheten för brott mot grundlagen, när den            

1  Magnus Hellberg, ”Rikspolischef Dan Eliasson får pris”, Expressen 15/7 2016,  
   https://www.expressen.se/nyheter/rikspolischef-dan-eliasson-far-pris/ (2018-10-15). 
2  Alexandra Orisman Otto, ”Jag fick göra skitgörat hos polisen”, Dagens Nyheter 05/10 2018, 
   https://www.dn.se/nyheter/sverige/dan-eliasson-jag-fick-gora-skitgorat-hos-polisen/ (2018-10-15). 
3  Claes Lönegård, ”Så Blev Eliasson en slagpåse för Sveriges politiker”, Svenska Dagbladet 31/1 2018,  
   https://www.svd.se/darfor-blev-eliasson-en-slagpase-for-sveriges-politiker (2018-10-15). 
4  Ibid. 
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avskedade en chef som bedrivit en israelvänlig blogg på sin fritid. Utöver detta införde han ett                

nytt, senare ifrågasatt arbetssätt på myndigheten, Lean. Arbetsmodellen som sades          

tidseffektivisera produktionen möttes av stark intern kritik och anställda varnade för att            

rättssäkerheten var i fara. Kombinationen av den fällande domen och den interna kritiken             5

kom att bli startskottet för de förtroendekriser som skulle förfölja Eliasson under de             

kommande åren. 

Under 2011 fick Eliasson ett nytt förtroendeuppdrag, även denna gång av en            

Alliansregering. Denna gång var det Ulf Kristersson, senare partiledare för Moderaterna, som            

tog beslutet att utnämna honom till generaldirektör för Försäkringskassan. Inledningsvis var           6

Eliassons förtroendesiffror mycket höga. Han beskrevs som trevlig, kamratlig och som en            

fantastisk kommunikatör. Precis som på Migrationsverket införde Eliasson i ett tidigt skede            7

och trots den tidigare kritiken den nya arbetsmetoden Lean. Beslutet togs inledningsvis emot             

väl men kom sedan att även här att kritiseras av de anställda. Eliassons förtroendesiffror              

gjorde 2013 en störtdykning från 68 % till förödande 26 % under 2014. Förvisso var               8

missnöjet tudelat: dels kritiserades arbetssättet och missförhållanden, dels hade jävsituationer          

avslöjats på myndigheten. Situationen omfattade högt uppsatta chefer som hade anställt           

närstående samt ökat deras löner, något det visade sig att Eliasson känt till. Förtroendekrisen              

kom att bli än mer komplex när Eliasson och Försäkringskassan senare samma år valde att               

radera miljontals mail som hade skickats mellan 13.000 medarbetare. Mailen, som då var en              

del av en internutredning, gick förlorade varefter det blev svårt att bevisa det påstådda jävet.               

Som om inte det var nog, raderades mail som ingick i polisens utredning gentemot en anställd                

som misstänktes ha kopplingar till organiserad brottslighet.  9

Den 27 februari 2014 twittrade Eliasson sitt missnöje med Sverigedemokraternas          

partiledare, Jimmie Åkesson. Eliasson skrev: ”Normalt håller jag mig till socförsäkring. Men            

J Åkesson i debatt gör att jag kräks!” Kritiken som väcktes omfattade främst huruvida en så                10

5  Matilda Andersson, ”Rättssäkerheten i fara när Migrationsverket effektivt”, Nyheter24 31/5 2012,  
   https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/698121-effektivitetstanket-urholkar-rattssakerheten-pa-migrationsverket  
   (2018-11-15). 
6  Claes Lönegård, ”Så Blev Eliasson en slagpåse för Sveriges politiker”, 31/1 2018. 
7  Redaktionen, ”Chef testar Dan Eliasson, generaldirektör för Försäkringskassan”, Chef 30/9 2013,  
   https://chef.se/chef-testar-forsakringskassans-generaldirektor-dan-eliasson/ (2018-10-15). 
8 Ludvig Drevfjäll, ”Bara 26 procent tror på Dan Eliasson”, Expressen 12/5 2014,  
   https://www.expressen.se/nyheter/bara-26-procent-tror-pa-dan-eliasson/ (2018-10-15). 
9 Lasse Wierup,”Eliasson raderade mail hos F-kassan”, Expressen 22/11 2014, 
   https://www.expressen.se/nyheter/eliasson-raderade-mejl-hos-f-kassan/ (2018-10-15). 
10 Dan Eliasson, Twitter, 27/2 2014, https://twitter.com/dan_eliasson/status/439145935063773185  
   (2018-11-15). 
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pass hög myndighetschef bör uttala sig politiskt, en bild som även bekräftades i det svar som                

Åkesson själv twittrade. Åkesson skrev: ”Det är helt oacceptabelt att en GD uttrycker sig som               

Dan Eliasson. Han måste givetvis sparkas.”   11

I slutet av 2014 blev Eliasson utsedd till rikspolischef och fick således förtroendet att              

leda den omorganisation av polismyndigheten som riksdagen enhälligt beslutat. Denna gång           

hade han fått förtroende från Socialdemokraterna, som vid tidpunkten hade tagit tillbaka            

makten från Alliansen. Det dröjde inte länge innan valet av Dan Eliasson kritiserades flitigt              

och ansågs vara kontroversiellt.   12

Under sin tid som rikspolischef fick Eliasson erfara ett flertal krissituationer. Bland            

annat kritiserades polisens miljonupphandling av strategisk kommunikation. Kritiken bottnade         

dels i att företaget som vann upphandlingen hade samarbetat med Eliasson på            

Försäkringskassan, dels i att polisen redan hade 200 internt anställda kommunikatörer. Kort            13

därpå avslöjades det att polisen hade dolt rapporter om sexuella övergrepp på festivalen We              

Are Sthlm. Som om inte det var nog, blev Eliasson misstänkt för brott mot              14

Säkerhetsskyddsförordningen när polisen la ut sina personal- och lönesystem på entreprenad           

till ett kanadensiskt bolag utan att kryptera informationen korrekt.   15

Under 2018 fick Eliasson avgå som Rikspolischef och tillträdde istället som           

generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Beslutet var          16

fortsatt kritiserat. Ebba Busch Thor, partiledare för Kristdemokraterna, skrev på Twitter:           

“Välkommet att Eliasson lämnar polisen. Ovälkommet att han tar över MSB som också är en               

viktig myndighet.” Carl Schlyter (MP) skrev i sin tur: ”Som miljöpartist älskar jag             17

återvinning. Men det finns en gräns för hur ofta man kan återvinna en och samma               

generaldirektör. MSB måste fungera perfekt när omständigheterna är som svårast, det kräver            

11 Jimmie Åkesson, Twitter, 27/02 2014, https://twitter.com/jimmieakesson/status/439288410977873920  
   (2018-11-15). 
12 Arash Mokhtari, ”Kontroversiellt val till ny rikspolischef”, SVT 20/11 2014, 
   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kontroversiellt-val-till-ny-rikspolischef (2018-10-15). 
13 Eric Tagesson, ”Polisens dyra PR-köp får intern kritik”, Aftonbladet 22/1 2016, 
   https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/21bLE4/polisens-dyra-pr-kop-far-intern-kritik (2018-10-15). 
14 DN, ”Rikspolischefen om mörkade rapporten: Det här ska utredas”, Dagens Nyheter 11/1 2016,  
   https://www.dn.se/nyheter/sverige/rikspolischefen-om-morkade-rapporten-det-har-ska-utredas/ (2018-10-15). 
15 TT, ”Rikspolischefen kan ha brutit mot lagen”, Metro 05/9 2017,  
   https://www.metro.se/artikel/rikspolischefen-kan-ha-brutit-mot-lagen-xt (2018-10-15).  
16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Dan Eliasson ny GD för MSB”,  
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Dan-Eliasson-ny-GD-for-MSB/  
   (2018-11-15). 
17 Ebba Busch Thor, Twitter, 31/1 2018, https://twitter.com/BuschEbba/status/958630026324398080  
   (2018-10-15). 
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en extra duglig chef, det fick de inte nu.” Andra kritiker publicerade satirbilder för att påvisa                18

sitt missnöje: 

 

Dan Eliasson som liemannen.  19

Den samhälleliga diskursen angående Eliassons förmåga att leda myndigheter talar klarspråk.           

Men vad som kanske skulle ha blivit en lugn start fick snabbt en vändning. Under sommaren                

2018 drabbades Sverige av några av de mest omfattande bränderna i svensk historia. Återigen              

blev Eliasson kritiserad för att myndigheten inte hade en tillräckligt utvecklad krisberedskap            

och för att den inte hade agerat tillräckligt effektivt, trots erfarenheter och bearbetade             

krisplaner från den tidigare stora skogsbranden i Västmanland.  20

Dan Eliassons tumultartade karriär har gång på gång satt honom på prov. Aldrig             

tidigare har en myndighetschef kritiserats så mycket som han. Men trots den kontinuerliga             

kritiken har han fått fortsatt förtroende att leda myndighet efter myndighet. Är det hans              

användande av krisretorik som har möjliggjort att han har lyckats behålla ett förtroende?             

Oavsett detta tycks Eliasson vara Sveriges i särklass mest erfarna myndighetschef när det             

kommer till att praktisera krisretorik. I det avseendet blir Eliasson ett unikt objekt att studera,               

men samtidigt ett väldigt intressant sådant.  

 

 

18 Carl Schlyter, Twitter, 31/1 2018, https://twitter.com/CarlSchlyter/status/958632564218105856 (2018-10-15). 
19 Filip Jacobsson, Twitter, 31/1 2018, https://twitter.com/filipjacobsson/status/958722808942645248  
   (2018-10-15). 
20 Karin Frid, ”Dan Eliasson svarar på kritiken mot MSB”, Dagens Nyheter 26/07 2018,  
   https://www.dn.se/nyheter/dan-eliasson-vi-har-haft-en-hog-beredskap/ (2018-10-15). 
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Tidigare forskning 

Att studera kriskommunikation är att studera kommunikation i särskilt utsatta situationer, ofta            

med fokus på företag, organisationer, myndigheter och politiker. Studierna fokuserar främst           

på att undersöka aktörernas kommunikativa försvarsstrategier, vilket gör ämnet intressant för           

ett flertal discipliner och således tvärvetenskapligt. Genom att undersöka krissituationer och           

deras beståndsdelar är det möjligt att bygga tydliga ramverk och strategier för hantering av              

framtida krissituationer. 

Den internationella forskningen om kriskommunikation har bland annat gett upphov          

till Image Restoration Theory (IRT). Teorin, som är formulerad av William L Benoit, tar upp               21

fem kategorier av retoriskt försvar. En djupare genomgång av de fem begreppen kommer att              

göras i avsnittet om teori. Teorin om IRT har har bland annat kritiserats för att sakna ett                 

perspektiv som berör publiken. Judith P. Burns och Michael S. Bruner invänder att ett              

perspektiv gällande publiken kan skapa en starkare effekt när det kommer till att reparera en               

skadad image.  22

Inom den internationella forskningen om krisretorik, talas det även mycket om           

kategoria och apologia, vilket även tas upp inom IRT. Kategoria beskrivs delvis som ett              

anklagande tal, delvis som en respons gentemot problematiska eller onda handlingar.           23

Apologia fungerar istället som den ursäktande och försvarande diskursen och agerar som en             

respons till kategorian. Kategoria och apologia samverkar således och skapar varandras           24

förutsättningar.  

Vidare existerar det även forskning om etisk apologia. Michael Keith Hearit beskriver            

etisk apologia som det idealiska sättet för att urskulda sig inför aktieägarna i ett företag. I sin                 

bok Crisis Management by Apology, som alltså är skriven ur ett företagsekonomiskt            

perspektiv, upprättar han en lista över krav som behöver yttras för att uppnå en etiskt               

tilltalande effekt. En aktör, som bedriver etisk apologia, bör framstå som sanningsenlig och             25

21 William L. Benoit, Accounts, Excuses, and Apologies: a Theory of Image Restoration Strategies, Albany: State  
   University of New York Press 1995. 
22 Judith P. Burns & Michael S. Bruner, ”Revisiting the Theory of Image Restoration Theory”, Communications  
   Quarterly vol. 48, 2000:1, s. 27–39. 
23 Ryan Halford Ross, ”Kategoria and apologia: On their rhetorical criticism as a speech set”, Quarterly Journal  
   of Speech vol. 68, 1982:3, s. 254–261. 
24 B L.Ware & Wil A. Linkugel, ”They spoke in defense of themselves: On the generic criticism of apologia”,  
   Quarterly Journal of Speech vol. 59, 1973:3, s. 273–283. 
25 Keith Michael Hearit, Crisis Management by Apology: Corporate Response to  Allegations of  
   Wrongdoing, Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum 2006, s. 58–78. 
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ärlig inom en rimlig tidsgräns. Likaså bör personen ifråga yttra sig frivilligt och i en passande                

kontext. Författaren nämner också hur en aktör bör adressera samtliga aktieägare. Utöver            

detta anger han ytterligare tio kriterier för att en ursäkt ska uppnå etisk apologia.  

På senare tid har också studier publicerats som behandlar dagstidningars sätt att tolka             

och porträttera offentliga ursäkter, särskilt med fokus på att visa hur tolkningar påverkar             

ursäkters reception av allmänheten. Detta blir särskilt tydligt i Clyde Ancarnos studie om             

media och offentliga ursäkter. I sin studie tar hon bland annat upp påvens ursäkt gentemot               

islam. Trots att de tagit del av samma material framställs ursäkten på olika sätt i olika                

dagstidningar. I den ena framställs påven som att han hade bett om ursäkt, medan han enligt                26

den andra enbart uttryckt sig sorgset angående sin kommentar gällande islam. Det hela             

påvisar hur medias inställning samt tolkning av en ursäkt kan vara avgörande för den slutliga               

effekten. 

Det har gjorts många försök att definiera och förklara vad som sker under apologia              

samt vad som anses passande eller ej. Edwin L. Battistella är en av de som har gått på djupet                   

och undersökt det bakomliggande språket kring en ursäkt. Han har delvis undersökt verbets             

(apologize) funktion i det grammatiska språket. Han skriver bland annat: ”The verb expresses             

a formal, literal apology that, when combined with direct and indirect objects, identifies both              

the transgression and the recipient of the apology. Apologize is a word that performs an               

action.” Jag tolkar hans beskrivning som att en ursäkt formar ett performativ i den              27

bemärkelsen att utsagan innebär en handling.  

Även svenska retoriker har bedrivit forskning gällande krisretorik, varvid statliga          

myndigheter och organisationer tycks vara återkommande objekt. Vi kan se exempel på detta             

från Lars Palm och Jesper Falkheimers som har sammanställt en bok gällande strategier före,              

under och efter kriser. Boken utgår översiktligt från svenska myndigheters agerande och            

presenterar ett ramverk angående bra och mindre bra kriskommunikation.  28

Energibolaget Vattenfall är en av de organisationer som har studerats närmare inom            

krisretoriken. Vad som brukar refereras till som ”Forsmarksincidenten” behandlar den          

26 Clyde Ancarno, ”When are public apologies ‘successful’? Focus on British and French apology press  
    uptakes”, Journal of Pragmatics vol. 84, 2015, s. 139–153. 
27 Edwin L. Battistella, Sorry About That: The Language of Public Apology, Oxford: Oxford University Press 
    2014. 
28 Lars Palm & Jesper Falkheimer, Förtroendekriser: kommunikationsstrategier före, under och efter,  
   Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten 2005 http://portal.research.lu.se/ws/files/5463613/5336472.pdf  
   (2018-11-11). 
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krissituation då en av Forsmarks reaktorer tvingades till ett snabbt stopp. Händelsen, som idag              

klassas som en av de mest allvarliga inom svensk kärnkraft, kom att väcka en stor debatt i                 

media, där säkerheten ifrågasattes. Vad som dock påvisas i analysen är hur Vattenfall, på ett               29

mycket effektivt sätt, lyckades värja sig mot anklagelserna. Slutsatsen grundar sig främst på             

Vattenfalls höga ethos i frågan samt på att de bedrivit kontinuerlig kommunikation i syfte att               

redovisa och förtydliga sin kompetens, i de flesta fallen med vetenskapliga rapporter som             

underlag.  30

Andra händelser som uppmärksammas är Migrationsverkets ”tårtkalas” som inträffade         

2005. Händelsen, som grundade sig på att personal hade firat med champagne och tårta efter               

att en familj hade blivit utvisad, skapade stora rubriker i dagspressen. Analysen består delvis              

av en kontextanalys, delvis av presentation av händelsens kategoria och apologia. Analysen            31

visar hur det kan existera ett flertal anklagelser (kategoria) i samma krissituation samt hur en               

dålig ursäkt (apologia) kan ge uppkomst till nya anklagelser. Analysen tydliggör även hur ett              

flertal kategorior kan försvåra handlingsutrymmet i en situation samt att det är mycket vanligt              

att organisationer missbedömer allvarlighetsgraden av anklagelser. Likaså diskuteras        32

Migrationsverkets apologia utifrån ett etiskt perspektiv, där Vigsö går igenom de olika            

ursäkterna och applicerar dem utifrån Hearits krav gällande etisk apologia.   33

Syfte och frågeställningar 

Istället för att undersöka en enstaka krissituation, som alltså är mycket vanligt inom             

krisretoriken, ämnar denna uppsats att undersöka Dan Eliassons offentliga försvarsstrategier          

under ett flertal situationer. Studien behandlar fyra olika krissituationer som har inträffat på             

fyra olika myndigheter. På så vis är det möjligt att frilägga likheter, skillnader och samband               

mellan Dan Eliassons apologior. Vidare ämnar denna uppsats undersöka i vilken mån            

Eliassons offentliga försvar kan karaktäriseras som etiska apologior, vilket alltså är den etiskt             

föredragna metoden att genomföra en ursäkt. Uppsatsen syftar således till att besvara följande             

frågor:  

29 Brigitte Mral & Orla Vigsö (red.), “Ni kan lita på oss!”, Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation,  
   Maja Von Stendingk & Orla Vigsö, Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i  
   samarbete med Retorikförlaget 2013, s. 32–46. 
30 Ibid s. 44. 
31 Brigitte Mral & Orla Vigsö (red.),”Tårtkalaset”, Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation, Orla  
   Vigsö, Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med Retorikförlaget  
   2013 s. 20–29. 
32 Ibid. 
33 Hearit 2006, s. 64–73. 
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1. Utifrån Benoits teoretiska distinktioner, vilka typer av försvarsstrategier kan urskiljas i Dan             

Eliassons apologior?  

2.  I vilken mån kan Dan Eliassons apologior karakteriseras som etisk apologia?  

3. Vilka utmärkande likheter, skillnader och samband går att urskilja från Dan Eliassons             

apologior? 

Genom att besvara dessa frågor kan Eliassons retoriska strategier avslöjas. Frågorna kommer            

även att agera som en vägledande struktur för analysens konstruktion. Genom att analysera             

vardera situation var för sig skapas en bredare förståelse för Eliassons försvarsstrategier. De             

möjliggör också att avslöja eventuella mönster.  

Teori och begrepp 

I följande avsnitt kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkter att presenteras. Avsnittet tar           

sin utgångspunkt i de viktigaste begreppen som kommer att användas för uppsatsen,            

nämligen: krissituation, kategoria, apologia, etisk apologia och agens. Jag kommer även           

presentera Y-modellen, en egen tolkning av hur olika begrepp samverkar inom krisretoriken.            

Användningen av just dessa begrepp kommer dessutom att motiveras och i vissa fall jämföras              

med liknande teorier och begrepp. 

Krissituation 

Uppsatsens mest centrala begrepp är naturligtvis ”krissituation”, som ofta återkommer i           

uppsatsen. I vardagligt språk används ordet ofta för alla former av kriser, men inom              

krisretoriken upprättas en distinktion mellan yttre orsaker, såsom naturkatastrofer, och          

handlingar som berör en organisation. Krissituationer definieras i följande text endast med            

utgångspunkt i det senare. Birgitte Mral gör en väl fungerande beskrivning av en             34

krissituation och skriver: 

En krissituation karakteriseras av osäkerhet. Invanda rutiner, världsbilder, identiteter kan          
ifrågasättas och det åligger beslutsfattare och krisorganisationer att bemöta denna          
osäkerhet med kommunikativa strategier som tar hänsyn till medborgarnas intressen och           
känslor. Detta gäller både människors behov av trovärdig information och hänsyn till            
individers farhågor och oro. Strategierna bör bidra till att långsiktigt skapa trygghet hos             
befolkningen och tillit till demokratins institutioner och aktörer på ledningsnivå.  35

34 Brigitte Mral & Orla Vigsö (red.), Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation, Karlstad:  
   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med Retorikförlaget 2013, s. 8. 
35 Ibid. 
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Vidare skriver Mral att varje krissituation alltid har sina unika utmaningar, och således aldrig              

kan generaliseras. Däremot menar hon att en krissituation ofta innehåller liknande           

beståndsdelar varför en krissituation kan bli förutsägbar. Viktigt att nämna, när det kommer             36

till krissituation som begrepp, är att det inte enbart behöver handla om verbal kommunikation.              

En krissituation kan lika gärna uppstå till följd av symboliska handlingar som exempelvis             

etiska övertramp eller olämpliga relationer. 

Kategoria 

Kategoria kan, i grova drag, beskrivas som ett anklagande tal alternativt en kommunikativ             

handling som motsätter sig onda eller problematiska handlingar. En kategoria uppstår när en             37

individs moraliska ställningstagande ifrågasätts, vilket exempelvis kan kopplas till sexuellt          

övergrepp och förtal.  38

Halford Ryan Ross menar att en person som utför en kategoria är motiverad att              

synliggöra de problematiska handlingarna som uppstått, varefter kategorian fungerar som den           

retoriska responsen i situationen. Med andra ord beskrivs anklagaren som den retoriska            39

aktören i situationen, vilket enligt min tolkning gör anklagaren till den som avgör villkoren              

för den retoriska arenan. Kategoria är, trots sin breda betydelse , en viktig komponent inom               

krisretoriken. Genom att analysera kontextens kategorior skapas ett ramverk för den           

kommande analysen av apologia.  40

Apologia 

Apologia fungerar som en retorisk respons gentemot kategoria och kan alltså beskrivas som             

den förlåtande och försvarande diskursen. Det har gjorts ett flertal försök att upprätta             41

distinktioner mellan olika typer av apologior. Ett av dessa försök har B. L. Ware & Wil A.                 

Linkugel gjort i sin artikel ”They spoke in defense of themselves: On the generic criticism of                

apologia”. I artikeln upprättar de en distinktion mellan fyra olika typer av apologior:             

förnekande (denial), förstärkning (bolstering), differentiering (differentiering) och       

överskridande (transcendence).  42

36 Mral & Vigsö 2013, s. 8. 
37 Halford Ross 1982, s. 256. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid, s. 256–258. 
41 Ware & Linkugel 1973, s. 273–283. 
42 Ibid. 
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En annan forskare som har sökt att upprätta en distinktion om apologior är Keith              

Michael Hearit. I Crisis Management by Apology, föreslår han fyra försvarsstrategier. Viktigt            

att notera är hur Hearit främst fokuserar på stora företag vilket också reflekteras av hans               

kategoriseringar: förnekande (denial), mothugg (counterattack), differentiering      

(differentiation) och juridisk (legal). Den sistnämnda yttrar sig ofta när företag står inför             43

komplexa juridiska problem som är kopplade till kritiken och då väljer att hänvisa till sina               

advokater.  44

Det är dock William L. Benoit som presenterar den mest utvecklade distinktionen,            

varför denna kommer att användas i uppsatsen. I Accounts, Excuses and Apologies            

kategoriserar han fem olika typer av försvarsstrategier: förnekande (denial), att undvika           

ansvar (evading responsibility), att reducera anklagelsen (reducing offensiveness),        

korrigerande åtgärd (corrective action) och uttryckande av ånger (mortification). Nedan          45

presenteras de fem olika strategierna med tillhörande underkategorier och i svensk           

översättning.  46

Denial Förneka 
Simple denial Förneka skuld eller att händelsen har ägt rum 
Shifting the blame Någon annan bär skulden 
 
Evading Responsibility Undvika ansvar 
Provocation Handlingen provocerades fram 
Defeasibility Avsaknad av information eller kunskap 
Accident Händelsen var ett missöde 
Good intentions Handlingen utfördes med goda avsikter 
 
Reducing Offensiveness Reducera anklagelsen  
Bolstering Framhäva goda egenskaper 
Minimization Förminska händelsen 
Differentiation Handlingen är mindre allvarlig än liknande händelser. 
Transcendence Förflytta handlingen till en annan kontext 
Attack Accuser Förminska trovärdigheten genom att attackera anklagaren 
Compensation Kompensera den drabbade 
 
Corrective Action Korrigerande åtgärd 

Korrigera ”felet” så det inte upprepas 
 
Mortification Uttrycka ånger 

Erkänna skuld och be om förlåtelse 

43 Mina översättningar. 
44 Hearit 2006,  s. 17. 
45 Benoit 1995, s. 75–82. 
46 Mina översättningar. 
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Som framgår finns ett flertal sätt att konstruera en apologia, liksom det finns möjlighet att               

välja olika strategier, när en aktör förnekar en händelse, undviker ansvar eller försöker             

reducera anklagelsen. 

Etisk apologia 

Etisk Apologia är ett begrepp som tas upp av Keith Michael Hearit i sin bok i Crisis                 

Management by Apology. Trots att boken är skriven ur ett företagsekonomiskt perspektiv och             

riktar sig till organisationer i krissituationer, ger den goda insikter om förväntningar och             

effekter av apologior. Medan andra retoriker tar upp apologia som ett grundläggande retoriskt             

begrepp, där begreppet behandlar själva ursäkten i sin helhet, applicerar Hearit ett etiskt             

perspektiv gällande apologior. Hearit gör tidigt en distinktion mellan enstaka privatpersoner           

och individer kopplade till större organisationer och menar att de krissituationer som drabbar             

organisationer oftast medför komplexa och svåra juridiska problem. Likaså menar han att            47

större organisationer under krissituationer innehar ett stort etiskt ansvar för att agera rätt. Det              

etiska perspektivet på apologior skapar ett ramverk för vad som bör sägas för att uppnå en god                 

krishantering. Hearit hänvisar också till forskning som påvisar publikens förväntningar på en            

ursäkt. Här framförs insikter om hur konsumenter och aktieägare ofta söker en direkt och              

försonlig ursäkt. Vidare visar forskningen hur organisationer som försöker förklara eller           

rättfärdiga sitt beteende förstärker negativa konsekvenser.  48

Hearit redogör för hur det återfinns ett flertal etiska perspektiv som är typiska för              

kommunikation, men menar samtidigt att dessa inte fungerar särskilt väl för krissituationer.            49

Istället utför han en övergripande etisk diskussion kopplad till sociala förväntningar om            

uppförande. Han menar således att en individ som utför en etisk apologia alltid bör uppvisa               

följande sex beståndsdelar och vara: sanningsenlig, uppriktig, tidsenlig, frivillig, rikta sig till            

samtliga aktieägare samt utföra sin utsaga i en lämplig kontext. Somliga av dessa delar kan               50

tyckas vara självklara, men faktum är att det ofta förekommer att individer i krissituationer              

försöker förvränga sanningen, ljuga och förbli tysta. Ett klassiskt exempel utgörs av            

Clinton-Lewinsky affären, där Bill Clinton gick ut i media och sa att han inte hade haft en                 

sexuell relation med Lewinsky, vilket senare visade sig inte vara helt sanningsenligt. 

Vidare beskriver Hearit en mer detaljerad lista över vad som bör ingå i en etisk               

47 Hearit 2006,  s. 58. 
48 Ibid, s. 63. 
49 Ibid, s. 58–60. 
50 Ibid, s. 64. 
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apologia, vilken är starkt kopplad till tidigare nämnda beståndsdelar. Orla Vigsö gör en             

retorisk översättning av dessa och skriver ut åtta av tio villkor:  

Hearit har även en lista över hur en etisk apologia ska utformas: den ska explicit erkänna                
felaktiga handlingar, den ska erkänna skuld, uttrycka beklagande, kunna sätta sig in i de              
skadade intressenternas situation, be om förlåtelse och försöka få till stånd en försoning,             
offentliggöra all relevant information, ge en förklaring som tillmötesgår intressenternas          
förväntningar, föreslå passande åtgärder och erbjuda kompensation.  51

Det presenterade perspektivet kan vid första anblick anses vara aningen problematiskt, främst            

då de inkluderar ett ekonomiskt perspektiv med tillhörande aktieägare. Denna problematik           

löses dock upp med Vigsös översättning, i vilken aktieägare istället ses som intressenter.             

Motsvarande kan Sveriges hela befolkning förstås som Eliassons intressenter. Regeringen,          

blir i en sådan liknelse, Eliassons yttersta intressent. Genom att applicera teorin om etisk              

apologia kommer ett naturligt publikperspektiv att ta form, vilket senare kommer visa sig             

användbart för den slutliga diskussionen. 

Agens 

En viktig komponent inom krisretoriken är det retoriska begreppet agens. Inspirationen           

kommer främst från Maria Dahlins avhandling Tal om terror: Säkerhetspolitisk retorik i            

Sverige och Ryssland hösten 2001. Hon beskriver retorisk agens på följande sätt: ”I korthet              52

innebär retorisk agens att en aktör har med sig ett handlingsutrymme in i den retoriska               

situationen, baserat på publikens kunskaper, erfarenheter och attityder till talaren.” Hon           53

konstaterar också att retorisk agens i samtliga fall är starkt kopplade till ethos. Talarens ethos               

avgör alltså hur pass mycket handlingsutrymme en aktör har i en situation och kan således               

påverka situationen till det positiva eller det negativa. 

Dahlin beskriver hur agens som begrepp betingas av etiska ställningstaganden för           

aktören. Hon skriver:  

När en aktör (grupp eller individ) i grunden har, har tilldelats eller skaffat sig              
handlingsutrymme och själva handlingen ska genomföras ställs aktören ofta inför val.           
Dessa val kan ibland vara etiskt okomplicerade: valet mellan alternativ som är goda för              
alla eller som gör skada för alla. Ibland (kanske oftast) har man emellertid att välja               
mellan två goda saker, eller det minst onda av de valmöjligheter som står till buds. Om                

51 Mral & Vigsö 2013, s. 26. 
52 Maria Dahlin, Tal om terror: säkerhetspolitisk retorik i Sverige och Ryssland hösten 2001, Institutionen för  
    språkstudier, (diss.), Umeå: Umeå universitet 2008,http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1892  
   (2018-12-04). 
53 Ibid, s. 222. 
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valen i dessa fall ska bli etiskt försvarbara får aktören inte välja för sin egen vinnings                
skull utan måste ha allas bästa för ögonen.  54

Dahlin konstaterar hur en aktör ställs inför etiska val innan och under en handling, vilket               

lämpar sig mycket väl i förhållande till uppsatsen då etisk apologia skall undersökas. Trots att               

varken ethos eller retorisk agens kommer användas som egna komponenter för analys, så             

kommer dessa begrepp att spela en stor roll för analysens slutliga helhetsbild.  

4.7 Y-modellen 

Med utgångspunkt i ovanstående begrepp är det möjligt att göra en schematisk framställning             

av krissituationens viktigaste komponenter ur ett retoriskt perspektiv. Modellen, som jag har            

valt att kalla för Y-modellen, ämnar att förklara vad som händer i en krissituation och hur dess                 

mest framträdande komponenter samverkar, i detta fallet: ethos, kategoria, agens och           

apologia. 

 

Den teoretiska modellen tydliggör förhoppningsvis hur olika begrepp samverkar. Det har           

tidigare konstaterats att agens påverkas av en aktörs aktuella ethos, vilket i sin tur påverkas av                

situationens kategoria. Jag menar således att dessa två komponenter tillsammans skapar den            

retoriska arenans handlingsutrymme. Vid en kategoria skapas ett begränsat handlingsutrymme          

där en aktör tvingas till att utföra en apologia. Y-modellen illustrerar dock att ett starkt ethos                

medför ett större handlingsutrymme och därför en mer trovärdig apologia. Här kan starka             

kopplingar dras till vad som har presenterats i tidigare forskning, till exempel angående             

”Forsmarksincidenten”. Vattenfall lyckades då värja sig mot anklagelserna genom         

kontinuerlig bedriva kommunikation som påvisade deras höga kompetens. 

54 Dahlin 2008, s. 225. 
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Metod 

I följande avsnitt kommer uppsatsens metodiska vägval att presenteras. Uppsatsens          

frågeställningar kommer således att konstruera analysens slutliga struktur. 

Kategoria-analys 

Inom krisretoriken är det vanligt att en situationskontext inledningsvis presenteras, men mot            

bakgrund av Y-modellens utpekande av kategoria som en av de mest grundläggande            

komponenterna i en krissituation, kommer istället en inledande analys av kategoria att            

genomföras, så att situationens anklagelser tydliggörs . 

Då denna uppsats fokuserar på Dan Eliassons konstruktion av apologior kommer           

situationens kategorior få ett mindre fokus och enbart kortfattat presenteras, explicita som            

implicita, med tillhörande resonemang. Genom detta tillvägagångssätt skapas en erforderlig          

överblick av situationen som dess anklagelser. 

Apologia-analys 

För att konkretisera hur krisretorikens begrepp samverkar enligt Y-modellen kommer          

apologia-analysen att inledas med en kortare redogörelse för Eliassons agens i situationen,.            

Detta kommer senare att få en avgörande betydelse för analysens fortsatta diskussion.  

I apologia-analysen skall situationens kategorior återigen presenteras, men nu med          

skiftat fokus till Eliassons offentliga försvar. Här kommer kategoria och apologia           

sammanfogas med diskussion, resonemang och avslutningsvis en presentation av vilka former           

av försvarsstrategier som kommer till uttryck i Eliassons apologior, varvid den första            

frågeställningen kommer att kunna besvaras.  

Etisk apologia-analys 

Analysen av etisk apologia kommer som tidigare nämnt att utgå från Hearits teoretiserande             

kravlista. Inledningsvis kommer Eliassons offentliga försvar att diskuteras utifrån Hearits          

inledande krav, som är att vara: sanningsenlig, uppriktig, tidsenlig, frivillig, att rikta sig till              

samtliga intressenter och i lämplig kontext. I nästkommande del kommer Eliassons offentliga            

försvar att bedömas efter Vigsös nytolkning av Hearits krav. Dessa är: explicit erkänna             

felaktiga handlingar, erkänna skuld, uttrycka sig beklagande, kunna sätta sig in i de skadade              

intressenternas situation, be om förlåtelse och försöka få till stånd en försoning, offentliggöra             

all relevant information, ge en förklaring som tillmötesgår intressenternas förväntningar samt           
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föreslå passande åtgärder och erbjuda kompensation. Avslutningsvis kommer en slutsats          

presenteras om hur den offentliga ursäkten kan karakteriseras som en god etisk apologia eller              

ej. På så vis kan den andra frågeställningen besvaras. 

Urval och avgränsning 

Med tanke på uppsatsens omfattning kommer urval och avgränsning att vara avgörande. Som             

har fastställts i bakgrunden, existerar det ett stort antal krissituationer att välja mellan.             

Materialet består av både tryckta och otryckta källor och erbjuder således en variation av              

Eliassons retoriska framställning, vilket inkluderar både skriftliga artiklar och videoklipp.          

Som tidigare nämnt kommer en krissituation per myndighet att väljas ut, för att på så sätt                

synliggöra eventuella skillnader och likheter.  

Urvalet består inledningsvis av de krissituationer där etiska övertramp kan konstateras.           

Denna metod för avgränsning resulterar i ett urval där situationerna lättare kan jämföras med              

varandra. Därtill fungerar detta urval som ett hjälpmedel för att rama in den fortsatta              

analysens resonemang. Då uppsatsen dessutom söker att avslöja Eliassons konstruktion av           

etisk apologia, möjliggör detta tillvägagångssätt starkare förutsättningar för mer träffsäkra          

ramverk.  

Utöver detta har situationernas kategorior en tydligt riktad kritik gentemot Eliasson           

som person, alternativt den myndighet som Eliasson har varit ansvarig för. Avslutningsvis            

kommer en avgränsning av händelseförloppet att göras. Jag observerar att somliga situationer            

kan ge uppkomst till en eller flera nya anklagelser. Denna uppsats resonerar emellertid om              

den första och inledande utvecklingen av kategoria och apologia i en krissituation.  
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Analys 

I kommande del kommer jag att presentera uppsatsens valda material samt genomföra            

analyser av fyra krissituationer hos fyra svenska myndigheter. Analysen kommer att ha en             

kronologisk disposition och därför börja med den äldsta situationen. I den första delen             

kommer Migrationsverket att analyseras. 

Migrationsverket 

Kategoria 

Den 3 oktober 2008 gick tio personer ihop och skrev ett öppet brev som kritiserade               

Migrationsverkets beslut gällande den asylsökande uiguren Adil Hakimjan. Trots         

omständigheter som riskerade Hakimjans säkerhet hade Migrationsverket valt att avslå hans           

asylansökan. Inledningsvis väljer skribenterna att återge en historisk kontext av situationen,           55

för att sedan kritisera Migrationsverkets tolkning av den rådande lagstiftningen. Här skriver            

de: ”Migrationsverket hävdar att utlänningslagen hindrar att Adil beviljades asyl i Sverige            

eftersom han har skydd i Albanien. Detta stämmer inte. I utlänningslagen sägs att             

uppehållstillstånd får vägras – inte ska vägras – i en sådan situation.” Genom att anmärka på                56

lagens utformning skapas dels ett auktoritetsargument, dels konkretiserar de faktum att det            

faktiskt existerar ett handlingsutrymme för Hakimjan. 

Vidare uppenbarar sig ytterligare en kategoria när skribenterna väljer att anklaga           

Migrationsverket för att ha fel angående albansk lagstiftning. Här skriver de: ”Sedan lägger             

man till att albansk lag ger rätt till familjeåterförening. Adil har vid ett flertal tillfällen ansökt                

om att få återförenas med sin familj i Albanien, men de albanska myndigheterna har till och                

med vägrat att ta upp hans ansökan.” Denna form av kategoria är dock aningen              57

problematisk, främst i det avseendet att den inte inkluderar någon substantiell hållbarhet i             

bevisningen, annat än vittnesmål. 

Skribenterna konstaterar också att det fortfarande sitter 17 oskyldiga uigurer på           

Guantánamobasen som har ”vidriga förhållanden”. De fastslår även att ett uppehållstillstånd           

för Hakimjan skulle innebära ett positivt exempel för andra EU-länder och att en sådan              

handling skulle vara ett första bidrag till en av avveckling av ”den skamfläck som              

55 Henning Mankell m.fl, ”Jagad, torterad - och oskyldig”, Svenska Dagbladet 3/10 2008, 
   https://www.svd.se/jagad-torterad--och-oskyldig (2018-12-04). 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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Guantánamo är”.  58

Även om de ovanstående kategoriorna är mycket explicita, är det ändå den moraliska             

aspekten som är den mest genomgående kategorian. Gång på gång nämns det hur Hakimjan              

har blivit utsatt för övergrepp av både Kina och USA samt att han har blivit skild från sin                  

familj. Det hela skapar en implicit argumentation om att myndigheten har handlat moraliskt             

fel. 

I den här krissituationen uppenbarar sig ett flertal explicita kategorior. Dessa anklagar            

Migrationsverket för att ha tolkat svensk lag felaktigt, att albansk lag inte tillåter             

familjeåterförening och att Guantánamobasen är en skamfläck varför åtgärder behöver göras.           

En återkommande implicit kategoria som kritiserar Migrationsverkets avsaknad av moral          

framträdde också. 

Apologia 

En stor del av det som presenteras i Dan Eliassons svar behandlar vilka sätt det är möjligt att                  

tolka lagstiftningen. Med Eliassons yrkesmässiga position i åtanke kan vi därför anta att han              

besitter hög kompetens i frågan om hur lagen bör tolkas. Detta ökar således hans              

handlingsutrymme enligt Y-modellen. Som Dahlin skriver så står en aktör inför etiska vägval             

när denne ska utföra en retorisk handling, vilket här även är fallet för Eliasson. Ska han                

erkänna skuld om felaktig ärendehantering eller ska han skydda Migrationsverkets          

trovärdighet? I Eliassons svar blir det tydligt att han väljer den sistnämnda. 

Efter att ha bekräftat en del av anklagarnas resonemang, väljer Eliasson att förneka             

den första kategorian som handlar om den korrekta tolkningen av rådande lagstiftning. Här             

skjuter Eliasson ansvaret mot lagstiftningens utformning, som alltså inte erbjuder det           

handlingsutrymme som skribenterna påstår. Vidare skriver Eliasson: ”Det hänger samman          

med att det kan finnas någon annan grund än att personen har skyddsbehov, till exempel att                

personen är livshotande sjuk eller har starka anknytningar till Sverige.” Han avslutar denna             59

passage med att skriva: ”Några sådana ’andra grunder’ att bevilja uppehållstillstånd finns inte             

i Adil Hakims fall.” Här blir det tydligt hur Eliasson, i den första passagen, startar en                60

förskjutning av kontexten. För att sedan, i den andra delen, konstatera hur anklagarnas             

resonemang inte kan appliceras på verkligheten. På så vis lyckas Eliasson reducera            

58 Mankell 2008. 
59 Dan Eliasson, ”Riksdagsledamöter flyr från sitt eget ansvar”, Svenska Dagbladet 8/10 2008,  
    https://www.svd.se/riksdagsledamoter-flyr-fran-sitt-eget-ansvar (2018-12-04). 
60 Ibid. 
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anklagelsen genom att erbjuda nya ramverk för tolkning, samtidigt som han förnekar till             

kategorian. Konstruktionen av detta försvar gör att två försvarsstrategier samverkar och           

förstärker varandra. Eliasson lyckas alltså både med att avsäga sig ansvar och att erbjuda nya               

bevis för den slutliga tolkningen, där lagstiftningen fungerar som ett slags alibi. 

Gällande albansk lag väljer Eliasson även här att förneka till kategorian. Här skriver             

han: ”Huruvida han kan återförenas med sin familj i Albanien är heller ingenting som enligt               

gällande lag kan påverka hans rätt till uppehållstillstånd. Det låter hårt och får stora              

konsekvenser för en redan hårt drabbad person.” Återigen väljer Eliasson alltså att konstruera             

ett försvar som baseras på den svenska lagstiftningen. Genom att använda sig av lagen som               

sitt huvudsakliga argument skapas en form av auktoritet vilken tunnar ut den moraliska             

aspekten. Istället måste läsaren helt förlita sig på de lagar som råder. 

I den inledande delen av artikeln väljer Eliasson att synliggöra hur han inte sätter sig               

emot argumentationen gällande Guantánamobasen – han håller istället fullt med i kritiken.            

Utöver detta yttras inget specifikt försvar gällande denna kategoria. Men som tidigare nämnt             

sker det genomgående en förskjutning av ansvaret, mot lagstiftningen. På så vis fungerar den              

fortsatta artikeln som ett implicit förnekande även mot denna kategoria, där lagens utformning             

och tolkning är ett återkommande objekt. Oavsett vilken kategoria som dyker upp så är det               

fortfarande svensk lagstiftning som agerar domare i frågan. 

Den sistnämnda kategorian, som redogör för den moraliska aspekten, har inte något            

tydligt försvar. Dock anser jag att den avslutande passagen i Eliassons artikel är starkt              

kopplad till denna. Här väljer nämligen Eliasson att attackera sina anklagare. Som tidigare             

nämnt har Eliasson kontinuerligt förlitat sitt förnekande på den rådande lagstiftningen. Att nu             

attackera sina anklagare skapas en ny form förskjutning – från lagstiftning till politiker. På så               

vis lyckas Eliasson återigen att få olika försvarsstrategier att samverka, där den ena förstärker              

den andra. Eliasson skriver att skribenternas kritik mot Migrationsverket skadar deras egen            

trovärdighet, främst då de själva var med och röstade igenom lagen. Genom att påtala              

riksdagsledamöternas ansvar i frågan förstärker han myndighetens förnekande samtidigt som          

skribenternas trovärdighet kan ifrågasättas. Vidare flyttas fokus från Migrationsverkets         

moraliska handlingar till att istället handla om riksdagsledamöternas egen moraliska kompass. 

Som analysen konstaterar flyter somliga av Eliassons apologior ihop och samverkar           

med varandra. Successivt förflyttas fokus från Migrationsverket mot det politiska organet och            

avslutas med en väl koordinerad attack gentemot de riksdagsledamöter som kritiserar           
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Migrationsverkets beslut. Enligt Benoits försvarsstrategier framkommer följande       

försvarsstrategier i denna del: förnekande, någon annan bär skulden och reducering av            

anklagelsen, förflytta handlingen till en annan kontext.  61

Etisk apologia 

Dan Eliasson väljer att presentera sin artikel på ett sanningsenligt och uppriktigt sätt där han               

förklarar situationen utifrån dess kontext, vilket jag främst grundar på hans höga kompetens i              

frågan men också på hans sätt att presentera nya perspektiv. Eftersom Eliasson svarar inom              

fem dagar i samma tidning som den anklagande artikeln är publicerad bedömer jag att han               

dessutom uppnår kriterier för tidsenlig och passande kontext. Huruvida svaret är frivilligt eller             

ej är svårt att bedöma; det är snarare en skyldighet utifrån hans position som generaldirektör. I                

sitt svar vänder Eliasson sig direkt till sina anklagare, vilket kan förklaras via artikelns              

ingress. Artikeln fungerar primärt som ett svar till sina anklagare, men även som en kritik               

gentemot regeringen. 

Eliasson väljer aldrig att erkänna några felaktiga handlingar, utan hävdar istället att            

myndigheten har ”vänt på varje sten” för att se över Hakimjans möjligheter till ett              

uppehållstillstånd. På så vis erkänner han inte heller någon form av skuld i situationen utan               

hävdar istället att de har följt den svenska lagen. Eliasson väljer inte heller att uttrycka sig                

beklagande över situationen. Förvisso konstaterar han att beslutet som myndigheten har fattat            

kan låta hårt och få stora konsekvenser för en redan drabbad person – men det är också det                  

närmaste han kommer ett beklagande. Detta är även det närmaste han kommer att sätta sig in i                 

Hakimjans situation.  

Med tanke på Eliassons etiska ställningstagande om att skydda Migrationsverkets          

trovärdighet blir det i ett tidigt läge tydligt att många etiska element kontinuerligt väljs bort.               

Det kan förvisso ses som ett svagt försök till försoning, men även som ett naturligt               

tillvägagångssätt. Detta med tanke på hur Eliasson har konstruerat sina försvar med hjälp av              

auktoritetsargument som tvingar de etiska förhållningssätten åt sidan.  

När all relevant information offentliggörs lyckas Eliasson ändå tillmötesgå mycket av           

vad som kan förväntas i en sån här situation. Han återger tydlig och relevant informationen               

angående beslutet samtidigt som han återberättar hur lagen tolkas utifrån myndighetens           

perspektiv. Med det sagt, skulle jag inte bedöma Eliassons offentliga försvar som något som              

61 Benoit 1995. 
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tillmötesgår intressenterna. Detta baserar jag främst på att de söker korrigerande åtgärder,            

någonting som alltså inte erbjuds av Eliasson. Sammanfattningsvis kan Eliassons offentliga           

försvar i det här fallet inte karaktäriseras som en god etisk apologia. 

Den 18 februari 2009 beslutade migrationsdomstolen att Adil Hakimjan skulle få           

stanna i Sverige. De konstaterade bland annat att Hakimjan hade utsatts för en uppenbar              

tvångssituation, att Albanien kunde jämföras med en ny slags fångenskap samt att hans             

svårigheter att få till en familjeåterförening var av stor vikt för att få stanna.  62

Försäkringskassan 

Kategoria 

I 26 mars 2014 avslöjade Expressen hur det hade förekommit jävsituationer på            

Försäkringskassan. De kommande dagarna publicerades ytterligare avslöjande varefter        

krissituationen blev än mer komplex. I det första avslöjandet anklagades Försäkringskassans           

dåvarande försäkringsdirektör Dani Razmgah för jäv. Han hade nämligen anställt sin sons            

sambo och försökt ordna anställning åt sin fru. Vidare visade Expressens avslöjande att Dani              

Razmgah, trots utredning om jäv, hade blivit befordrad samt fått höjd lön. Kort därpå kom               63

en av Eliassons närmaste arbetare, kommunikationsdirektör Jonas Lindgren, att även han bli            

misstänkt för jäv. Enligt uppgifterna hade han utsett sin flickvän till chef, höjt hennes lön samt                

låtit henne få betalt trots att hon hade varit på semester. Som en följd av anklagelserna valde                 

Lindgren att lämna Försäkringskassan. Avslutningsvis anklagades även myndighetens        64

HR-chef för jäv då han hade angett sig som chef över Lindgrens flickvän för att på så vis                  

försökt komma runt problematiken.  65

Eliasson blev personligen anklagad för att ha försökt skydda Lindgren och lägga ner             

internutredningen. Som ett svar på detta gick Eliasson ut i ett internt brev till sina anställda                

där han kallade Expressens avslöjanden för ”lätt parodiska”, någonting som fick           

myndighetens internutredare att reagera. En av dem kommenterade det hela och sa: ”Det             

generaldirektören skriver är inte sant. Vi som har utfört utredningen kan inte tolerera att              

62 Behrang Behdjou, ”Adil Hakimjan får stanna i Sverige”, Expressen 18/2 2009,  
   https://www.expressen.se/nyheter/adil-hakimjan-far-stanna-i-sverige/ (2018-12-11). 
63 Lasse Wierup, “Toppchef utredd för jäv - fick högre lön”, Expressen 26/3 2014, 
   https://www.expressen.se/nyheter/toppchef-utredd-for-jav---fick-hogre-lon/ (2018-12-09). 
64 Ulf Fahlén, “Lindgren lämnar försäkringskassan”, Expressen 31/3 2014,  
   https://www.expressen.se/nyheter/lindgren-lamnar-forsakringskassan/ (2018-12-09). 
65 Lasse Wierup, ”Ny jäv-misstanke på försäkringskassan”, Expressen 3/4 2014, 
   https://www.expressen.se/nyheter/ny-jav-misstanke-pa-forsakringskassan/ (2018-12-09). 
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myndigheten förs bakom ljuset.” Trots interna dokument som påvisade att Eliasson hade lagt             66

ner utredningen påstod han att den fortfarande var aktiv, något som internutredare vände sig              

emot. De sa bland annat: ”Om det nu är någon utredning som pågår så är Säkerhetsstabens                

avdelning för dataanalys och internutredningar ej involverad i denna och vet ingenting om             

någon sådan.”  67

Apologia 

Kategoriorna som framkommer i den här situationen innebär en mycket allvarlig kritik, delvis             

dessutom riktad mot Eliasson personligen. Genom att applicera Y-modellen på den här            

situationen kan vi se hur Eliassons retoriska agens bör vara mycket begränsad, då hans egen               

trovärdighet står på spel. Däremot befinner han sig i ett tidigt skede av krissituationen, vilket               

medför en viss styrka i den retoriska agensen. Vid ett tidigt skede har en aktör en större                 

möjlighet att styra narrativet för den fortsatta situationen och på så sätt reducera anklagelsen.  

Den 3 april 2014 kommenterade Dan Eliasson situationen via en intervju som            

publicerades på Försäkringskassans intranät samt på Youtube. Klippet, som i skrivande stund            

har 2337 visningar på Youtube, inleds med en kontextbeskrivning varefter Bror Karlsson,            

moderator, säger: ”Nu knakar det här, rejält, och på [...] forum så ställs frågan - vafan är det                  

som händer? Vafan är det som händer?” Eliasson är kvick med att påpeka hur problematiken               68

grundar sig i att några centrala befattningshavares har begått grova övertramp, vilket upprepas             

totalt tre gånger under videons gång. Genom dessa uttalanden skapas ett erkännande av skuld,              

samtidigt som fokus flyttas från Försäkringskassan och Eliasson till de anklagade cheferna.            

Eliasson fortsätter sedan att kommentera Razmgahs och Lindgrens jävsituation och berättar           

hur den interna utredningen är utförd av högt uppsatta chefer, på hans order. Det är således                

dessa rekommendationer som han sedan har fattat beslut om. Genom denna strategi lyckas             

han återigen skifta ansvaret bort från sig själv men även reducera anklagelsen genom att              

framföra goda egenskaper om sig själv och processen – han har alltså handlat korrekt enligt               

uppsatta rutiner och rekommendationer. 

På frågan huruvida Eliasson har gjort påtryckningar på internutredningen så förnekar           

66 Lasse Wierup, ”Bevis mot direktören”, Expressen 29/3 2014, 
   https://www.expressen.se/nyheter/beviset-mot-direktoren/ (2018-12-09). 
67 Ibid. 
68 ”Dan Eliasson kommenterar granskningen av FK” (2014), Youtube  
    https://www.youtube.com/watch?v=wYrkU4RkQHQ&t=182s (10/12 2018). 
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han. Han säger ”Det skulle aldrig falla mig in, den där gör lite ont i mig personligen”. Vidare                  69

beskriver Eliasson sin egen kontext i förhållande till Expressens granskning och säger: 

Sen så ser jag att det där på något sätt har vridits till att jag skulle vilja lägga ner en                    
utredning och då kan man förstå att jag blir lätt förvånad när jag var med på ett möte [...]                   
och vi har en bild av det, och sen presenteras det i media som någonting helt annorlunda,                 
ni kan ju förstå att jag blir rätt fundersam över vad som händer.  70

I det här citatet blir det tydligt hur Eliasson förnekar anklagelsen och där skulden nu förflyttas                

till en ny kontext, där Expressens porträttering av händelsen är felaktig. Här samverkar             

således två försvarsstrategier med varandra. Dels förnekar han anklagelsen, dels förflyttar han            

händelsen till en ny kontext vilket skapar ett nytt ramverk för tolkning. 

På frågan om Eliasson skulle ha gett order om att lägga ner utredningen av Lindgren               

svarar han: ”Nej. Under inga som helst omständigheter. För mig är det jätteviktigt att              

utredningar ska föras framåt på utredarnas egna villkor[...]” Fortsättningsvis säger han:           71

”Hela min devis i de här sammanhangen är att det aldrig är fel att göra rätt.” Via denna                  72

konstruktion av försvar framförs ett enkelt förnekande samtidigt som han också reducerar            

anklagelsen genom att föra fram goda egenskaper hos sig själv. Han uppfattas återigen som en               

person som vill göra rätt för sig själv och sin organisation. 

Eliasson väljer även att lovprisa Expressens arbete. Här berättar han om Expressens            

roll och hur det tillhör deras ansvar att sätta oegentligheter i strålkastarljuset. Han avslutar              

denna passage med att säga: ”Låt oss fokusera på det faktum att fel har begåtts och låt oss se                   

till att vi säkrar våra system så att vi inte gör den här typen av missar igen och att ansvar får                     

utkrävas i de fall där ansvar skall utkrävas”. På så vis lovar han korrigerande åtgärder               73

utefter Expressens granskning. Att han dessutom väljer att tala gott om Expressen kan ses som               

ett försvar på sitt tidigare uttalande, där han bland annat kallat deras uppgifter för ”lätt               

parodiska”.  

I det här offentliga uttalandet framkommer det ett flertal olika försvarstrategier, men            

där förnekande är frekvent återkommande. Här konstruerar Eliasson båda formerna av           

förnekande, förneka att händelsen har ägt rum och någon annan bär skulden. Vid ett flertal               

69  ”Dan Eliasson kommenterar granskningen av FK” (2014), Youtube  
    https://www.youtube.com/watch?v=wYrkU4RkQHQ&t=182s (10/12 2018). 
70  Ibid. 
71  Ibid.  
72  Ibid. 
73  Ibid. 
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tillfällen erkänner även Eliasson Migrationsverkets skuld, men lägger fokus på de berörda            

chefernas enskilda handlingar. Likaså väljer Eliasson att reducera anklagelsen genom att           

förflytta handlingen till en ny kontext samt framföra goda egenskaper om sig själv. 

Jag skulle även vilja nämna intervjuns disposition och dess påverkan för den slutliga             

effekten. I ett tidigt skede lyckas Eliasson alltså skjuta bort ansvaret från sig själv samt               

myndigheten. Hade dispositionen istället först fokuserat på tveksamheter relaterade till          

Eliasson hade förmodligen den slutliga effekten av situationens apologior sett annorlunda ut,            

främst i det avseendet att en förskjutning av ansvar inte hade varit möjlig på samma sätt.  

Etisk apologia 

I videon som Försäkringskassan har publicerat har Eliasson en allvarlig framtoning, vilket jag             

bedömer förstärker effekterna av hans ursäkter. På så vis framstår hans apologior som mer              

sanningsenliga och uppriktiga. Å ena sidan erkänner han att centrala befattningshavare har            

begått grova övertramp, å andra sidan väljer han att gång på gång förneka sin egen roll i det                  

hela. Med tanke på krissituationens anklagelser anser jag dock att Eliasson utför det på ett               

mycket retoriskt effektivt sätt. 

Då videon publicerades sex arbetsdagar efter de inledande anklagelserna anser jag att            

Eliasson även uppnår kriterier för en god tidsenlig apologia. Huruvida videon är frivilligt             

skapad är inledningsvis svårt att bedöma. Men då han vid ett flertal tillfällen väljer att               

uttrycka sig beklagande gentemot sina anställda så framstår åtminstone intervjun som sådan.            

Om vi förutsätter att så är fallet, är intervjuns yttersta intressenter också de som är anställda på                 

Försäkringskassan. På så vis är valet av kontext mycket passande, då intervjun är publicerad              

på Försäkringskassans intranät. Att posta en längre intervju, som samtliga medarbetare kan ta             

del av, skapar ett ökat förtroende i en annars väldigt komplex situation. 

Vid ett flertal tillfällen påtalar Eliasson de felaktiga handlingar som har gjorts av             

centrala befattningshavare och erkänner på så sätt Försäkringskassans skuld i det hela. Han             

väljer å andra sidan att kontinuerligt förneka sin egen inblandning. Det hela kan ses som               

aningen problematiskt då det nästintill upplevs som att han utnyttjar deras fall som ett sätt för                

att rädda sig själv. Med det sagt uppfyller han fortfarande kraven gällande skuld. 

I intervjun är Eliasson mycket skicklig att beklaga sig över situationen gentemot sina             

anställda. Han visar en stor förståelse samtidigt som han försöker finna ”den rätta medicinen”              

för att få tillbaka energin till organisationen och medarbetarna. Därför lyckas han på ett              
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mycket smidigt sätt att också sätta sig in i de skadade intressenternas situation, medarbetarna.              

Istället för att be om förlåtelse lägger han stor vikt vid att återfå förtroende genom att skapa en                  

försoning med sina medarbetare. Valet av att publicera en video på deras intranät är en stark                

indikation på detta. 

Intervjun som publicerades är drygt 20 minuter långt varför Eliasson har gott om tid              

att återberätta och offentliggöra relevant information om situationen. Tiden möjliggör att           

berätta om bland annat datum och diverse beslut. Det långa klippet tillgodoser också att              

intressenterna får en förklaring som bör tillmötesgå dem. Likaså lovar Eliasson att            

jävsituationerna skall utredas så att liknande händelser inte skall inträffa igen. 

Elisson utför en mycket god etisk apologia i denna krissituation vilket således skapar             

en ökad trovärdighet. Men vad är det som skiljer denna situation från krissituationen på              

Migrationsverket? Eliassons inledande etiska vägval ser annorlunda ut. Tidigare har han           

försvarat myndighetens trovärdighet, men i denna situation väljer att erkänna skuld. När            

bevisningen i en kategoria är så pass stark att den inte går att förneka, bidrar det med nya                  

villkor och förutsättningar för en apologia, helt i överensstämmelse med vad som har             

presenterats i Y-modellen. Denna krissituation var mycket komplex och innehöll ett flertal            

allvarliga anklagelser gentemot Eliasson som generaldirektör. Komplexiteten och        

allvarlighetsgraden kan dels förklaras det kommande förtroenderaset som följde, dels av vad            

Hearit skriver i sin bok, om hur intressenter ofta söker en direkt och försonlig ursäkt. Om en                 

aktör istället väljer att förklara eller rättfärdiga sitt beteende tenderar det istället att medföra              

negativa konsekvenser.   74

Senare samma år blev Dan Eliasson vald till Rikspolischef, vilket ger indikationer på             

att ursäkten godtagits av ansvariga politiker. När Anders Ygeman kommenterade valet av            

rikspolischef i Expressen sa han: ”Jag har det största förtroendet för Dan Eliasson”.  75

Polisen 

Kategoria 

Tisdagen den femte september 2017 avslöjade Sveriges Radio att Dan Eliasson hade frångått             

säkerhetsskyddsförordningen när han under 2015 valde att flytta polisens personal- och           

lönesystem till ett kanadensiskt bolag. Systemet hade bland annat tillgång till anställdas namn,             

74 Hearit 2006, s. 63. 
75 Niklas Svensson, ”Dan Eliasson blir ny rikspolischef”, Expressen 20/11 2014, 
    https://www.expressen.se/nyheter/dan-eliasson-blir-ny-rikspolischef/ (2018-12-10). 
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personnummer, löner samt information om deras nära anhöriga. Enligt         76

säkerhetsskyddsförordningen krävs det att hemlig information, kopplat till rikets säkerhet,          

behöver krypteras av system som är godkända av Försvarsmakten, vilket inte gjordes i det här               

fallet. Pia Gruvö, chef för IT-säkerheten på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten           

menade att säkerhetsskyddsförordningen inte går att missförstå och konstaterar på så vis att             

Eliassons handlingar har brutit mot den.  77

Eftersom polisens personal- och lönesystem innehåller uppgifter med bäring på rikets           

säkerhet har driften alltid sköts internt i separata lokaler. I och med att driften, utan någon                

godkänd kryptering, nu hade förflyttats, riskerade rikets säkerhet. När Gruvö svarade på            

frågan om hur allvarligt avslöjandet var, så svarade hon: ”Man riskerar då att uppgifter kan               

komma någon annan till del. Polisens personal- och lönesystem, Palasso, beskrivs som hjärtat             

i polisens verksamhet. Den som har tillgång till systemet får en unik inblick i hur polisen                

arbetar.”  78

Apologia 

Krissituationens kategorior är mycket allvarliga och riktar sig även denna gång mot Dan             

Eliasson personligen. Det är således hans beslut som har riskerat rikets säkerhet och orsakat              

ett potentiellt brott mot säkerhetsskyddsförordningen. Med tanke på allvaret i anklagelserna är            

Eliassons retoriska agens mycket begränsad i denna situation. Han anklagas nu för att ha              

begått ett mycket allvarligt brott varför han nu måste konstruera ett offentligt försvar med              

stark beviskraft för att skydda sig själv. Styrkan ligger, som tidigare noterat, i att han befinner                

sig i den inledande delen av krissituationen varför det finns ett handlingsutrymme att styra              

narrativet till sin fördel.  

Den sjunde september 2017 valde Eliasson att ställa upp på en intervju i Dagens              

Nyheter och fick därav konstruera ett försvar gentemot anklagelserna. Eliasson är tidig med             

att förneka att han har brutit mot säkerhetsskyddsförordningen när han återger kontexten av             

händelsen. Han påstår bland annat att polisens personal- och lönesystem riskerade att sluta             

fungera om denna åtgärd inte fullföljdes. Han säger i artikeln: ”Då var vi tvungna att titta på                 

andra lösningar än Försvarsmaktskrypto och det kan man göra enligt 13:e paragrafen i             

76 Adrian Sadikovic m.fl., ”Rikspolischefen frångick säkerhetsskyddsförordningen”, Sveriges Radio 5/9  
   2017, https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6770725 (2018-12-17). 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
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Säkerhetsskyddsförordningen. Jag gav mandat till IT-avdelningen att göra det.” I denna           79

passage samverkar två strategier: förnekande av skuld och reducering av anklagelsen. Dels            

menar han att handlingen utfördes med goda avsikter, dels förnekar han att den skulle bryta               

mot Säkerhetsskyddsförordningen. Att försöka framföra goda avsikter i denna kontext kan ses            

som problematiskt ur ett etiskt perspektiv. Även om det ligger en sanning i att systemet               

riskerade att förfalla, innehåller systemet mycket känsliga uppgifter. Samtidigt lutar han sig            

mot lagens utformning för att skapa en auktoritet i frågan. 

Eliasson väljer att inte kommentera detaljer om beslutet och hänvisar istället till            

sekretess. Han bekräftar dock hur det rådde en stor osäkerhet om de nya lösningarna skulle               

samverka med Försvarsmaktskrypto och gällande lagstiftning, varför han gav mandat till sina            

IT-experter att utforska andra möjliga alternativ. På så vis erkänner han handlingen, men             

förnekar samtidigt att detta på nåt sätt skulle bryta mot lagen. Avslutningsvis beklagar sig              

Eliasson för beslutets formulering när han säger: 

Beslutet, så som det är formulerat, är rätt och riktigt i förhållande till             
Säkerhetsskyddsförordningen. När man läser formuleringarna i dag, två och ett halvt år            
senare, och i ljuset av Transportstyrelsen, så kunde vi ha formulerat beslutet tydligare.             
Det är bara att beklaga.  80

Eliasson fortsätter således att förneka kategorian. Samtidigt väljer han att jämföra situationen            

med vad som utspelat sig på Transportstyrelsen. På så vis reducerar han anklagelsen genom              

att exemplifiera med liknande mer allvarliga händelser. Detta fungerar även som ett svar mot              

Pia Gruvö som i den inledande granskningen själv valde att dra paralleller till krissituationen              

på Transportstyrelsen som resulterade i att dess generaldirektör fick avgå, anklagad för brott             

mot Säkerhetsskyddsförordningen.  

I intervjun med Dan Eliasson skriver skribenten: ”Enligt rikspolischefen ska ingen           

obehörig ha haft tillgång till systemet och han menar att det är bra att Säpo gör en egen                  

utredning för att se över vad som gjorts och hur systemet fungerar.” Även om detta inte är                 81

citerat av Eliasson specifikt, så ger det en inblick i hans offentliga försvar mot denna               

kategoria. Här väljer Eliasson att förneka kategorian samtidigt som han skapar en reducering             

av anklagelsen. Genom att välkomna en utredning förminskar han händelsen avsevärt och            

79 Carl-Johan Kullving, ”Rikspolischef Dan Eliasson: Beslutet är olyckligt formulerat”, Dagens Nyheter  
    7/9 2017, https://www.dn.se/nyheter/sverige/dan-eliasson-beslutet-ar-olyckligt-formulerat/  
   (2018-12-17). 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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styrker dessutom sin egen trovärdighet av sitt förnekande. Apologian fungerar som ett bra             

exempel på hur Eliasson låter olika försvarsstrategier samverka med varandra. 

Etisk apologia 

Precis som i tidigare analys uppträder Dan Eliasson mycket sanningsenligt och uppriktigt,            

främst i det avseendet att han hänvisar till lagens utformning, vilket skapar ett hållbart försvar.               

Intervjun är dessutom publicerad två dagar efter avslöjandet, vilket gör den till den snabbaste              

responsen av de analyserade artefakterna. Responsen är dessutom utförd i en lämplig kontext.             

I och med den kvicka responsen bedömer jag också Eliassons offentliga försvar som frivilligt.              

Med tanke på krissituationens allvarliga kategorior, som denna gång anklagar honom för ett             

lagbrott, så behöver han snabbt konstruera ett försvar till allmänheten. 

I sitt försvar väljer han att hävda att ingen obehörig skall ha haft tillgång till systemet,                

vilket ger indikationer till att han talar till polisens medarbetare. Å andra sidan läggs störst               

vikt vid att påvisa att ett lagbrott inte har begåtts, något som antyder att han talar till Sveriges                  

regering som nu eventuellt måste agera. Jag bedömer dock att de yttersta intressenterna i              

denna situationen är regeringen, då ett väldigt litet fokus läggs på att tala till eller om de                 

anställda. 

Eliasson erkänner aldrig några felaktiga handlingar utan försöker istället övertyga om           

att handlingen är utförd på ett korrekt sätt. På så sätt erkänner han inte heller någon egen                 

skuld. I den rådande situationen kan det tyckas vara lämpligt att på något vis uttrycka sig                

beklagande gentemot de poliser som potentiellt har fått sina uppgifter röjda, men inte heller              

det gör Eliasson i den här situationen. Det sker alltså inga specifika försök till att sätta sig in i                   

polisernas situation eller att be om ursäkt. Istället uttrycker han sig enbart beklagande             

gällande den formulering som bland annat låg till grund för avslöjandet. 

Även om Eliasson offentliggör detaljer om vad lagen faktiskt tillåter så avböjer han             

kommentarer och hänvisar till sekretess. Det blir därför svårt att ta del av vad som faktiskt har                 

hänt och få en klar bild av situationen. Om vi förutsätter att de yttersta intressenterna i den här                  

situationerna är regeringen, vill jag ändå påstå att Eliasson redogör för en förklaring som kan               

möta deras förväntningar. Att dessutom luta sig mot lagstiftningen som sitt främsta alibi kan              

här ses som ett sätt att tillfredsställa särskilt regeringens förväntningar. Eliasson väljer aldrig             

att föreslå några specifika åtgärder, utan för istället fram en bild om sitt fortsatta arbete som                

rikspolischef. Även detta ger indikationer på att han talar till regeringen. 

30 



 

Jag värderar den här krissituationen som den hitintills mest allvarliga krissituationen           

för Eliasson personligen. Precis som i tidigare analyser har Eliasson goda förutsättningar för             

att genomföra en gynnsam etisk apologia. Men då han istället väljer att konstruera ett försvar               

ämnat att skydda honom själv faller de viktigaste elementen för etisk apologia bort. I sin tur                

kan detta kopplas till det etiska ställningstagande som Eliasson har valt att göra inför denna               

situation.  

Den 17 oktober 2017 las utredningen mot Eliasson ner, främst med tanke på att det               

inte hade skickats något hemligt material från Polismyndigheten till företaget ifråga. Även om             

brott inte kunde konstateras, menade överåklagare Anders Jakobsson att Eliassons beslut var            

felaktigt fattat.  82

Några månader efter krissituationen hos polisen blev Eliasson vald till generaldirektör           

på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det hela tyder på att hans offentliga             

försvar, i kombination med nedläggningen av förundersökningen, var tillräckligt för ett           

fortsatt förtroende från regeringen. Polisen valde dock att fira nyheten om Eliasson avgång             

med tårta, vilket antyder att hans avsaknad av etisk apologia fick konsekvenser. Detta kan              83

också ses som en bekräftelse gällande vad som tidigare har nämnts angående krissituationens             

yttersta intressenter och deras förväntningar. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Kategoria 

Under sommaren 2018 drabbades Sverige av några av de värsta skogsbränderna i modern             

historia. Det varma vädret och bristen på regn resulterade i mycket svårsläckta bränder och              

Sverige fick ta hjälp av medlemsländer från den Europeiska Unionen. Efter en granskning av              

Dagens Nyheter konstaterades det att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)           

hade stora brister i sin krishantering. Interna dokument från MSB avslöjade att det rådde en               

stor personalbrist redan i början av sommaren, när bränderna till stor del fortfarande var under               

kontroll. Dokumenten visade också att myndigheten redan den 12 juni hade efterlyst experter             

på skogsbrandrisk, analytiker, handläggare samt en redaktör. Vidare framkom det uppgifter           

om att brandslangar började ta slut redan i början av juni och att papperskartor inte fanns                

82 TT, ”Ingen förundersökning mot Dan Eliasson”, Svenska Dagbladet 13/10 2018, 
    https://www.svd.se/ingen-forundersokning-om-rikspolischefen (2018-12-18). 
83 Clara Öhrn, ”Dan Eliasson avgår - poliserna firade med tårta”, Aftonbladet 31/1 2018, 
   https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rxrb7r/har-firar-poliserna-eliassons-avgang--med-tarta  
   (2018-12-18).  
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tillgängliga eller i tillräcklig omfattning.  84

Gunnel Gyllander, kommundirektör i Härjedalens kommun, gick också hon ut och           

kommenterade sin bild av kontakten med MSB i Dagens Nyheter. Hon kritiserade            

myndigheten för deras bristande information och kommunikation. Hon sa bland annat: ”Vi            

har haft problem i kontakten med MSB. När det blir en krissituation så tycker jag att vi borde                  

kunna ha en kontaktperson på MSB som vi kan kontakta. Vi som kommun ska inte behöva                

göra deras jobb och jaga folk hos dem hela tiden. Det borde de lösa internt.” Hon konstaterar                 85

också att personal på MSB ”hela tiden hänvisat till varandra” och det således har varit svårt                

att etablera en kontakt.  86

Apologia 

Den här krissituationen påverkade många av Sveriges medborgare, inte minst med tanke på             

den stora volymen av naturresurser som gick förlorade. Anklagelserna kan tyckas vara milda i              

förhållande till vad som tidigare har analyserats, men bör fortfarande ses som allvarliga. Med              

tanke på att Eliasson inte är personligen anklagad, bör hans handlingsutrymme vara högre än              

vad som tidigare har konstaterats i ovanstående myndighetsanalyser. Han har däremot varit            

starkt kritiserad under flera år varför hans ethos är skadat.  

Den 25 juli ställde Eliasson upp i en längre intervju i Dagens Nyheter och fick därvid                

besvara kritiken som hade riktats mot myndigheten. Intervjun inleds med frågan: ”Tycker du             

själv att ni varit tillräckligt förberedda när bränderna tog fart?” Eliasson svarar: 

Vi har haft en hög, hög, hög beredskap. Men det får utvärderas längre fram om               
kommunerna och länsstyrelserna haft en tillräcklig beredskap och om det är som vi säger              
att vi haft en tillräcklig beredskap. [...] Men jag känner mig trygg med att vi har agerat på                  
det sätt vi ska som myndighet.   87

Här konstruerar Eliasson ett försvar som består av två strategier. Inledningsvis förnekar han             

kategorian. Genom att upprepa ordet ”hög”, i förhållande till beredskap, lyckas han dessutom             

förstärka effekten av förnekandet. När han sedan kommenterar hur han känner sig trygg för en               

eventuell utvärdering lyckas han dessutom reducera anklagelsen. Detta med tanke på att han             

84 Kristoffer Örstadius m.fl., ”Brister i beredskapen på MSB när bränderna tog fart”, Dagens Nyheter 25/7 2018, 
   https://www.dn.se/nyheter/sverige/brister-i-beredskapen-pa-msb-nar-branderna-tog-fart/ (2018-12-18). 
85 Kristoffer Örstadius, ”Branddrabbad kommun kritiserar MSB: ”Svårt att få kontakt”, Dagens Nyheter 26/7  
   2018, https://www.dn.se/nyheter/sverige/branddrabbad-kommun-kritiserar-msb-svart-att-fa-kontakt/  
   (2018-12-18). 
86 Ibid. 
87 Hanna Jakobson, ”Dan Eliasson: ”Vi har haft en hög beredskap”, Dagens Nyheter 25/7 2018, 
   https://www.dn.se/nyheter/dan-eliasson-vi-har-haft-en-hog-beredskap/ (2018-12-18). 
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framför goda egenskaper om krishanteringen. 

På frågan huruvida det har existerat problem med bemanningen menar Eliasson att            

”MSB har haft den funktionalitet vi ska ha” vilket även här förstärker förnekandet. Eliasson              88

väljer även att förneka genom att förflytta skulden, när han säger: ”Det är i grund och botten                 

riksdag, regering och alla berörda myndigheter som måste ta tag i den frågan.” Det              89

förekommer dessutom ytterligare former av förnekande, när han bland annat besvarar frågor            

om bemanning, material och expertis. 

Mot slutet av intervjun får Eliasson frågan: ”Är det några förfrågningar från            

kommuner, räddningstjänster eller länsstyrelser som inte kunnat leverera?” Här väljer          90

Eliasson att erkänna skuld och säger: ”Det finns situationer då vi inte kunnat hjälpa till med                

att fälla vatten i tillräcklig omfattning. Sen finns det säkert någon situation med             

personalunderskott då det inte varit möjligt att förmedla kontakt i tillräcklig utsträckning.”            

Men även om han i det här fallet väljer att erkänna skuld i viss omfattning så händer något                  

intressant. I följande mening säger han: ”Men min uppfattning är att vi kunnat vara väldigt               

lyhörda i att hjälpa till.” På sätt och vis erkänner han en viss brist i kommunikation och                 91

information, men samtidigt är det hans personliga åsikt att de har utfört ett gott arbete. Det                

hela blir en aning problematiskt, då den påstådda skulden avdramatiseras med den sistnämnda             

meningen. Huruvida detta är en effektiv strategi eller ej kan inte säkert besvaras, men det är                

ytterligare ett tydligt exempel på hur Eliasson låter olika strategier samverka. 

Etisk apologia 

Precis som i tidigare krissituationer framträder Eliasson också här sanningsenligt och           

uppriktigt, när han framför sin respons på ett effektivt sätt. Med tanke på att den retoriska                

responsen framförs direkt efter de inledande anklagelserna, bedömer jag denna apologia som            

tidsenlig. Som tidigare konstaterats är det svårt att avgöra huruvida responsen är frivillig eller              

ej, men med tanke på det kvicka svaret i kontexten, väljer jag att se den som sådan. Med tanke                   

på den stora omfattningen av bränder antar jag att de yttersta intressenterna är Sveriges              

medborgare, som nu kräver en förklaring till den bristfälliga hanteringen. På så vis lyckas han               

alltså rikta sig till de yttersta intressenterna med tanke på valet av media och val av kontext. 

Dan Eliassons offentliga försvar är genomgående starkt präglat av förnekande. Även           

88 Jakobson 2018. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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om Eliasson vid någon passage väljer att erkänna en viss form av skuld, lyckas han               

avdramatisera detta och istället framföra goda egenskaper. Denna motsättning skapar inte de            

förutsättningar som jag anser är uppnåeliga med Hearits inledande krav. I den retoriska             

responsen väljer inte heller Eliasson att uttrycka sig beklagande över situationen och sätter sig              

därför inte heller in i de drabbade intressenternas situation, varför kriterier för en eventuell              

försoning uteblir. Detta ger indikationer om Eliassons etiska vägval i situationen, där            

myndighetens trovärdighet sätts före intressenternas förväntningar.  

Eliasson väljer att offentliggöra relevant information i responsen. Även om mycket av            

denna information används för att stärka myndighetens förnekande, så fyller det funktionen            

att bemöta intressenternas förväntningar på en förklaring. Även om mycket av förväntningar i             

en sådan här situation ligger på korrigerande åtgärder, görs få försök till detta. Eliasson              

antyder dock att utvärderingar skall göras och rutiner ska ses över, vilket avses ge en               

någorlunda lugnande funktion gentemot intressenterna.  

Som tidigare konstaterats har den inledande delen av en krissituation ett retorisk            

handlingsutrymme som styr det fortsatta narrativet. Även om de flesta intressenter söker efter             

en direkt och försonlig ursäkt, finns det fortfarande en viss acceptans för att först erbjuda den                

anklagande aktören att få tala utifrån sitt perspektiv.  

Dan Eliassons offentliga försvar kan med ovanstående analys inte karaktäriseras som           

en särskilt väl genomförd etisk apologia. Även om han inledningsvis har goda förutsättningar             

för detta, liksom i de tidigare analyserna, väljer han återigen att ta ett etiskt ställningstagande               

som skyddar myndighetens rykte och trovärdighet.  

Avslut 

Efter att ha analyserat fyra förtroendekriser inom fyra myndigheter kan ett övergripande            

konstaterande göras angående Dan Eliassons offentliga försvarsstrategier. Eliasson retoriska         

mönster speglar hur han återkommande konstruerar sina offentliga försvar genom att förneka            

och/eller reducera anklagelsen. Vid förnekande antar han båda strategierna: förneka skuld           

eller att händelsen har ägt rum samt någon annan gjorde det. Vid reducering av anklagelsen               

antar han fem av sex olika strategier: framhäva goda egenskaper, förminska händelsen,            

handlingen är mindre allvarlig än liknande händelser, förflytta handlingen till en annan            

kontext samt förminska trovärdigheten genom att attackera anklagaren. Det retoriska mönster           

som har uppenbarat sig antyder att Eliasson är väl medveten om sin retoriska agens i den                
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inledande krissituationen. Här har han möjlighet att styra det fortsatta narrativet och på så vis               

även rikta fokus bort från sig själv. Analysen visar hur Eliasson erkänner skuld på              

myndighetens vägnar men metodiskt avstår från att erkänna egen skuld i diverse situationer. I              

de fallen ett erkännande av skuld framkommer, erbjuds korrigerande åtgärder, vilket kan ses             

som ett naturligt efterföljande mönster. 

Analysen av etisk apologia har visat att Eliasson konsekvent anpassar sig och            

uppträder i enlighet med de inledande kraven: sanningsenlig, uppriktig, tidsenlig, frivillig,           

rikta sig till samtliga intressenter och lämplig kontext. Däremot har det visats att efterföljande              

förväntningar oftast lämnas, undantaget situationen på Försäkringskassan. Det antyder ett          

ytterligare retoriskt mönster, nämligen Eliassons etiska vägval vid krissituationer. Eliasson          

väljer ofta att försvara myndighetens trovärdighet såväl som sin egen, istället för att erbjuda              

sina intressenter en väl genomförd etisk apologia och med den försoning. Krissituationen på             

Försäkringskassan tillhör dock undantaget och kan kopplas samman med att han här erkänner             

skuld, vilket leder till nya villkor och förväntningar på en apologia.  

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har tagit uttryck i två separata delar. Dels har syftet bestått av att                 

undersöka Dan Eliassons retoriska strategier i hans offentliga försvar. Dels har en strävan av              

att finna likheter och skillnader i Eliassons apologior varit av intresse. Ett etiskt             

förhållningssätt har dessutom applicerats. Medan den klassiska krisretoriken väljer att          

undersöka enstaka situationer, erbjuder denna uppsats istället studier av fyra krissituationer           

från fyra svenska myndigheter under Eliassons ledarskap. På så vis har retoriska mönster för              

Eliassons offentliga försvar kunnat avslöjats.  

För att besvara uppsatsens frågeställningar har teoretiska utgångspunkter från         

krisretoriken presenterats. Dessa har inkluderat begrepp som krissituation, kategoria,         

apologia, etisk apologia och agens. Utifrån dessa begrepp har en ny schematisk modell tagit              

form, Y-modellen. Modellen visar vad som händer i en krissituation men också hur olika              

begrepp samverkar. Y-modellen har sedan legat till grund för uppsatsens fortsatta metodiska            

val inför analysen, som preciserats till situationernas kategorior och Eliassons apologior. 

Utifrån analysen framgår det att Dan Eliasson återkommande väljer att konstruera sina            

försvar genom att förneka och/eller reducera anklagelsen. Det visas också hur många av hans              

offentliga försvar samspelar med varandra och kontinuerligt förstärker varandras slutliga          
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effekter. I det fallet där ett explicit erkännande av skuld har kunnat urskiljas, har också               

efterföljande korrigerande åtgärder utlovats. Likaså har analysen visat hur erkännande av           

skuld tenderar att forma en mer tilltalande etisk apologia. I de fallen ett erkännande av skuld                

har uteblivit, har kraven på etisk apologia fallit bort. Genom dessa resultat har också slutsatser               

dragits om Eliassons inledande etiska vägval. 

Vid sidan av resultaten har denna uppsats utmanat den traditionella krisretoriken           

genom att erbjuda nya insikter och förutsättningar. Med stöd av uppsatsens teoretiska och             

metodiska vägval kan mer träffsäkra ramverk skapas inför förståelsen av nya krissituationer.            

Uppsatsen har därför inte bara gett insikter om Dan Eliassons retoriska strategier, utan också              

öppnat upp mot en modern och sammansatt krisretorik. 
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