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Kampen om definitionerna ii 

Sammanfattning 
 

Introduktion: Under 2011 till året därpå var två politiker, Carl Bildt (moderat utrikesminister) 

och Håkan Juholt (Socialdemokraternas partiledare), utsatta för mediedrev: Etiopiensvenskar-

na och bostadsaffären. Juholt var som en svamp som sög upp all kritik medan Bildt framstod 

som teflon i jämförelse. Hur kommer det sig att Bildt klarade sig och fick sitta kvar som mi-

nister, medan Juholt avgick?  

 

Problem: Vad är det som skiljer Bildt från Juholts retorik under mediedreven 2011 enligt sta-

tusläran? Hur ramar journalisterna in debatten för Bildt respektive Juholt? 

 

Teori: Med statusläran (stasis theory) kan en sakfråga analyseras retoriskt genom ett av fyra 

status (”ställning”): fakta, definition, kvalitet eller procedur. Exempelvis, ett dödande kan 

handla om huruvida det ägt rum (fakta), om det var mord eller självförsvar (definition), om 

det var rätt (kvalitet) samt om frågan ska avgöras i annat forum (procedur). Fakta och proce-

dur är starkast försvar, definition och kvalitet svagast. 

 

Metod: Kvalitativ retorisk analys av Bildt och Juholts medieframträdanden i tv och radio, där 

medierna anklagar och aktörerna försvarar sig i en dialogsituation.  
 

Resultat: Bildt använder mer eller mindre uteslutande ett bevisande (fakta) och överförande 

status (procedur). När ny information är motstridig, hävdar han att den ska beskrivas an-

norlunda (definition). Juholt använder huvudsakligen ett kvalitativt status, ofta för att bedyra 

sin goda karaktär, även när han kunde valt ett mer lämpligt status. Flera fall har också upp-

täckts där journalisterna ställt frågor som varit inramade (presupponerad) på ett tveksamt sätt, 

ofta på ett kvalitativt status. 

 

Diskussion: Bildt använder starkare status vilket får till följd att skandalen inte tenderar att 

utvecklas i lika hög utsträckning då frågor om moral och värderingar utesluts. Juholt har valt 

det svagaste statuset. Slutsatsen är att man inte ska välja en försvarsstrategi och hålla fast vid 

den, utan anpassa försvaret varefter som ny information blir tillgänglig och anklagelsernas 

karaktär förändras. Slutsatsen gäller reaktiv kriskommunikation, inte nödvändigtvis proaktiv. 

Dessutom föreslås tre nya analyskriterier till statusläran. Studien begränsas huvudsakligen av 

medievalet (radio och tv) eftersom bara en del av den medierade politiken fångas, liksom ty-

pen av kris (etiska normbrott). 

 

 
Nyckelord: kriskommunikation, politisk retorik, makt, statusläran, stasis theory, argumentation, kate-

goria, apologia, framing, presupposition, politiska skandaler, medialisering 
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Abstract 
 

English title: Don‟t talk to me about policy! Politicians‟ rhetorical self-defense under media 

pressure 

 

 

Introduction: During 2011, two major Swedish politicians, Carl Bildt (right-wing foreign min-

ister) and Håkan Juholt (leader of the Social Democrats), were set under siege during a so 

called „media hunt‟: The Ethiopiaswedes and the residence affair. Juholt was like a sponge 

absorbing every bit of critique, whereas Bildt seemed like Teflon in comparison. How did 

Bildt manage to remain in power, while Juholt had to resign?  
 

Problem: What sets Bildt‟s rhetoric apart from Juholt‟s rhetoric during the media hunt under 

2011 in relation to the stasis theory? How do the journalists frame the media discourse for 

Bildt and Juholt? 
 

Theory: A controversy can be analyzed rhetorically with one of four stases of the stasis theo-

ry: fact, definition, quality or procedure. E.g., a killing has either occurred or not (fact), it may 

be defined as murder or self-defense (definition), there‟s a question if it was the right thing to 

do (quality) and if the controversy should be judged in another forum (procedure). Fact and 

procedure is the strongest defense, definition and quality is the weakest. 
 

Method: Qualitative rhetorical analysis of Bildt‟s and Juholt‟s media appearances in TV and 

radio, where the media accuse and the politicians defend themselves in a dialogue situation.  

 

Results: Bildt uses more or less exclusively the stases of fact and procedure. When new in-

formation is contradictory to fact, he claims that it should be described differently (stasis of 

definition). Juholt mostly uses a stasis of quality to assert his good moral character, even 

when he could‟ve chosen a more appropriate stasis. A few cases where the journalists‟ ques-

tions have been framed (presuppositioned) in a questionable manner have also been found, 

often in a qualitative stasis. 

 

Discussion: Bildt uses stronger stasis which prevents the scandal from evolving and therefore 

excludes questions about morals and values. Juholt uses a weaker stasis. The conclusion is 

that one shouldn‟t select a rhetorical self-defense strategy and stick to it; rather, the defense 

should adapt to new information as well as changes in the type of accusation. This conclusion 

holds for reactive crisis communication, not necessarily proactive. Three new analytical crite-

ria for the stasis theory are also offered. The study is primarily limited by the type of crisis 

(norm transgressions) and the choice of media (radio and TV) because only a part of the me-

diatized politics is captured. 

 

 
Keywords: crisis communication, political rhetoric, power, stasis theory, argumentation, kategoria, 

apologia, framing, presupposition, political scandals, mediatization 
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1. Inledning 
Politiker gör inget annat än ljuger och bedrar människor, och de har så pass vassa tungor att 

de kan prata sig ur ett mord om det så hände i direktsändning i Rapport. Är det verkligen så? 

Det kan finnas en benägenhet att svara ja på den frågan, men innan vi låter fördomarna 

komma till tals kan vi försöka undersöka om det faktiskt förhåller sig så. Det jag vill ta reda 

på är om politiker verkligen är så pass skickliga på att prata – kan de prata sig ur vad som 

helst de har gjort? Och vad säger de egentligen när mediedrevet sätter igång och kamerorna 

och mikrofonerna riktas mot deras tryne? 

Bakgrund 
Under hösten 2011 skedde två större mediedrev parallellt.

1
 Dels var det Socialdemokraternas 

partiledare Håkan Juholt som hade avslöjats med att få för mycket ersättning för sin övernatt-

ningsbostad. Dels var det utrikesminister Carl Bildt (M) vars ägarintressen i oljebolaget Lund-

in Petroleum
2
 återigen blev intressanta när två frilansjournalister greps i Etiopien när de skulle 

granska bolagets affärer i förhållande till inbördeskriget i Sudan. Detta ska jag mycket kort 

redogöra för nedan. 

 

Håkan Juholt tillträdde som Socialdemokraternas partiledare den 25 mars 2011. Aftonbladet 

visade i oktober att Juholt fått 160 266 kronor för mycket i hyresersättning för sin övernatt-

ningsbostad,
3
 vilket han senare bad om ursäkt för och betalade tillbaka, och menade att han 

inte hade koll på reglerna.
4
 Reglerna visade sig vara informella och följdes inte av alla leda-

möter. Sedan visade Expressen att han fick ersättning för både hyrbil och privatbil med 5–6 

000 kronor.
5
 I januari 2012 anklagade Juholt regeringen för att ha röstat igenom lagförslag 

tillsammans med Sverigedemokraterna, som dock inte ens fanns i riksdagen vid tillfället. Den 

21 januari 2012 tillkännagav Juholt sin avgång som partiledare för Socialdemokraterna vid en 

presskonferens i Oskarshamn. 

Carl Bildt var styrelseledamot i Lundin Petroleum under 2001-2006, ett oljebolag som 

bland annat gjorde affärer i Sudan redan under 2000-talet, som människorättsorganisationen 

Human Rights Watch kritiserade för att ha bidragit till Sudans inbördeskrig. Den 6 oktober 

2006 bildar Fredrik Reinfeldt den nya regeringen, varför Bildt avgår från styrelsen i Lundin 

Petroleum. November samma år får bolaget kontrakt på att leta efter olja i sydöstra Etiopien 

(Ogaden, vid gränsen till Somalia). Under 2010 inleds en förundersökning mot Lundin Petro-

leum om folkrättsbrott. Den 1 juli 2011 greps journalisterna Martin Schibbye och Johan Pers-

son (Etiopiensvenskarna) misstänkta för terrorbrott i Etiopien för att ha tagit sig in i området 

Ogaden med gerillan Ogadens nationella befrielsefront (ONLF).
6
 Deras syfte var att granska 

de övergrepp som skett i regionen med koppling till Lundin Petroleums affärer. Även om 

Bildts privataffärer inte var nya, så blev det ändå en ny debatt kring Bildts intressen i ut-

ländska bolag (Lundin Petroleum, men även ryska gasföretaget Gazprom via holdingbolaget 

Vostok Nafta) och hur det påverkar hans partiskhet för att lösa konflikter med svenskar in-

blandade. 

                                                 
1
 Mediedrev kännetecknas av vittomspännande, intensiv och kritisk rapportering, anklagelser om normbrott med många dominerande 

medier med samma perspektiv och journalistisk/dramaturgisk vinkel där utkomsten är osäker (Allern & Pollack, 2012, s. 22). 
2
 Bolaget hette tidigare Lundin Oil. 

3
 Thulin (2011-10-07). 

4
 TT (2011-10-07). 

5
 Thunberg & Karlsson (2011-10-13). 

6
 Östlund (2011-07-04). 
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Diagram 1. Svenskarnas stöd i procent för Socialdemokraterna respektive Moderaterna. Frågan är ”Vilket parti 

skulle du rösta på i riksdagsvalet om det var val i dag?”. Data för juli 2011 saknas, därav gapet. Notera även att 
Y-axeln börjar på 22 procent. Källa: TNS SIFO väljarbarometer. 

Sammanfattningsvis har Juholt fått för mycket pengar i bostadsersättning och Bildt har in-

vecklade kopplingar till ett bolag som gjort affärer i ett krigsdrabbat område. Det som är in-

tressant för mig är hur dessa två politiker försvarar sig, retoriskt sett, i massmedierna när de 

anklagas för sina respektive affärer. Kan det ligga någonting i deras retorik som gjorde att det 

blev som det blev? Men som all retorik så är det viktigt att förstå själva kontexten där retori-

ken utförs, den så kallade retoriska situationen.
7
 Retorik kan ses som byggandet av ett hus, 

där man måste bygga väggar och tak på något slags fundament. Detta fundament avgör vad 

för slags väggar man kan resa och därmed också vilken typ av retorik man kan eller bör lägga 

fram. Samtidigt styrs situationen också av regelverk från myndigheter. Det spelar ingen roll 

hur bärkraftiga väggarna är om det likt förbannat står en tjänsteman och hotar med länsman 

om de förs upp. Därför är det viktigt att sätta in den politiska retoriken i sitt sammanhang, det 

vill säga den medialiserade politiken. 

Hur uppsatsen är upplagd 
Uppsatsen börjar under nästa rubrik med att sätta politisk retorik på kartan. Det görs genom 

att beskriva vad som utmärker mediedrev och politiska skandaler samt hur de gestaltas i me-

dierna. Därefter följer problemformuleringen om hur statusläran kan används för att jämföra 

Bildt och Juholts retorik samt hur journalisternas inramning kan påverka retoriken. 

I teoridelen kommer sedan beskrivning av statusläran och de fyra nivåer en dispyt eller 

oenighet kan handla om, vilket är utgångspunkten för uppsatsen. Där finns också en diskuss-

ion om liknande teorier och varför statusläran (som sällan använts) är intressant. Samtidigt 

förklarar jag den tredje maktfaktorn, vilket är reglerna för situationen i förhållande till argu-

                                                 
7
 Retorisk situation är när ”någon försöker övertyga någon om något på ett visst sätt vid en bestämd tid och på en bestämd plats” 

(Ekström & Larsson, 2010, s. 217). 
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menten och agenda-setting. Under metod beskrivs hur materialinsamlingen har gått till och 

varför etermedier legat till grund för inhämtningen av empirin. På det följer tidigare forskning 

inom fältet, däribland nya synsätt på statusläran, hur statusläran har använts för att analysera 

Bill Clinton i Lewinskyaffären samt en beskrivning av några närbesläktade teorier och be-

grepp inom kriskommunikation. 

Sist följer resultatet och analysen av den insamlade empirin där Carl Bildt och Håkan Ju-

holt presenteras kronologiskt varefter som deras respektive mediedrev (och kris) utvecklas. 

Under diskussion diskuteras de slutsatser som kan dras från materialet och här ges också vi-

dare tips på hur man kan gå vidare med ny forskning, samt några praktiska tillämpningar av 

uppsatsens resultat. Sist i varje avsnitt finns en sammanfattning – antingen under en egen ru-

brik eller i det sista stycket i avsnittet. Under nästa rubrik ska vi gå in på situationen för poli-

tikerna, det vi kallar den medialiserade politiken. 

Mediebilden av politiska skandaler 
Det är omöjligt att veta vad politiker egentligen har sagt till skillnad från vad medierna pre-

senterar att de har sagt. För att bedöma vad en högt uppsatt politiker egentligen säger krävs 

det att man följer dem på pressträffar dag ut och dag in. Och det räcker med att det finns fler 

än en politiker i världen för att ett sådant mastodontprojekt ska haverera. Man är som med-

borgare, och forskare, därför tvingad till att ta del av en medierad bild av politikers tal och 

policy.
8
 Det innebär förstås inte att mediernas bild nödvändigtvis är förljugen. Det pekar bara 

ut vilken arena som är viktig för att förstå politiken och i förlängningen även vilka spelregler 

som gäller för den. Politiker är med andra ord beroende av massmedierna för att driva sin po-

litik, och gör de inte bra ifrån sig där, så gör de inte bra ifrån sig alls.
9
 

Valkampanjer är huvudsakligen mediakampanjer. Partierna har sedan länge blivit helt be-

roende av synliga ledare som har bemästrat konsten att debattera i tv och vars säljbarhet 

gör dem eftertraktade.
10

 

Det innebär samtidigt att det kan finnas en dissonans mellan vad politiker faktiskt har gjort 

och vad de uppfattas ha gjort.
11

 Att kunna presentera sig själv i fördelaktigt ljus, impression 

management, är därför av yttersta vikt för en politiker för att undvika skandaler. Det behöver 

inte handla om att dölja sanningen, utan kan mycket väl handla om motsatsen: att presentera 

sanningen på ett sådant sätt att den inte uppfattas som osann eller stötande (vilket är nog så 

svårt). Det är nämligen så att vi nästan alltid låter oss övertygas av ett argument som vi tycker 

låter rimligt, och, inte som man kanske skulle tro, argument som faktiskt är sanna och gil-

tiga.
12

 

Men vad är egentligen en politisk skandal? Först och främst, när jag använder begreppet 

här så menar jag helt enkelt de medierade politiska skandalerna, alltså det som massmedierna 

säger är politiska skandaler. En politisk skandal definieras däremot i forskningen som ”ett 

brott mot regler och procedurer vid utövandet av politisk makt”.
13

 

Kännetecknande för vissa politiska skandaler är att de startar relativt små, och först däref-

ter blir allt allvarligare. Vissa kanske anser att den inledande ”exponeringen” är trivial el-

                                                 
8
 Hartley (2007, s. 23); Thompson (2001, s. 158-69). 

9
 Nya medier överbryggar förvisso det gapet, men når sällan ut till lika många som traditionella massmedier (Fenton, 2010). 

10
 Allern & Pollack (2012, s. 15). 

11
 Benoit (1997). 

12
 Walton (2007, s. 23). 

13
 Allern & Pollack (2012, s. 14). 
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ler uppblåst bortom proportioner av media, men med tiden fördjupas skandalen och blir 

allvarligare eftersom politikern försöker förlita sig på förklaringar, förnekanden eller svar 

som innehåller halvsanningar […]
14

 

De politiska skandalerna blir allt fler och fler.
15

 Men det behöver inte nödvändigtvis hänga 

ihop med att fler politiker begår normbrott eller agerar på ett omoraliskt sätt, utan snarare på 

att journalisternas gränser för vad som utgör skandaler har minskat.
16

 Det finns fem förkla-

ringar till det, menar Thompson: (i) Politiker är mer synliga nu än tidigare tack vare tv och 

radio, (ii) kommunikationsteknologin förändras och politiker kan bevakas allt mer, från tv:ns 

födelse till Twitter och Facebook, (iii) den journalistiska kulturen har förändrats där exempel-

vis Watergateaffären gett den grävande journalistiken större legitimitet, liksom (iv) en föränd-

rad politisk kultur där saker som klasskillnader inte längre är lika påtagliga sedan servicesam-

hällets intåg, och slutligen (v) en större ”legalisering” av det politiska livet, det vill säga 

lagstadgade krav på politiker att offentliggöra sina ekonomiska affärer.
17

 Det är också så att 

den medierade politiken har blivit mer personfixerad, snarare än partifokuserad, vilket får till 

följd att de politiska skandalerna som handlar om etiska normbrott (norm transgressions) blir 

mer framträdande.
18

 

Problem 
Min problemformulering tar sin utgångspunkt i statusläran. Det kan därför vara på sin plats att 

först läsa teoridelen. I korthet beskriver statusläran fyra status (”nivåer”) en sakfråga eller 

dispyt kan handla om: fråga om fakta, definition, kvalitet eller procedur. När två parter är oe-

niga om en sakfråga måste de finna rätt nivå (status) innan de kan gå vidare med diskussion-

en, i alla fall om den ska vara meningsfull. Det är på detta sätt jag avser att granska hur de 

politiska aktörerna förhåller sig till denna lära. 

 

Huvudfråga: Vad skiljer Bildt från Juholts retorik under mediedreven 2011 enligt statuslä-

ran?  

Underfrågor: 

(a) Rör sig Bildt mellan olika status på ett annat sätt än Juholt? 

(b) Hur ramar journalisterna in (frame) debatten? Hur påverkar det Bildt och Juholt? 

(c) Är det klassiska rådet ”tell it all and tell it fast” egentligen en dålig strategi? Det vill 

säga, förvärrar den krisen snarare än löser den, ur aktörens synvinkel? 

(d) Hur bör journalister förhålla sig till de olika strategierna (enligt statusläran) som Bildt 

respektive Juholt använder? 

Vad som är sant och vad som är hållbara argument är med andra ord irrelevant, utan det är 

sättet att argumentera som står i fokus. Min tes är att Bildt bemöter kritik på en tidigare nivå 

av statusläran än vad Juholt gör, och att han gör det med för teorin relevanta strategier. Det 

gör att han blir skickligare på att hantera kritik och dessutom har fler val till förfogande om 

han skulle behöva ”retirera bakåt”. Det är detta som jag försöker fånga i (a). Min tes säger 

därför också att Juholt, å sin sida, förhåller sig mer statisk och ligger på samma nivå av status-

läran, vilket hindrar hans möjligheter att hantera kritik. 

                                                 
14

 Ibid., s. 12. 
15

 Ibid., s. 35. 
16

 Kantola (2012). 
17

 Thompson (2000, s. 108-16). 
18

 Allern & Pollack (2012, s. 14f). 
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Det kan förstås vara andra faktorer som också påverkar, till exempel att det i Bildts fall 

handlar om komplexa och abstrakta ägarförhållanden i ett bolag som arbetar i ett annat land, 

medan Juholts fall handlar om konkreta bostadsaffärer och vardagshändelser som ligger 

”närmare” de flesta människor. Det innebär att Juholts affärer är lättare att skildra i enlighet 

med medielogiken. Det jag kan bidra med är i så fall en liten, men viktig, pusselbit till varför 

det blev som det blev. Pusslet blir trots allt inte komplett förrän alla bitar är på plats, hur små 

de än må vara. Jag ska heller inte sticka under stolen med att retorik och dialektik av det här 

slaget är ett stort intresse, vilket är nog så gott skäl. 

Men det krävs som bekant två för att dansa tango. I (b) försöker jag således beskriva hur 

medierna gestaltar de så kallade skandalerna. Som jag skrev inledningsvis går det inte utan 

problem att skilja medierna från aktörerna, då de påverkar varandra i ett dialektiskt förhål-

lande, vilket innebär att journalisternas framing också tas i beaktande i sin roll som ”åkla-

gare”. Jag utvecklar min syn på detta i teoridelen. 

Vad gäller (c) så är det uppenbart en väldigt sluten fråga i form av ett ja eller nej. Däremot 

är den betydelsefull eftersom jag i mitt material funnit saker som i viss mån motsäger tidigare 

forskning, vilket motiverar en sluten fråga av det här slaget. Men svaret kommer att vara mer 

nyanserat, och utvecklas under diskussionsdelen. 

Som synes är dessutom den sista underfrågan (d) av normativ karaktär. Statusläran är både 

ett analytiskt verktyg och ett sätt att peka ut vilka strategier som är lämpliga under ett speci-

fikt status. Om jag lyckas reda ut vilket status som Bildt och Juholt använder, kan jag därför 

svara på frågan om vilken strategi som är lämpligast för journalisterna att tillämpa i sin roll 

som åklagare för att ”komma åt” svaret de är ute efter (och huruvida de faktiskt lyckas med 

det). Dock är denna underfråga minst angelägen av de fyra, och kommer bara behandlas flyk-

tigt. 
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2. Teori 
Tre teorier kommer att ligga till grund för min retoriska analys: statusläran, framing samt den 

tredje maktfaktorn. Då jag tar för givet att medieteorierna är mer bekanta, så lägger jag större 

vikt vid att redogöra för statusläran och den tredje maktfaktorn som hör till retoriken. Jag ger 

även några övergripande ord om kriskommunikation i allmänhet, där jag också presenterar 

några typiska ord och begrepp. 

Statusläran 
Alla frågor som debatteras handlar om att en person kommer med ett påstående och att en 

annan person förnekar det påståendet.
19

 Så det första som måste ske i varje debatt (åtminstone 

om den ska vara fruktbar) är att komma överens om vilken fråga det är som debatteras. Det 

går att skilja mellan fyra olika typer av sådana frågor. Statusläran, eller stasisteorin, handlar 

just om att identifiera ett av fyra status, kärnfrågan, som en debatt eller dispyt handlar om. Det 

latinska ordet status (grekiska stasis) betyder ställning, och är på det sätt vilka trupper place-

rade sig inför en strid.
20

 Det ger också den som ska försvara sig från kritik fyra olika strategier 

för att hantera kritiken. Det är logiskt sett omöjligt att försvara sig och säga emot på något 

annat sätt än genom dessa fyra status,
21

 vilket gör att läran är användbar inom alla typer av 

debatter där det råder oenighet. Statusläran ingår förvisso i den retoriska genren genus judi-

ciale, vilket är det juridiska talet där man anklagar och försvarar,
22

 men är på inga sätt begrän-

sad av just den genren.
23

 Statusläran är därför högst relevant för att analysera Carl Bildt och 

Håkan Juholt som är de ”åtalade” i massmediernas ögon. I tabellen nedan sammanfattas de 

fyra typerna. I uppsatsen framöver kommer jag att använda begreppen ur den mittersta ko-

lumnen (”fråga om fakta” och så vidare), så lägg dessa fyra på minnet. 

 

 Frågor för att finna status Typ av fråga Typ av status24 

1 Gjorde personen det? om fakta bevisande (status coniecturalis) 

2 Vad gjorde personen? om definition definierande (status definitionis) 

3 Var det rätt eller lämpligt? om kvalitet kvalitativ (status qualitatis) 

4 Är detta rätt plats för sakfrågan? om procedur överförande (status translationis) 

Tabell 1. Statusläran och de fyra typer av status (”nivåer” eller ”ställningar”) en dispyt kan handla om.
25

 

Första nivån av statusläran går alltså ut på att motbevisa motståndarens faktapåstående. Om 

det inte går så angriper man dennes terminologi eller definitioner av faktumen (motsvarande 

primary definer
26

). Vidare, om inte heller detta går, så attackerar man huruvida det fanns 

några särskilda omständigheter som gjorde handlingen lämplig och, slutligen, om det här är 

                                                 
19

 Quintilianus, Inst. Or. 3.5.7. 
20

 På engelska används huvudsakligen det grekiska begreppet stasis. Ibland också i angliserad variant, stases. 
21

 Lindqvist Grinde (2008, s. 73). 
22

 Det finns tre genrer inom retoriken: nyss nämnda genus judiciale, genus deliberativum (tillråda och avråda) och genus demonstra-

tivum (prisa och fördöma). 
23

 Lindqvist Grinde (2005). 
24

 Svenska översättningar lånade från Lindqvist Grinde (2008). 
25

 Antalet status anges ibland som tre stycken (Cicero, 2009, Ad Her. 1:18). 
26

 Hall (1978). 



Kampen om definitionerna   7 

rätt plats för att diskutera frågan (den kanske ska avgöras i domstol?). Man rör sig fortskri-

dande från 1 till 3 på statusläran. Om man väljer att ”strida” från nivå 3 (fråga om kvalitet), så 

har man alltså implicit godtagit de två föregående nivåerna (fråga om fakta respektive definit-

ion). Den viktigaste faktorn för att bestämma rätt status är inte det ursprungliga första påstå-

endet som en person kommer med, utan respondentens svar på det påståendet. Det är alltså 

aktörerna, Bildt och Juholt, som i första hand bestämmer status och därmed hur intervjusituat-

ionen ska utvecklas. 

I regel är det så att ju länge fram man kommer på denna ”skala”, desto riskablare blir ar-

gumentationen. Med andra ord är det effektivast att bemöta kritik så tidigt som möjligt på 

skalan.
27

 Det är den generella regeln, men det finns ett undantag. Andra forskare hävdar att 

det snarare är sista nivån, frågan om procedur, som är starkast.
28

 Det kan alltså i vissa lägen 

vara bra att helt enkelt avfärda diskussionsämnet, det vill säga hävda att det är fel forum för 

debatten, och på så vis slå undan benen på kritiken innan man har gått igenom hela skalan och 

riskera förödmjukelse av att ha fel på någon annan nivå. Men oavsett vilken forskare man 

väljer att lyssna på, är de ändå överens om att kvalitet är den minst lämpliga strategin bortsett 

från de status de är oeniga om. Det är alltså så att fakta eller procedur (1 respektive 4) är de 

starkaste, följt av definition (2) och sist kvalitet (3). Anledningen till att de är överens om 

dessa två (definition och kvalitet) är därför att om man kan visa att fakta är fel eller sakfrågan 

kan överföras till något annat plan, så är debatten över. Det kan förstås startas en ny debatt om 

det faktiskt förhåller sig så, men det ursprungliga debattämnet är åtminstone över. Om definit-

ioner kan man däremot alltid tvista, liksom om händelsen ifråga var rätt eller fel. 

Jag vill därför sluta mig till en något modifierad ordning, alltså att fakta (1) är starkast, 

följt av procedur (4), definition (2) och sist kvalitet (3). Det är denna ordning jag därför anser 

ger starkast försvar, baserat på resonemanget ovan. Det finns dock inga vattentäta skott, utan 

handlar i mångt och mycket om hur den specifika situationen ser ut. Att använda ett överfö-

rande status (procedur) skjuter egentligen bara fram dispyten till ett senare tillfälle (och i ett 

annat forum förstås). För politiker innebär det att de köper sig tid, inte att saken är avgjord 

eller utagerad (om det nu inte är så att andra personer faktiskt är ansvariga för frågan – att föra 

över en fråga kring vetenskap till en forskare är lämpligt eftersom de är experter på ämnet 

ifråga). 

Varje status ger sedan specifika råd om hur man bör hantera kritik, till exempel så kan sta-

tus qualitatis (kvalitet) ge rådet att föra över skulden på någon annan, göra en pudel, jämföra 

sakfrågan med något annat (som är värre) och så vidare. Dessa typologier presenteras under 

kommande underrubriker. Jag kommer använda Anders som exempel, som anklagas av en 

vän för bilstöld. 

1. Fakta – gjorde personen det? 
Den första nivån av statusläran handlar om fakta och huruvida personen begick handlingen. 

Det blir en fråga om vad som kan eller inte kan bevisas och detta kan delas upp i följande fem 

typer av bevis:
 29

 

(a) Sannolikhet. Om det är sannolikt eller osannolikt att personen har begått handlingen, 

eventuella motiv etc. 

(b) Uteslutning. Om uteslutningsmetoden kan visa att personen exempelvis hade motiv för 

att genomföra handlingen. 

(c) Tecken. Tecken på att personen sökt en tid eller plats för att genomföra handlingen. 

                                                 
27

 Hohmann (2001); Johannesson (2006, s. 39f). 
28

 Hellspong skriver att procedur är starkast försvar, därefter fakta, definition och sist kvalitet (2001, s. 248). 
29

 Lindqvist Grinde (2008, s. 158). 
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(d) Indicium. Något som personen gjorde som stärker misstanken om att han eller hon be-

gick handlingen. 

(e) Efterföljande beteende. Om personen gjorde något efteråt som stärker misstankarna. 

Det kan finnas ögonvittnen som såg Anders stjäla bilen, och det fanns ingen annan person i 

närheten (uteslutning). Anders förnekar att han stal bilen. Men han kan inte förklara varför 

han har bensinkvitton i fickorna (indicium), trots att han inte äger någon bil. 

2. Definition – vad gjorde personen? 
Andra nivån på statusläran. Hur sakfrågan ska ses och i vilket ljus, det vill säga vad vi ska 

kalla och definiera händelsen som. Anders säger att han inte stal bilen, utan lånade den. An-

ders godkänner alltså att han tog bilen utan lov, en fråga om fakta, men inte att det ska kallas 

stöld.
30

 

3. Kvalitet – var det rätt eller lämpligt? 
Huruvida det finns andra faktorer eller omständigheter att ta hänsyn till är tredje nivån på sta-

tusläran. Här godkänner man implicit även de två föregående nivåerna, alltså att det har hänt 

och vad det ska kallas. Kan delas in i följande underkategorier:
31

 

(a) Comparatio. Jämföra handlingen med något större eller mindre, exempelvis ”det jag 

har gjort är ingenting i jämförelse med…”. 

(b) Remotio criminis. Avlägsna handlingen från sig själv och skylla den på någon eller 

något annat. ”Det är samhällets fel att jag tog bilen.” 

(c) Relatio criminis. Återförande av brottet och mena att brottsoffret (eller den som ankla-

gar) själv bär skuld. ”Om han inte hade provocerat mig, hade jag inte tagit bilen.” 

(d) Concessio. Medgivande, det vill säga erkänna handlingen men försöka undvika straff 

på ett av två sätt: 

 Purgatio. Att rentvå sig själv genom att säga att syftet var gott (begicks av 

misstag, nödvändighet eller okunnighet), men att handlingen som sådan var 

förkastlig. 

 Deprecatio. Avbönen, att erkänna handlingen utan att försvara sig – göra en 

pudel. Den sista ”försvarslinjen” och därmed det svagaste försvaret av dem 

alla. 

Anders kanske menar att han var tvungen att ta bilen utan lov eftersom han skulle köra en 

person med livshotande symptom till akutmottagningen. Personens liv var viktigare än bilen, 

menar Anders, och hävdar att det gör handlingen moraliskt rätt och riktig. Han tillämpar alltså 

purgatio. 

4. Procedur – är det rätt forum? 
I vilket forum, plats eller domstol sakfrågan bör behandlas. Kanske ska frågan diskuteras av 

någon sakexpert snarare än lekmän? Är de yttre formerna för debatten felaktiga på något sätt? 

Det handlar alltså om ett överförande av frågan till en annan sfär. Anders säger exempelvis 

ingenting om de föregående nivåerna på statusläran utan säger helt enkelt ”Vi ses i tingsrät-

ten!” och menar att det inte är en fråga som han och hans vän ska stå och orda om, utan över-

                                                 
30

 Notera likheten med dagordningsteorins andra nivå, liksom framing. 
31

 Lindqvist Grinde (2008, s. 159f). 
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föras till en annan institution som får bedöma handlingen. Även när man byter ämne handlar 

det om en överföring.
32

 

 

Sammanfattningsvis har vi genom statusläran gått från fakta, definition, kvalitet till procedur. 

Fakta och procedur är de starkaste strategierna att använda, medan definition är näst svagast 

och kvalitet är svagast. 

Statusläran har de senaste decennierna fått ett uppsving från sin tvåtusenåriga dvala och 

det är inte speciellt svårt att förstå varför eftersom den passar som handen i handsken i den här 

typen av analyser. Det kan dock vara på sin plats att återigen påminna om att det inte nödvän-

digtvis behöver handla om juridiska tvister, även om statusläran av förklarliga skäl lämpar sig 

utmärkt för det och lättast låter sig illustreras i den skruden. Alla debatter där oenighet råder 

kan analyseras med statusläran, såsom politiska spörsmål i olika frågor.
33

 Läran är också an-

vändbar för att se om betydelsen av ett ord har ändrats över tid,
34

 även om det inte står i cent-

rum här. 

Kriskommunikation 
Hur politiker bäst bör försvara sig är också, i allra högsta grad, en fråga om kriskommunikat-

ion. Här finns det även försvarsstrategier, såsom apologia och image repair theory med 

flera,
35

 även om den senare mer härrör till psykologin och om att ”plocka upp spillrorna” än 

att försvara sig. Apologia brukar kallas ”självförsvarets tal” och kategoria är på motsvarande 

sätt talet för den som anklagar. Det är värt att notera att apologia inte ska tolkas enligt det 

engelska uttrycket ”apology”, det vill säga att be om ursäkt. Att be om ursäkt kan vara en stra-

tegi, men apologia är inte begränsat till bara ursäkter. 

Frågan är då vad som skiljer dessa två från statusläran? Det finns de som menar att vi 

egentligen bör kombinera dem,
36

 för att det egentligen handlar om att se samma sak men med 

olika glasögon. Anledningen till att jag inte lägger dessa begrepp under statusläran är för att 

lägga tonvikten på kriskommunikationen och för att de traditionellt sett behandlas som sepa-

rata teorier i forskningen. Dessutom är apologia vanligtvis mer praktiskt inriktat, alltså ”så här 

gör du”, medan statusläran även är ett mer raffinerat analysverktyg. Strategierna inom kris-

kommunikation handlar även om just kriskommunikation, det vill säga hur man hanterar kri-

ser. Statusläran är betydligt bredare än så eftersom den inte bara handlar om att hantera en 

kris, utan handlar om all form av oenighet. Oenigheten kan förstås mynna ut i en kris vid ett 

senare tillfälle, men det är ändå statusläran som är den första ”gatekeepern”, för att använda 

ett passande ord.
37

 

Statusläran är också dubbelriktad. Medan image restoration strategies
38

 huvudsakligen 

syftar till att återupprätta ett sargat rykte, det vill säga den tar aktörens perspektiv, handlar 

statusläran om kärnan i sakfrågan.
39

 Det innebär att statusläran kan användas för att analysera 

båda parter i en diskussion, inte bara den försvarande. Statusläran är med andra ord betydligt 

bredare, allomfattande och neutral i förhållande till parterna i debatten. Den handlar dessutom 

de facto om sakfrågan, och inte människors perception av sakfrågan. Det är därför möjligt att 

                                                 
32

 Lindqvist Grinde (2005, s. 39). 
33

 Lindqvist Grinde (2005).  
34

 Lindqvist Grinde (2008, s. 76). 
35

 Se Benoit (1997) och Seeger et al. (2011). 
36

 Marsh (2006). 
37

 Lindqvist Grinde (2008, s. 72) kallar statusläran för ”för-retorisk” eller ”icke-retorisk”, det vill säga att den bestämmer ramarna för 

debatten och, därefter, vilken typ av retorik man kan lägga fram. 
38

 Se Benoit för en lista på de fem återuppbyggnadsstrategierna: denial, evasion of responsibility, reducing offensiveness of event, 

corrective action och mortification (1997, s. 179). 
39

 Johannesson (2006, s. 39). 



Kampen om definitionerna  10 

på ett neutralt sätt beskriva sakfrågan i dispyt och, om man vill, därutöver beskriva hur sak-

frågan mottas hos exempelvis allmänheten. 

Framing 
Framing är i det här fallet inramningen av politiken på ett sådant sätt att det sätter enskilda 

fakta eller händelser i ett större sammanhang.
40

 Statusläran innehåller alltså en del som hand-

lar om vad som har hänt (fråga om fakta) och en annan del om hur det som har hänt ska tolkas 

(fråga om definition liksom fråga om kvalitet). Detta är också i mångt och mycket vad dag-

ordningsteorin handlar om (agenda-setting), och i synnerhet andra nivån som brukar jämstäl-

las med framing.
41

 

Även om mitt perspektiv är aktören i medierna är det ändå viktigt att ta medierna i beakt-

ning eftersom kontroversen sker i samspråk och i utbyte med medierna. Med andra ord, de är 

medskapare i processen som kan liknas vid en rättegång. Det följer naturligt att om åklagaren 

ställer felaktiga frågor (i sitt kategoria) eller ramar in debatten på ett sådant vis att den miss-

gynnar den åtalade, så behöver advokaten lägga ned mer energi på försvaret (sitt apologia). 

Att försvara någon kräver tusen konster och strategiska grepp… Det är därför som mått-

ligt begåvade talare duger gott som åklagare. Men ingen kan bli en bra försvarare om han 

inte har en sann vältalighet.
42

 

Däremot är detta inte mitt huvudsakliga fokus och jag kommer därför inte att redogöra för det 

i lika hög utsträckning som hur aktörerna hanterar krisen, mer än att förklara hur politikerna 

och medierna samverkar med varandra och vilka konsekvenser det får, i synnerhet när inram-

ningen ”definierar problem, diagnosticerar orsaker, fäller moraliska omdömen och föreslår 

botemedel”,
43

 vilket i sin tur får effekter på hur aktörerna förhåller sig till statusläran och 

journalisternas frågor.  

Framing kan också belysas retoriskt genom presuppositioner.
44

 En presupposition är ett 

påstående som antas vara sant, men som inte har visats vara sant – med andra ord underför-

ståddheter.
45

 Ta till exempel frågan ”Har du slutat slå din fru?” som är en fråga som innehåller 

en presupposition, nämligen påståendet att personen slår sin fru, samt (därefter) frågan om 

han har slutat med det. Det spelar ingen roll om han svarar ja eller nej på en sådan fråga, han 

är ändå rökt eftersom han då medger misshandel. På detta vis blir presuppositioner en central 

del i framing, vilket också enklare kan användas för att empiriskt mäta antalet förekomster 

genom att analysera journalisternas frågor.
46

 

Tredje maktfaktorn 
Två maktfaktorer har traditionellt pekats ut av forskningen: vad aktören säger och hur medi-

erna gestaltar det. Den senare har mer makt än den förra. Men det finns också en tredje makt-

faktor, nämligen situationen. Låt oss beskriva dem i tur och ordning. 

Rhetorn, den enskilda aktören, har förmågan att välja, organisera och presentera argument 

i en offentlig debatt. Tiden innan massmedierna var detta allt som behövdes för en person – 

den med bäst argument var också den som förmodades vinna debatten. Åtminstone var det så 

                                                 
40

 McQuail (2010, s. 380-83); Strömbäck (2009, s. 118-29). 
41

 Det har debatterats om framing är en egen teori eller faller under dagordningsteorin. För mig är den distinktionen dock irrelevant. 
42

 Quintilianus i Johannesson (2006, s. 38). 
43

 McQuail (2010, s. 380). 
44

 Inom svenskan kallas en presupposition för implikatur. 
45

 För mer ingående om underförstådd argumentering, se Sigrell (2001, s. 297-306). 
46

 Presuppositioner blir med andra ord en operationalisering av framing. 
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på sofisternas tid – den klassiska retoriken tog knappast hänsyn till tryckpressen och alla de 

tv-kanaler som utvecklats under dessa två millenium som förflutit sedan dess.
47

 

Den andra maktfaktorn är agenda-setting (dagordningsteorins första nivå, men även 

andra), det vill säga kontrollen över vad som visas i mediet ifråga. Det är en ”högre” nivå av 

makt än förmågan att lägga fram retoriska argument, eftersom den som har kontrollen över 

mediet kan rama in sakfrågan (frame) på ett sätt som är behjälpligt eller skadligt för personen, 

eller helt och hållet eliminera sakfrågan genom att neka tillgänglighet till mediet. Dessa två är 

i grund och botten de traditionella maktfaktorerna, kallat two faces of power.
48

 

Men det finns också ett tredje, third face of power, förutom att utforma skickliga argument 

och ha kontroll över mediet. Nämligen att ändra och manipulera de yttre reglerna för debatten, 

alltså inte bara få tillgång till mediet utan också att påverka den retoriska situationen så att 

argumentet man lägger fram (oavsett om det är fördelaktigt eller ej) blir mer favoriserat.
49

 

Låt oss ta ett konkret exempel. Den amerikanske vicepresidenten Spiro Agnew hävdade 

1969 att Richard Nixon blivit anklagad av journalister som hade en politisk agenda. De frågor 

som journalisterna ställde, hävdade han, var alltså politiskt färgade men hade den ”uppenbara 

värdigheten av ett objektivt uttalande”.
50

 Han menade alltså att journalisterna inte alls var 

objektiva när de kritiserade Nixon, utan tvärtom styrda av sin egna politiska färg. Agnew 

gjorde alltså en referens till de regler eller principer som gäller för journalistiken, bland annat 

kravet på opartiskhet och objektivitet. Genom denna hänsyftning kunde Nixon senare hindra 

eller styra undan kritik från andra journalister, samtidigt som allmänheten blev mer skeptisk 

till vad journalisterna skrev. Läsare av en dagstidning ska kunna lita på att det som står i tid-

ningen är av allmänt, inte privat, intresse. Nyheten ska vara välresearchad och placeras på ett 

sätt som speglar dess viktighet, och så vidare. Strategin bakom denna tredje maktfaktor är 

alltså att misskreditera journalistens arbete genom att hävda att de journalistiska principerna 

(pressetiska regler) inte efterlevs. 

Man kan säga att reportern valde ämnet på grund av en personlig agenda, att viktiga ar-

gument inte togs med, att texten var vinklad eller partisk, att storyns placering i tidningen 

antingen överbetonade eller underbetonade dess betydelse.
51

 

Man kan göra en analogi till sportens värld. Det är inte bara de två fotbollslagen som utgör 

var sin maktfaktor om vem som går hem med bucklan i slutet av matchen. Det är också hur de 

förhåller sig till reglerna. Det lag som drar på sig flest utvisningsminuter har med andra ord 

två ”slagfält” att kämpa på. Dels mot domarens visselpipa och dels mot motståndarlaget. 

Givetvis innebär inte bruket av denna tredje maktfaktor omedelbar framgång. Men den 

pekar ändå på en (ytterligare) aspekt ur vilken man kan och bör analysera den politiska retori-

ken. Det är med andra ord inte enbart så att det antingen är mediernas gestaltning eller aktö-

rernas framställning som äger makt. 

 

                                                 
47

 Thompson (2001, s. 108-14) identifierar tre typer av interaktion: ansikte mot ansikte, medierad interaktion (telefon, brev etc) och 

medierad kvasiinteraktion (massmedier). 
48

 Bachrach & Baratz (1963); Roach (2001). 
49

 Roach (2001). 
50

 Ibid., s. 628. 
51

 Ibid., s. 628. 
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Figur 1. Förhållandet mellan de tre maktfaktorerna. Dels vad aktören själv säger, dels vilka som styr över mediet 

och dess innehåll (agenda-setting) samt vilka regler eller principer som gäller för båda (situationen). Både medi-
erna och aktören är underordnade reglerna, som de måste anpassa sig till.

52
 

Detta påminner förstås i hög grad om medielogiken, alltså den form som nyheterna gjuts i. 

Det bekräftar även det gamla uttrycket att kunskap är makt. Slutsatsen är att alla dessa tre 

maktfaktorer är viktiga att ta i beaktande när man bedömer aktörens (och journalistens) insats, 

och att frågan om huruvida makten ligger hos medierna eller aktörerna är en falsk dikotomi. 

Sammanfattning 
Om man ska sammanfatta all teori så handlar den om argument. Statusläran, framing, katego-

ria och apologia liksom den tredje maktfaktorn betonar på sina sätt vikten av att vara först 

med att definiera en händelse (som primary definer). De flesta av dem har starkt stöd i forsk-

ningen och är väl använda sedan tidigare, men däremot är statusläran förmodligen ganska 

främmande, i synnerhet ur ett medievetenskapligt perspektiv. För att summera är det alltså 

dessa huvudbegrepp jag tänker använda, mer eller mindre: 

 Statusläran: Identifierar kärnfrågan i en dispyt. 

 Status: Den ”nivå” dispyten handlar om. Kan vara en av fyra: 

1. Fråga om fakta: Har det hänt? 

2. Fråga om definition: Vad har hänt? 

3. Fråga om kvalitet: Var det rätt eller lämpligt? 

4. Fråga om procedur: Är detta rätt forum för sakfrågan? 

 Framing: Inramningen av politiken på ett sådant sätt att det sätter enskilda fakta eller 

händelser i ett sammanhang. 

 Presupposition: Underförståddheter i påståenden. Används tillsammans med framing. 

 Primary definer: Den person som får problemformuleringsprivilegiet. Blir också en 

viktig del tillsammans med presuppositioner och framing. 

 Tredje maktfaktorn: De regler eller principer som gäller för situationen. Används i 

förhållande till agenda-setting och aktörens argument (synonymt med fråga om proce-

dur). 

 Kategoria: Anklagandetal. 

 Apologia: Försvarstal. 

                                                 
52

 Modellen baserar sig på Roach (2001). 
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3. Metod 
Som säkert framgått blir det en kvalitativ och retorisk analys av vad Carl Bildt och Håkan 

Juholt säger. Insamling kommer att ske av deras framträdanden
53

 i tv och radio av den anled-

ningen att aktörerna möter journalisterna öga mot öga (eller öra mot öra) och är fria att tala 

utan att bli nedklippta som kan ske i en tidningstext utan att man som läsare är medveten om 

det, eller där implicita antaganden kan gå förlorade i sammanhanget. Dessutom kan det finnas 

andra betydande ledtrådar av intresse som kan förbises i tidningstexten, till exempel icke-

verbal kommunikation. Bildt har dessutom en tendens att avbryta journalisten som ställer, i 

hans tycke, felaktiga frågor.
54

 Detta fångas inte heller av en tidningstext om inte journalisten 

väljer att aktivt skriva ned det. Däremot är icke-verbal kommunikation och liknande av se-

kundär betydelse, eftersom det i första hand är argumenten jag är intresserad av. En fråga som 

inte besvaras, eller kastas tillbaka mot journalisten av den ena eller andra anledningen, är där-

för minst lika intressant som svaret – ur retorisk synvinkel.  

Urvalet kommer tidsmässigt att ske i direkt anslutning till de apologia (försvarstal) som 

Bildt och Juholt höll när de avslöjats med sina respektive förehavanden, från början av 2011 

när Juholt tillträde som partiledare samt till hans avgång den 21 januari 2012. Efter Juholts 

avgång finns det nämligen inte mycket kvar för honom att försvara, åtminstone inte i relation 

till nyhetsmediernas krav på allmänintresse, och därmed inte heller någon makthavare som 

nödvändigtvis behöver granskas lika hårt. Vad gäller Bildt så sker urvalet fram till april 2012 

av praktiska skäl. Det kan tyckas som långa tidsperioder, vilket det också är, men det är end-

ast de fall där Bildt och Juholt anklagas för något substantiellt och nödgas att försvara sig i 

massmedierna som är av intresse. Urvalet blir då så att säga ”stickprov” vid kritiska tidpunk-

ter. 

Det blir inte heller insamling av material som handlar om den efterföljande debatten, det 

vill säga vad andra personer tycker om Bildt och Juholt under och efter krisen, även om det 

kan vara relevant för en annan studie för att bedöma allmänhetens uppfattning av de försvars-

tal respektive person gav.  

De medier jag inriktar mig på är tv-medier som har stor spridning nationellt, vilket inne-

fattar TV4 och SVT, men även i andra hand webb-tv såsom Aftonbladet och Expressen. Även 

Sveriges Radio är av intresse av samma skäl som för tv-debatten. Mediernas nättjänster har 

lämpat sig särskilt väl eftersom man vid flera tillfällen kan se både klippta och oklippta vers-

ioner av presskonferenser och intervjuer.
55

 

Tidningsmedier och skriven text i allmänhet har uteslutits från granskningen eftersom det 

inte finns någon explicit debattsituation. Dock finns det några undantag, och det gäller när 

textbaserade nyheter berör något som är i direkt anslutning till vad Bildt eller Juholt har sagt i 

etermedierna. Det undantaget har varit nödvändigt för att i viss mån kunna återge den medie-

rade bilden av skandalerna och ta hänsyn till ny information som kan påverka sakfrågan, och 

därmed på vilket status aktörerna bör försvara sig. Det är därför viktigt att påpeka att jag inte 

ger en fullständig bild av vad som hänt. Det är nämligen så att jag använder mediernas ge-

staltning av vad som var en skandal för att göra mitt stickprov.  

Jag tror dock inte valet av det ena mediet framför det andra är så pass avgörande för den 

insamlade empirin. I situationen att vara ”åtalad” kan man förvänta sig att frågorna och tillvä-

gagångssättet är mer eller mindre standardiserade (vad har hänt? visste du om det? och så vi-

                                                 
53

 Intervjuer, reportage, regelrätta debatter med mera där vi som lyssnare kan höra både frågan från journalisten och aktörens svar i 

en dialektisk process. Alltså någon form av debattsituation. 
54

 Söderholm (2011-11-29). 
55

 Vilket är ett förslag för en annan studie: Skillnaden på vad etermedierna spelar in och vad de sänder. 
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dare). Den juridiska genren, som det oundvikligen blir retoriskt sett, är så pass specifik att det 

inte bör påverka sakfrågan och därmed inte heller förändras nämnvärt av mediets gestaltning, 

utom det som nämnts ovan med redigerade texter. Snarare är det Bildt och Juholt som kan 

ställa krav, till exempel en exklusiv intervju i SVT, som de andra medierna senare refererar. 

Det finns därför anledning att anta att mediebilden är förhållandevis konsistent oavsett me-

dium. Det vore dessutom dumdristigt av Bildt och Juholt att återge olika händelseförlopp i 

olika medier, eftersom det oundvikligen ger ett förvirrat intryck. Man kan därför med gott 

samvete hävda att det ligger i Bildt och Juholts egenintresse att vara konsistenta oavsett tid 

och medium, åtminstone vad gäller faktainformation, och att de snarare ändrar sig beroende 

på vilka nya kort som läggs fram på bordet. Huvudfrågan för mig blir därför tillgängligheten 

för att samla in empirin, eller med andra ord vad som är enklast och kan ge rikast bild av vad 

som har sagts i de olika debattsituationerna. 

När empirin är insamlad genomförs argumentationsanalyser för att blottlägga det som 

sägs, både det implicita och det explicita.
56

 Jag kommer huvudsakligen använda mig av 

Toulminmodellen ,
57

 även om jag inte nödvändigtvis explicit skriver att jag gör det ena eller 

det andra, eller för den delen redovisar analysen av argumenten i sin helhet. De argument jag 

analyserar är huvudargumenten för sakfrågan i respektive debatt. Med sakfråga menar jag det 

som debatten huvudsakligen handlar om, och så som den är inramad att handla om. 

Sammanfattningsvis är det alltså tv och radio som är av primärt intresse eftersom det före-

kommer en debattsituation eller dialog som vi lyssnare kan följa, vilket vanligen saknas i text. 

Insamlingen sker med stickprov under hela 2011 fram till Juholts avgång, och för Bildt fram 

till april 2012. Stickproven som görs beror på om aktörerna hamnar i trångmål och nödgas att 

försvara sig. Mediernas gestaltning av skandalerna är också viktigt för studien, men är sekun-

därt. 

Metodkritik 
Det är nyhetstidningar, inte tv-nyheter, som huvudsakligen informerar väljarkåren,

58
 men 

forskningen är inte helt överens på denna fråga på grund av olika metodologiska spörsmål.
 59

 

Man kan därför fråga sig om det inte vore bättre att titta på text i stället för rörliga bilder? Jag 

hävdar dock att mitt val är motiverat. Det är inte någon större skillnad i innehållet mellan de 

olika medierna (tv kontra tidningar), däremot är det större mängd bevakning i textmedierna.
60

 

Det är också den dialektiska processen, alltså dialogen mellan journalist och aktör, som är 

mitt fokus. Det gör därmed att text inte kan ge adekvata svar på min frågeställning, eftersom 

det är produkten av argumenterandet vi ser, inte argumenterandet i sig. Det är förstås möjligt 

att följa replikväxlingar i tidningar över tid, men det ställer samtidigt betydligt större krav på 

insamlingen. 

En annan faktor är att jag enbart riktar in mig på hur politikerna svarar på kritiken och 

inget annat ämne. Till exempel, när journalister övergår från att prata med Juholt om hans 

bostadsaffär till hans kärleksliv så avgränsas mitt undersökningsområde abrupt. Det är därför 

viktigt att påpeka att även sådana diskussioner kan färga tv-tittares uppfattning av politikerna, 

och det går därför inte att utesluta att även deras allmänna karaktär, deras ethos, färgas av 

detta. Men jag är dock inte intresserad av människors uppfattningar av Bildt eller Juholt, utan 

hur de förhåller sig till statusläran när de hanterar kritik. 
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 Ekström & Larsson (2010, s. 222-32); Toulmin (2003). 
57

 De närbesläktade argumentsformerna, syllogism och enthymem, används också växelvis. 
58

 Druckman (2005). 
59

 McQuail (2010, s. 525). 
60

 Druckman (2005). 
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Jag har dessutom helt och hållet valt att titta på Bildt och Juholt hanterar kriser ur ett reak-

tivt perspektiv. Det vill säga, jag analyserar hur aktörerna besvarar kritik och inte på något vis 

hur de själva, proaktivt, väljer att ta initiativ till kriskommunikation.
61

 Det följer visserligen 

logiskt från min problemformulering, men det är ändå värt att poängtera att jag utesluter hän-

delser där aktörerna själva tagit initiativet, vilket är nog så viktigt för helhetsbilden.  

När jag väljer att analysera det som händer framför kameran eller mikrofonen, det alla 

medborgare kan se, räknar jag i samma sekund bort det som händer bakom kameran, det ”po-

litiska spelet”.
62

 Det sker naturligtvis saker där som får efterverkningar i den medialiserade 

politiken, men av uppenbara skäl fångas det svårligen empiriskt utan att själv vara med i spe-

let. En politisk motståndare kan exempelvis kritisera Bildt eller Juholt via medierna i skydd av 

källskyddet. Men då jag genom min problemformulering har uteslutit sådant bör det dock inte 

vålla några problem. Hur något kommer till stånd är därför irrelevant när det inte är den poli-

tiska processen jag analyserar, utan resultatet av den processen.  

Är det någon skillnad mellan hur politikerna gestaltas i medierna och hur de väljer att ge-

stalta sig själva? Det är en annan intressant fråga eftersom den pekar på hur mediernas ge-

staltning kan förändra, eller i värsta fall förvanska, aktörernas budskap. En sådan analys vi-

sade sig dock bli svår eftersom de spår som finns kvar av Juholt är bortsuddade – till exempel 

är Juholts publika Facebooksida borttagen, medan Bildt fortsätter att blogga.
63

 Därför skulle 

en sådan analys bli ensidig, vilket gör att jag väljer att lämna sådana frågor obesvarade. 

Notera också att det inte heller går att härleda hur Bildt och Juholts retorik har lett fram till 

deras anseende efter mediedrevet. Det går nämligen inte sluta sig till ett sådant kausalt sam-

band enbart med hjälp av ordningen på händelserna, i synnerhet inte när andra variabler över 

huvud taget inte undersöks.
64

 Denna undersökning är som jag tidigare påpekat enbart en liten 

bit av ett större pussel, ett pussel som trots allt måste ha några väsentliga bitar för att man ska 

kunna uttyda ett tydligt mönster. Och jag vill hävda att just statusläran innebär en sådan vä-

sentlig pusselbit. 

Summa summarum så finns det några förbehåll med metodvalet. Det är framför allt resul-

tatet i medierna jag kan säga någonting om, och inte processen. Analysen fokuserar dessutom 

på hur aktörerna besvarar kritik (reaktivt), vilket kan exkludera situationer när de själva tar 

initiativet (proaktivt). Det går heller inte att dra slutsatser i stil med ”Juholt gjorde P och fick 

resultat Q, alltså berodde det på P” eftersom jag inte tar hänsyn till alla variabler. 
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 För experimentella studier kring proaktiv kriskommunikation, se t.ex. Arpan & Roskos-Ewoldsen (2005). 
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 Av de som Louw (2010) kallar ”insiders” och ”semi-insiders”. 
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 http://carlbildt.wordpress.com/ 
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 Man riskerar begå fallasierna affirming the consequent liksom post hoc ergo propter hoc, som de kallas inom formell respektive 

informell logik – på ren svenska att titta på vad som föregick en handling och sedan hävda att det var det som orsakade handlingen. 

Sigrell kallar det på svenska för antecedensfallasin (2001, s. 125). 
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4. Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som presenteras här handlar om två saker. Lindqvist Grinde (2005) 

och Marsh (2005) har granskat statusläran som teori medan Kramer & Olson (2002) i stället 

har tillämpat statusläran för att se hur Bill Clinton förhåller sig till den under den så kallade 

Lewinskyaffären. Dessa presenteras i tur och ordning nedan. 

 

Lindqvist Grinde (2005) har intressant nog återuppväckt statusläran för att använda den i ar-

gumentationsanalys, men inte i dess traditionella form inom rättstal (juridiskt tal), utan i ett 

utvidgat användningsområde. Han ger också en (ny) svensk översättning till teorin och påpe-

kar att den vanligtvis brukar användas i rättstal, men att den likväl är användbar inom vilken 

genre som helst, och använder ett exempel på ett tal under ett bröllop där kusinen kan prata 

om ”roligheter” som brudgummen varit med om, medan toastmastern kan prata om ”kärlek”, 

vilket innebär ett byte av överförande status (fråga om procedur). Vidare påpekar Lindqvist 

Grinde att statusläran förutom att vara en instruktion för hur man försvarar sig också är ett 

analysverktyg. Han visar hur användbar statusläran är 

för att beskriva offentlig oenighet i allmänhet, men kanske i synnerhet hur den erbjuder 

en förfinad begreppsapparat för analysen av hur olika debattörer väljer att placera sig när 

betydelsen av olika begrepp och värdeord diskuteras och omförhandlas i det offentliga. 

”Kampen om definitioner” erbjuder ett stort och intressant forskningsfält som historiker-

na bara nyligen börjat kartlägga.
65

 

Marsh (2005) har en mer detaljerad studie där han går igenom delarna i ett arguments struktur 

och pekar ut vad man ska attackera (och följaktligen försvara). Den vanligaste argumentsfor-

men, syllogismen, är indelad i två premisser och en slutsats. Premisserna kallas över- och un-

dersats. Genom att välja vilken av dessa man attackerar (över-, under- eller slutsats) kan man 

också forma lämpliga strategier för att försvara sig. 

Marsh kombinerar retorik som traditionellt återfinns i kriskommunikationen med retori-

kens status- och syllogismlära. Det är alltså huvudsakligen en analys av teorierna och hur de 

kan kombineras, snarare än någon empiri. Marsh konkluderar att organisationer som ägnar sig 

åt kriskommunikation kan använda statusläran i kombination med det som kallas corporate 

apologia som hjälp för kriskommunikatören att välja det mest effektiva försvaret. I artikelns 

inledning finns även tydliga definitioner av de begrepp jag nyss nämnt, samt en kortfattad 

forskningsöversikt över begreppens användning där Marsh pekar på att statusläran vantolkats 

från dess ursprungliga intention. Låt oss ta ett konkret exempel på vad Marsh egentligen me-

nar, och hur syllogismen knyts ihop med statusläran (inom parentes): 

Översats: Företag som skadar miljön är socialt oansvariga (definierande status) 

Undersats: Exxon är ett företag som skadat miljön (bevisande status) 

Slutsats: Exxon är socialt oansvariga (kvalitativt status)
66

 

Marsh argumenterar för att översatsen är relativt självklar. Det som kan vålla problem är alltså 

undersatsen, vilket är det som man behöver attackera (eller försvara). Därefter går han in i 

mer detalj och knyter ihop major term (”socialt oansvariga”) med minor term (”Exxon”), men 

det kan vi lämna därhän eftersom det skulle bli allt för långdraget och kräver en längre ut-

läggning av syllogismens struktur. Avslutningsvis säger dock Marsh att statusläran inte är 
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 Marsh (2006, s. 43f). 
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perfekt och inte heller täcker in alla tänkbara fall av dispyt i en krissituation, tvärtemot Lin-

dqvist Grinde (2005) alltså, men att det däremot är värt att lägga ned mer forskning på den 

eftersom murbruket redan är lagt, så att säga, och det finns mer att lära sig om statusläran från 

de antika texterna. 

 

Kramer & Olson (2002) analyserade Bill Clintons försvarstal när han 1998 anklagades för att 

ha haft sexuella förbindelser med Monica Lewinsky. Analysen tar även den sin ansats i status-

läran och apologia. En intressant sak är att de analyserar flera av Clintons försvarstal av de 

totalt 20 stycken han höll. Traditionell apologia-forskning har tidigare bara analyserat ett för-

svarstal i taget.
67

 Det gör att artikelförfattarna kunnat dra slutsatser som att Clinton anpassar 

sitt försvar varefter som ny information blir tillgänglig, ungefär som att spela på alla strängar 

på gitarren i stället för ett monotont ackord. Den tes jag har, att Bildt bemöter kritik på en 

tidigare nivå av statusläran, kan därför redan här ifrågasättas med tanke på att han kanske sna-

rare spelar på hela skalan. 

Clinton började med att förneka hela händelsen (fråga om fakta) i ett numera känt tv-tal: ”I 

did not have sexual relations with that woman”. När det sedan visade sig att DNA från Clin-

ton fanns på en av Lewinskys klänningar bytte han strategi genom att säga att just det inte var 

att betrakta som ”sexual relations” som det hade definierats i början av debatten och åtalet (ett 

åtal i ett annat ärende, för övrigt, men som sedermera kom att omfatta även Lewinskyaffären). 

Han bytte då status från det första (fråga om fakta) till hur saken ska tolkas (fråga om definit-

ion). Och så fortsätter det – ju längre konflikten löper, desto längre ned på ”skalan” rör han 

sig, visar Kramer & Olson. Genom att dessutom inbegripa flera olika status parallellt i en 

sorts cirkel av attack och försvar, och samtidigt införa närmast maximal mångtydighet i defi-

nitionerna, så lyckas Clinton att upprätthålla ett försvar så långt det var möjligt. I slutändan 

förlorade han ändå i anseende, menar Kramer & Olson och citerar några opinionsundersök-

ningar vid tiden, men att det förmodligen hade gått ännu värre om han inte hade rört sig på 

skalan. Clinton hade förmodligen inte heller kunnat fortsätta som president under ett års tid 

som krisen pågick. Kramer & Olsons artikel visar med all tydlighet hur statusläran kan an-

vändas i praktiska applikationer och hur vi kan förstå hur Clinton kunde sitta kvar vid makten 

med fortsatt stöd under så lång tid (även om det såklart naggades i kanten). 

 

Som kuriosa kan även tilläggas att andra studenter haft närmast identisk utgångspunkt som 

mig, men däremot bara analyserat Juholt under mediedrevet, men inte vare sig Bildt eller me-

dierna.
68

 Att studera två personer kan därför ge en ytterligare nyanserad bild som kan kontras-

teras mot varandra, liksom mediernas gestaltning av skandalerna.  

Sammanfattningsvis handlar den tidigare forskningen om hur Bill Clinton hanterade 

Lewinskyaffären genom en successiv förflyttning längs med statuslärans ”skala” varefter som 

ny information blev tillgänglig. Vi har också sett några djupdykningar i statusläran som teori, 

som handlar om hur den hänger ihop med traditionella syllogismer (vilket är en vanlig argu-

mentsform), liksom hur statusläran kan användas inom fler områden än bara det juridiska ta-

let. Just Bill Clintons förflyttning är av särskilt intresse eftersom det går hand i hand med den 

här undersökningens syfte. Förflyttar sig Carl Bildt likadant på statusläran som Bill Clinton 

gjorde? 
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5. Resultat 
Här presenteras resultaten från de framträdanden som aktörerna har gjort i medierna i krono-

logisk ordning. Jag har alltså valt ut hur aktörerna besvarar kritik som de konfronteras med. 

Först ut till rakning är Carl Bildt och därefter Håkan Juholt. Sedan följer en mer jämförande 

analys av dem båda, tillsammans med en mycket kortfattad redovisning av samtliga status jag 

identifierat. Slutligen visas hur medierna gestaltat och ramat in det hela i största allmänhet. 

Sist i avsnittet finns en sammanfattning av resultaten. 

Carl Bildt 
Carl Bildt var styrelsemedlem i oljebolaget Lundin Petroleum, vars verksamhet journalisterna 

Martin Schibbye och Johan Persson (”Etiopiensvenskarna”) skulle granska. Bildt ifrågasattes 

om hans tidigare uppdrag i styrelsen skulle påverka hans ansträngningar för att få de båda 

journalisterna fria. Under våren 2012 kom det även fram att Sverige planerat att hjälpa dikta-

turen Saudiarabien med deras vapenindustri. Resultaten presenteras i kronologisk ordning för 

att finna vilka status han huvudsakligen använt sig av. 

Lundin Petroleum 
Carl Bildt är ingen främling för pratprogram. Under 1991–1994 i den moderata regeringen var 

Bildt, då statsminister, ofta gäst i morgonprogrammen i både SVT och TV4, vilket kan bero 

på att journalistiken då snarare bugade inför politikerna, snarare än att granska dem.
69

 Bildt 

intervjuades också i Skavlan under hösten 2011,
70

 vilket följer här. Programledaren Fredrik 

Skavlan frågar Bildt om Lundin Petroleums affärer i Afrika, varpå Bildt byter ämne:
71

 

Skavlan: Du arbetade för oljebolaget… Så vissa ifrågasätter din opartiskhet när du nu ska 

arbeta för att frige journalisterna. Det här frågan [sic] kommer ju upp hela tiden. Blir det 

inte ett problem för dig?
72

 

Bildt: Ja, det kan ju bli ett problem om det påverkar trovärdigheten... Men då får vi titta 

på sakförhållandena. Det är riktigt att jag varit i Lundin Petroleum, jag var i styrelsen. Jag 

tycker att de beslut som vi fattade, som jag var med om som blev bäst var när vi satsade i 

Norge. Och Lundin har ju nu… jag har sett i tidningarna att de nu förmodligen har gjort 

det tredje största oljefyndet i Norges historia med fantastiskt positiva konsekvenser. 

Skavlan: Men nu pratar vi om Afrika... 

Bildt: Ja, nu pratar vi om Afrika. Men vi sysslade väldigt mycket med Norge och vi syss-

lar fortfarande mycket med Norge. Men det gör ju mig inte mindre trovärdig när jag syss-

lar med relationerna till Norge. Att jag suttit i företag som gjort förfärligt mycket och för-

färligt bra affärer med Norge. Nu har jag inte suttit, nu har jag inte gjort några affärer med 

Etiopien över huvud taget i och för sig. Det är lite av en mytbildning som pågår i den de-

len. 
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 Fredrik Skavlan är norsk, därför har den svenska textningen från programmet använts. Den är kortare och mer koncis. 
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Här har vi ett överförande status. Skavlan pratar om händelserna i Afrika medan Bildt av nå-

gon anledning börjar prata om Norge. Bildt försöker samtidigt ge sken av att det hör till sa-

ken. 

Skavlan: Men tycker du att det är orimligt att man undrar? Du satt ju i styrelsen? 

Bildt: Jamen… Ja, men… Om bolaget fanns där, men dom finns ju inte där.  

Skavlan: Men ett dotterbolag till bolaget du jobbade för fanns ju i Etiopien. 

Bildt: Såvitt jag förstår – men ta reda på det, jag vet inte – så finns dom där inte i dag. 

Skavlan: Jag har det, och du satt i styrelsen för ett företag vars dotterbolag fanns där. 

Bildt: Nej. 

Skavlan: Det är den informationen jag har fått. 

Bildt: Ja, men det är fel. 

Här är det uppenbart att Bildt arbetar på första nivån av statusläran, det vill säga frågan om 

fakta. Han avfärdar ett påstående som osant, vilket innebär att det inte finns fler alternativ för 

Skavlan än att släppa frågan och gå vidare till något annat, eller att försöka utmana Bildt om 

det verkligen förhåller sig så som han påstår. Det innebär att Skavlan måste vara påläst och 

dessutom ha belägg för det han påstår, annars blir det för enkelt för Bildt att avfärda. Det finns 

därför heller ingen möjlighet för Skavlan att ställa några fler frågor som kan leda längre 

”fram” på statusläran, det vill säga till frågan om definition eller kvalitet. Det går nämligen 

inte kalla Bildts handlingar rätt eller fel om vi inte vet vilka handlingar han har begått. 

Men det finns också en annan sak som är mer intressant att nämna, nämligen att Bildt har 

fört in en mångtydighet utan att det uppmärksammas i debatten. Skavlan pratar om huruvida 

bolaget fanns där vid tillfället Bildt satt i styrelsen. Bildt säger däremot att de inte finns där i 

dag, det vill säga han byter från att prata om dåtid till nutid och ber Skavlan att kolla upp det. 

När Skavlan säger att han har kollat upp det och säger ”fanns där”, så pratar Skavlan fortfa-

rande om dåtid. Men det är inte helt uppenbart vad Carl Bildt svarar på. Han kan därför svara 

på frågan med ett enkelt ”Nej”. I efterhand kan Bildt, om han konfronteras, gå tillbaka till 

denna mångtydighet och så att säga rädda sig ur situationen. Precis samma mångtydighet an-

vände även Bill Clinton under Lewinskyaffären när han fick frågan om han hade en relation 

med Lewinsky, då han svarade med att han inte har en relation med henne.
73

 Små detaljer kan 

tyckas, men avgörande för att behålla mångtydigheten i sitt apologia och dessutom upprätt-

hålla ”flyktvägar” om man skulle bli inträngd i ett hörn. 

Det hela förvärras också av att Skavlan pratar i mun på Bildt under intervjun, som då sam-

tidigt lägger fram en komplex mening med bisatser (”såvitt jag förstår – men ta reda på det, 

jag vet inte – så finns dom där inte i dag”) samtidigt som dåtid och nutid blandas. 

Några dagar senare, efter Carl Bildts framträdande i Skavlan, så visade SVT Rapport ett 

inslag där de ifrågasatte Bildts påståenden. Rapport skrev också texten från inslaget på sin 

hemsida: 

Förra helgen sa Carl Bildt i SVT:s Skavlan att Lundin Petroleum inte fanns i Etiopien, 

men i måndags kunde Rapport visa att Lundinfamiljen har stora intressen där. Via stiftel-
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ser är familjen den enskilt största aktieägaren i både Lundin Petroleum och Africa Oil 

som i dag driver verksamhet i Etiopien.
74

 [mina kursiveringar] 

Här kan vi notera att SVT pratar om dåtid och nutid som om det vore samma sak. Bildt har 

sagt att bolaget inte fanns i Etiopien (och att han var osäker på om de finns där nu), medan 

SVT säger att bolaget finns i Etiopien. Det är fastställt att bolaget ifråga har funnits i Afrika 

vid något tillfälle.
75

 Det som är dispyten är huruvida företaget fanns där under tiden Carl Bildt 

var styrelsemedlem. SVT visar dock endast att företaget fanns där efter att Bildt tillträtt Rein-

feldtregeringen, vilket han förvisso inte förnekat (tack vare mångtydigheten som uppstår i 

dialogen). Det är dock intressant att se att formuleringen ”men i måndags kunde Rapport visa 

att […]”, vilket leder till tolkningen att ny information har avslöjats som motsäger vad Bildt 

har sagt. Men egentligen är det inte nyare information än vad som framgick av intervjun i 

Skavlan, även om den förekom implicit i argumenten. Det är i linje med vad Jenssen & Flad-

moe skriver, nämligen att under tiden som de mest resursstarka nyhetsorganisationerna tar 

fram ny information, så omtalas och berättas det som redan är känt i en ny utstyrsel. 

alla från de ledande TV-stationerna till den minsta lokalradion återberättar historien med 

deras egen twist. Som en följd ser skandalen ut att växa när nya twister och nya argument 

– inte nödvändigtvis ny information – presenteras och det moraliska pathoset ökar.
76

 

Följden är alltså att skandalen ser ut att växa. SVT Rapport ger intrycket av att komma med 

ny information, men berättar egentligen bara om saker som har hänt efter att Bildt lämnat sty-

relsen. Det lilla ordet ”men” i Rapports text får oss att tro att vi får höra motstridig informat-

ion till vad Bildt har sagt. Man kan därför se ett överförande status även hos SVT, nämligen 

frågan om huruvida Lundin Petroleum har haft intressen i Afrika, snarare än den fråga som 

tycks vara mer rimlig för situationen, det vill säga om Bildt var involverad i Afrikaaffärerna 

under sin tid i Lundin Petroleum. 

Sedermera visar det sig senare att Lundin Petroleum faktiskt har haft någon slags verk-

samhet i Afrika under Bildt-tiden. När Bildt konfronteras med dessa uppgifter, i bland annat 

Expressen TV,
77

 då han befinner sig i Indien för tillfället, så säger Bildt att det inte var frågan 

om någon verksamhet i Etiopien, utan förstudier. Här har Bildt med andra ord flyttat upp en 

nivå på statusläran, fråga om definition, det vill säga vad vi ska kalla det som pågick. 

Journalist: Du sa i går till Expressen att du inte fick uttala dig om styrelsens beslut. Vem 

har förbjudit dig att göra det? 

Bildt: Bolagsordningen. Så är det i bolag, utan det är den verkställande ledningen som fö-

reträder bolaget, icke styrelsen. 

Journalist: Om du nu var med och fattade beslut om de första inledande insatserna i Etio-

pien för Lundin Petroleums del, h ar du då förståelse för att det väcker frågor hemma? 

Bildt: Nä. Jag har varit med om att fatta beslut och att vara med om verksamhet och af-

färsverksamhet i en mycket stort antal länder. I ett mycket stort antal… inte ett mycket 

stort antal, men i ett antal olika företag. Det har varit bra, det har gett mig en kunskap om 

de olika länderna. Så det är snarare en fördel i det här fallet. Etiopien, inte speciellt myck-
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et, det är många andra länder som jag sysslat mycket mera med. Men det är klart att det är 

en fördel att kunna någonting om de länder man sysslar med.
78

 

Här hänvisar Bildt till bolagsordningen, vilket är att betrakta som en hänvisning till den tredje 

maktfaktorn (liksom ett överförande status). Han behöver inte försvara sig mer än att säga att 

han inte får uttala sig. Det är alltså situationen som dikterar försvaret. Samtidigt avfärdar han 

den efterföljande frågan om huruvida det väcker misstänksamhet i Sverige. Intervjun stannar 

alltså på en fråga om fakta (och definition, vad gäller de så kallade förstudierna), och går ald-

rig vidare till en fråga om kvalitet. 

Om vi återgår till Skavlan igen så frågar Skavlan vidare om känslor, medan Bildt svarar 

genom att byta ämne till sakfrågor: 

Skavlan: Det jag undrar är hur du känner när frågan om din opartiskhet reses jämt. 

Bildt: Nej, men stopp och belägg. Så resonerar aldrig jag. För jag tycker sakförhållanden 

är det viktiga. Du måste i varje… [avbryts] 

Skavlan: Det inser jag, men det är inte frågan. 

Bildt: Jo. Det är det som är frågan. [publiken skrattar] 

Skavlan: Nej, det är det inte! [frustrerad] 

Bildt: Det är möjligt att du inte tycker det, men får jag då förklara lite. För mig är det oer-

hört viktigt att sakförhållandena är rätt och riktigt. Jag hade aldrig kunnat engagera mig i 

politiken om jag inte hade haft ett starkt engagemang för vad som är rätt och fel, sant och 

osant. Sen, även i politiken och i medians värld så finns det väldigt mycket av mytbild-

ningar. Det måste man ha förmågan att skära igenom och veta vad som är rätt och vad 

som är fel, vad som är sant och vad som är osant. Sen kan du allt ibland stå där i motvind 

och säga någonting som huvuddelen säger ”det är fel”, men det kan visa sig vara rätt i alla 

fall, och jag har varit med om rätt mycket där jag stått upp och sagt saker och ting som 

jag blivit utskälld för. Men en hel del av det har i efterhand visat sig vara… rätt. Och då 

får man lära sig här i världen att det där att stå för vad man tycker och stå för det som är 

sant… 

Gäst: Det är svårt det där med politiker, dom är så slipade. Dom är så jävla bra på att 

svara på frågorna… [skratt och applåder från publiken] 

Först lyckas Bildt inledningsvis avfärda frågan innan den har ställts genom att omedelbart 

byta ämne till sakförhållanden snarare än känslor och värderingar. På det viset bryter han 

Skavlans fråga genom att överföra debatten (fråga om procedur) till att prata om något an-

nat.
79

 Därför finns det heller ingen möjlighet för journalisten att fortsätta ställa frågor ef-

tersom sakfrågan nu har ändrats om vad det ska vara oeniga om: Skavlan pratar om känslor 

(fråga om kvalitet) medan Bildt pratar om sakförhållanden (fråga om fakta). Det första man 

måste göra i varje oenighet är nämligen att vara överens om ämnet man är oeniga om (alltså 

vilket status), annars bildas en ny metadebatt för att bestämma ämnet. Det är tid som det inte 

finns utrymme för i massmediernas begränsade format, och det innebär att Bildt får möjlighet 

att prata om det han vill prata om.  
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Bildts motivering till varför han svarar som han gör (”men får jag då förklara lite”) är 

långt och i sammanhanget tämligen komplicerat. Det är lätt att glömma vad frågan egentligen 

handlar om eftersom det ena resonemanget leder in i det andra. Detta är en central del i över-

tygandets konst. 

Denna princip är grundläggande för allt övertygande. Det betyder att, i de flesta praktiska 

fall, behöver förespråkaren en kedja av argumentation. När kedjan blir längre så tenderar 

respondenten att glömma bort var den startade. Det är denna kedja som gör övertygandet 

realistiskt möjligt.
80

 

Det är också intressant såtillvida att det inte (enbart) är politikernas svar som är det väsentliga 

i en intervju. Journalisternas frågor är minst lika viktiga. Alla intervjusituationer är dialektiska 

eftersom det sker ett utbyte av frågor och svar. Om frågorna är felaktiga blir det per automatik 

svårare för politikern att besvara dem meningsfullt, men ger också möjlighet till att ”ducka” 

frågan genom att kritisera den. Skavlan liksom Expressen försöker ställa frågor med ett kvali-

tativt status, vilket Bildt avfärdar. 

Bildt har också gett svar på hur han hanterar frågor i en SVT-intervju.
81

 På frågan hur man 

hanterar en intervjusituation och tar kontrollen över den så hävdar han att man inte ska ha så 

mycket mediastrategi, och att man aldrig ska acceptera vinklade frågor. 

Journalist: Hur desarmerar man tuffa frågor? 

Bildt: Man svarar på dom om dom är rimliga. Det kan vara… tuffa frågor som är rimliga. 

Och så kan det ofta vara, ibland inträffar det att frågor utgår från helt felaktiga föreställ-

ningar där man försöker lägga in, det där ”har du slutat slå din fru?”-karaktären. Då ska 

man inte ge sig in och säga att man inte slår henne så ofta va. Utan då ska man inte accep-

tera frågeställningen.
82

 

Att inte ha en mediastrategi, som Bildt säger, ligger också i linje med statusläran. Om man 

utgår från att anpassa sitt försvar i förhållande till sakfrågan, så faller det sig rimligt att det 

inte finns någon uttalad strategi att välja och sedan tillämpa resolut, man är snarare reaktiv 

och adaptiv. Däremot går det ju se att han konsekvent vill prata om sakfrågor, vilket innebär 

att det sällan finns utrymme för fler aspekter än fråga om fakta och fråga om definition. 

Samtidigt visar Bildt att han är medveten om presuppositioner och inte accepterar frågor 

som ramar in debatten på ett (för honom) felaktigt sätt. 

Sveriges vapenexport till Saudiarabien 
Den sittande regeringen under 2005 tecknade ett avtal om att låta Totalförsvarets forsknings-

institut (FOI) hjälpa till att bygga upp en vapenindustri i diktaturen Saudiarabien. Nyheten 

avslöjades av Sveriges Radio Ekot under mars 2012, som även intervjuade Carl Bildt per tele-

fon under drygt 20 minuter. Det långa citatet nedan följer drygt halvvägs in i intervjun.
83

 

Journalist: Men har du ingen själv en åsikt, ska vi hjälpa Saudierna att bygga en vapenfa-

brik tycker du? 

Bildt: Nu talar du hela tiden om en vapenfabrik. Jag tror inte det finns en sådan fabrik. 
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Journalist: Nu pratar vi då om en anläggning eller fabrik för modifiering, renovering av 

antitankvapen. Explosivämnesdelen och då raketbränsle. Ska vi hjälpa dom och bygga 

den här fabriken? 

Bildt: Ja alltså, den socialdemokratiska regeringen ingick ett avtal som, jag citerar igen, 

”om underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservde-

lar” slutcitat. Det ingick man 2005. Och det prövade vi, och fann att lagt kort ligger. Har 

Sveriges regering ingått ett avtal så står vi fast vid detta avtal. Exakt vilka former man gör 

detta, det får du fråga andra om. 

Journalist: Men kan du inte svara på frågan i stället? 

Bildt: Jo, men det kanske är inte det som är det politiskt viktiga. Det politiskt viktiga är 

att avtalet finns. Det tar regeringarna ansvar för. Hur detaljerna av detta är genomförda, 

det får andra pröva. 

Journalist: Men nu svarar du inte på min fråga. Nu undrar jag vad du tycker. Ska vi hjälpa 

dom att bygga den här fabriken? 

Bildt: Jamen, jag svarar på avtalet… 

Journalist: Jamen, jag frågar om du tycker att vi ska hjälpa dom att bygga den här vapen-

fabriken? 

Bildt: Jag har ingen kunskap om vilken fabrik du talar om. Däremot vet jag vad som står i 

avtalet. Och det tycker jag vi ska fullfölja. 

Bildt svarar inte på frågan över huvud taget, utan använder konsekvent första status (fråga om 

fakta) när han svarar och när han ifrågasätter journalistens inramning av frågan. När journa-

listen ställer en fråga om värdering, ska fabriken byggas eller ej, så bygger den frågan på ett 

kvalitativt status. Detta undviker Bildt konsekvent genom att föra över frågan till ett annat 

ämne (fråga om procedur), det vill säga om vi ska hålla ingångna avtal eller ej, samt att han 

inte har all kunskap om fabriken ifråga. 

När TV4 frågar honom efter en partiledardebatt i riksdagen en dryg månad senare,
84

 så 

handlar frågan inte heller denna gång om det var rätt eller fel. Notera också att journalistens 

fråga nedan är väldigt bred. 

Bildt: Jag är ansvarig för det beslutet. Jag står till fullo för det också. Och det sa jag ut-

tryckligen att det här inte handlar om tillverkningen av några vapen. Uttryckligen. 

Journalist: Men det var ändå ett beslut om en anläggning med byggnader som fattades, 

som du deltog i? 

Bildt: Det skulle kunna bli det. Det har inte blivit det. Men det är ingen vapenfabrik. Inga 

nya vapen, ingen fabrik. 

Bildt godkänner alltså att han röstade igenom beslutet, och han godkänner indirekt journa-

listens fråga. Vi ser alltså att han godkänner fakta, det fanns planer på någon slags byggnad i 

Saudiarabien, men han godkänner inte vad byggnaden ska kallas (fråga om definition). Han 

menar att det inte är en vapenfabrik eftersom de inte tillverkar vapen – underförstått att en 

byggnad som används till reparation av vapen inte kan kallas vapenfabrik (för att fabriker 
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tillverkar, inte reparerar, får man anta). Men det är värt att notera att journalistens fråga inte 

handlar om ordet ”vapenfabrik”. Journalisten har använt ”en anläggning med byggnader” vil-

ket Bildt mycket väl skulle kunna svara på eftersom han godkänt detta i och med sitt svar pre-

cis innan frågan. Men Bildt svarar i stället på om anläggningen existerar eller ej. Och i de två 

sista meningarna svarar han på den större frågan, som debatten i stort handlat om i massmedi-

erna, det vill säga om Sverige ska hjälpa till att bygga en vapenfabrik. Den frågan är också 

lättare att vederlägga eftersom den har definierats felaktigt, enligt Bildt. 

Telia Sonera i Ryssland 
SVT-programmet Uppdrag granskning avslöjade att Telia Sonera låtit ryska staten spåra re-

gimkritiker genom teleföretagets nätverk. Carl Bildt får frågan under en presskonferens på 

Utrikesdepartementet om han tycker det är rätt. Han säger att han inte kan uttala sig om vad 

som skett förrän han har satt sig in i det och att han först vill höra Telia Sonera uttala sig om 

vad som skett.
85

 Han använder sig alltså av ett överförande status (fråga om procedur) när han 

för över frågan till de som egentligen borde svara på frågan. Även rent principiella frågor av 

karaktären ”Om ett land gör X, tycker du att det är rätt?” besvarar han visserligen att man ska 

följa ländernas lagar, men till en viss gräns. Var den gränsen går menar han att man får se till 

varje land, och därmed att han inte har satt sig in i det aktuella fallet. Han berättar därefter 

berättelser om liknande situationer han varit med om i andra länder, men låter sig inte dra 

några principiella slutsatser från detta. Med andra ord, varje fall är unikt med unika fakta och 

då han inte vet några detaljer för han över debatten till Telia Sonera som först måste uttala sig. 

Hela presskonferensen kretsar alltså kring ett överförande status. 

Klustervapnen 
Som avslutning på analysen av Carl Bildt väljer jag att presentera Sveriges Radio Ekots lör-

dagsintervju där det finns ett mycket bra exempel på hur han hanterar frågor.
86

 Det finns för-

visso ingen politisk skandal för honom att försvara sig mot, utan den är snarare talande för 

hans sätt att argumentera. Trots att så få ord egentligen sägs, är det en bra sammanfattning för 

hela hans strategi och hur statusläran fungerar. Frågan som debatteras vid tillfället är varför 

inte Sverige godkänt ett avtal (”Osloprocessen”) som innebär en nedrustning av antalet klus-

tervapen i världen. 

Journalist: Men om ett femtiotal andra stater har gjort det före Sverige, varför är vi så 

långsamma? 

Bildt: Därför att vi är en rättsstat. I fall du tittar på den här… [avbryts] 

Journalist: Är Norge ingen rättsstat? 

Bildt: Jodå. Men på olika sätt. Det tar ibland lite längre tid för oss att ratificera. 

Journalist: Är ditt UD mer byråkratiskt än det norska? 

Bildt: Nej, det är inte UD. Detta är nog Justitiedepartementet rätt mycket. 

Bildt använder metodisk första status när han besvarar frågorna. Sverige är en rättsstat, därför 

har vi inte godkänt avtalet lika snabbt som de andra staterna (fråga om fakta). Men Norge är 
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också en rättsstat, så då tvingas Bildt säga att Sverige skiljer sig på något sätt från Norge 

(fråga om definition). Journalistens fråga om huruvida svenska Utrikesdepartementet därmed 

är mer byråkratiskt (fråga om kvalitet) avfärdas omedelbart (fråga om fakta) med att det inte 

är Utrikesdepartementet som sköter detta. Notera att intervjuarens fråga rör sig successivt 

framåt på statusläran – från (1) fakta till (2) definition och därefter till (3) kvalitet. Bildt, å 

andra sidan, avfärdar samtliga frågor antingen med att de på något vis är felaktiga, eller ska 

tolkas på ett annat sätt.  

Det är väldigt sällan Bildt tillåter diskussionen att kretsa kring ett kvalitativt status – jag 

har inte kunnat belägga något tillfälle empiriskt.
87

 Det är med andra ord bara fakta eller tolk-

ningar av fakta som tillåts, och då är utrymmet för moraliska frågor begränsat och därmed 

också det som kan mynna ut i personliga skandaler. Som primary definer är han därför skick-

lig på att rama in debatten på ett sådant sätt att den handlar om det han vill att den ska handla 

om: faktapåståenden. 

Håkan Juholt 
Håkan Juholts politiska karriär som partiordförande för Socialdemokraterna var fylld av upp- 

och nedgångar, mest nedgångar med facit i hand. Bland annat menade kritiker att han vack-

lande om huruvida Jas Gripen skulle skickas till Libyen under den arabiska våren. Hans 

sambo stod åtalad för bedrägeri och medierna ifrågasatte varför han inte informerat partiets 

valberedning. Och det som förmodligen var den mest avgörande faktorn, bostadsaffären, vi-

sade att han fått för mycket i bostadsersättning. Under konferensen ”Folk och försvar” i Sälen 

påstod Juholt att den sittande regeringen röstat fram förslag med Sverigedemokraterna, som 

inte ens satt i riksdagen vid tillfället.
88

 I kronologisk ordning ska jag redogöra för vilka status 

han huvudsakligen använder. 

Särbons bedrägeridom 
TV4 Nyheterna fångar Juholt mellan två möten. 

Journalist: Håkan Juholt, varför informerade du inte valberedningen om att din särbo är 

dömd för bedrägeribrott? 

Juholt: Av den enkla anledningen att det fanns inte i mitt huvud. Det låg flera år tillbaka i 

tiden. Dom fem, sex år som har gått har jag tänkt massa annat. Jag var fullt upptagen med 

att tänka på vad kommer det här få för konsekvenser för mig, för partiet, för min familj, 

hur kommer våra liv förändras. Det fanns inte med på det register jag hade tänkt ige-

nom.
89

 

Journalistens fråga är inramad på ett sådant sätt att den handlar om att man ska berätta för 

valberedningen om sambon har begått bedrägeri. Bryter man ned frågan så är det alltså föl-

jande: ”(i) Om man ska vara partiledare för Socialdemokraterna, så ska man berätta för valbe-

redningen om eventuella brott som partnern har begått. (ii) Varför har du inte gjort det?”. Då 

Juholt hänvisar till andra faktorer som tagit hans uppmärksamhet (remotio criminis) är det 

fråga om ett kvalitativt status. På journalistens följdfråga, om han inte borde ha informerat 

valberedningen, instämmer han men förklarar att hans sambo inte har något politiskt infly-

tande och förmodligen inte ens är med i partiet. En mer lämplig strategi för att ”döda” alla 
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sådana frågor vore att ifrågasätta presuppositionen (i) i frågan. Då skulle själva frågan (ii) 

redan kunna bemötas på ett tidigare status, det vill säga fråga om fakta. Till exempel med 

motfrågan Varför skulle jag göra det? samt lämpliga efterföljande svar. I stället accepterar 

Juholt journalistens inramning av frågan och accepterar därmed att familjens brottshistorik är 

något man ska ta upp inför valberedningen. Och eftersom han inte har gjort det, så innebär det 

följaktligen att han medger att han har brustit i sitt omdöme, vilket landar i ett kvalitativt sta-

tus. 

Jas Gripen-planen i Libyen 
Juholt intervjuas i SVT Agenda under maj 2011 om Socialdemokraternas politik.

90
 Huvudde-

len av intervjun kommer att handla om huruvida Juholt vill låta Jas Gripen-planen vara kvar i 

Libyen efter att de hjälpt till att slå ut Ghadaffis styrkor. 

Journalist: Socialdemokraterna, dom sitter just nu och förhandlar med Moderaterna om 

hur den fortsatta svenska Libyeninsatsen ska se ut. Och ni har ju sagt nej, nej och åter nej 

till att förlänga Gripenplanens insats i Libyen. Vad säger du i kväll? 

Juholt: Jag säger att när det var alldeles uppenbart för alla att vi tänkte stå fast vid riks-

dagsbeslutet, att vi inte med automatik passivt ska förlänga flyginsatsen för att upprätt-

hålla den här flygförbudszon. Ja, när vi står fast vid det, och står fast vid det, så har jag de 

senaste dagarna märkt ett förändrat tonläge där alla vill prata om de här bredare insatserna 

som vi har talat om hela tiden. 

Journalist: Så vad säger du då, när det gäller Gripenplanen? 

Juholt: Ja, jag välkomnar, att fler nu säger, att självklart kan det inte stå och falla med åtta 

Gripenplan som dessutom utför en arbetsinsats som är färdig. Vi åkte ju dit, i stor politisk 

enighet i riksdagen, för att förhindra Ghadaffi från att bomba sin befolkning. Nu är hans 

flygvapen utslaget. 

Journalist: Men är du beredd att låta våra Gripenplan att vara kvar nu? 

Juholt: Ja, nu pågår det… jag välkomnar verkligen regeringens förändrade attityd. Man 

har hela tiden sagt att det är endast detta som är aktuellt. När man nu har förstått att Soci-

aldemokraterna har stått fast vid vårt besked, ja, då har jag märkt en förändrad attityd och 

nu lyssnar vi till varandra och nu pratar vi med varandra. Vi har en bred åtgärdslista 

som… [avbryts] 

Journalist: Men vad är då ditt besked vad det gäller planen? 

Juholt: Ja, det ska naturligtvis i första hand statsministern få. Jag har inga som helst pla-

ner på att göra en sådan förhandling i en tv-studio. 

Juholt svarar inte på frågan om planen ska vara kvar i Libyen trots att frågan återupprepas. 

Det är värt att notera att trots Juholt uttryckligen säger att han inte kommer besvara frågan, 

ungefär fyra minuter in i intervjun, så återkommer journalisten till frågan strax därpå, varpå 

samma undvikande svar återkommer från Juholt. Större delen av den 14 minuter långa inter-

vjun upptas alltså av en fråga som Juholt inte besvarar, som journalisten ändå försöker få svar 

på. Juholt säger senare i intervjun att Socialdemokraterna har varit tydliga, men när han und-

viker frågan utan att förklara varför så är det svårt att hålla med honom om den uppfattningen.  

                                                 
90

 SVT (2011-05-06). 



Kampen om definitionerna  27 

Ett uppenbart problem med Håkan Juholts strategi är att han inte svarar på frågan, tre 

gånger i rad. Det är med andra ord så att Juholt ligger på en nivå av statusläran medan journa-

listen ligger på en annan. Och så länge de inte möts, det vill säga bestämmer vad de är oeniga 

om, blir det därför inget svar på frågan om det pågår under en längre tid. Det förklarar samti-

digt varför Juholt upplever sig ha haft ett mycket tydligt budskap under hela perioden, medan 

andra (utomstående) bedömare tycker att han hoppar fram och tillbaka mellan ståndpunkter 

utan att bestämma sig. Juholt pratar helt enkelt på en annan nivå av statusläran än vad journa-

listen gör. Det spelar därför ingen roll att han repeterar sitt budskap på ett tydligt sätt, slutsat-

sen är ändå att han uppfattas som att han undviker ämnet. 

Till detta resonemang vill jag dock tillägga att det är jag som observatör som huvudsaklig-

en drar slutsatsen att han är otydlig.
91

 Det kan därför vara så att mina tolkningar påverkar 

denna slutsats. Däremot är det ett faktum att Juholt inte svarar på frågan, inledningsvis, vilket 

jag menar är en bidragande orsak till att han uppfattas som otydlig. Jag vill därför argumen-

tera för att ett överförande status (fråga om procedur) utan lämplig motivering, leder till en 

ökad sannolikhet att man uppfattas som att man undviker sakfrågan. Och då kan man rimligen 

inte heller göra sig tydlig. Man kan förstås vara tydlig i en bifråga, men huvudfrågan lämnas 

ändå öppen när den inte besvaras eller vederläggs. 

Bostadsaffären 
Under hösten tillkallade Håkan Juholt till en presskonferens där han skulle redogöra för vad 

han gjort i den så kallade bostadsaffären, som bland annat avslöjades av Aftonbladet.
92

 Han 

hade fått drygt 160 000 kronor för mycket i hyresersättning till sin lägenhet. Presskonferensen 

sändes i alla större medier och nedan följer det huvudsakliga innehållet som sändes. 

Juholt: Jag har trott att jag har gjort rätt. Jag har trott att det över huvud taget inte funnits 

någon tveksamhet att jag har gjort rätt. Jag har inte undanhållit någonting. Jag har i alla 

sammanhang, tror jag, till alla sagt att jag bor i en lägenhet med Åsa i Västertorp. Det kan 

inte ha uppfattats som jag har försökt hemlighålla detta. Vad jag inte har gjort, det är att 

jag har tagit del av reglerna som säger att om man är två som bor i samma lägenhet så ut-

går halv ersättning. 

Journalist: När du fick det här formuläret i somras av riksdagsförvaltningen när dom 

uppmanar dig att kryssa i en ruta, hela kostnaden eller halva kostnaden, då kryssade du i 

hela kostanden. Ställde du dig inte frågan då varför det fanns två rutor att kryssa i? 

Juholt: Nej, det gjorde jag inte. I somras då var jag partiledare. Jag har hållit hastighets-

begränsningar. Jag har över huvud taget inte försökt göra någonting som skulle kunna or-

saka någonting. Det föresvävade inte mig, att jag skulle chansa och bluffa och sätta i fel 

kryss och ta en chansning och tjäna två-tre tusen kronor, utan detta är ett förbiseende, jag 

har missat detta, jag borde ha känt till reglerna på ett annat sätt, jag är ledsen för det och 

kommer självklart omedelbart betala tillbaka detta.
93

 

Här finns det en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till. Nämligen att det över huvud taget inte 

fanns några rutor för att markera hela eller halva kostnaden. Det fanns däremot två rutor för 

att fylla i om hushållsel ingår i hyran eller ej.
94

 Vi kan alltså notera två intressanta saker: Dels 
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att journalisten ställer en felaktig fråga (eftersom presuppositionen är osann) och dels att Ju-

holt tar påståendet som en sanning. Han skulle med andra ord enkelt kunna avfärda journa-

listens påstående redan på första status, fråga om fakta, och därefter styra in debatten på otyd-

liga rutiner och blanketter. I stället blir det osanna påståendet inramningen för diskussionen 

och han tvingas retirera bakåt två steg till tredje status, fråga om kvalitet, och säga att han inte 

tagit del av reglerna och att han ångrar detta. 

Vi kan också förstå journalisternas agerande i termer av framing. Genom bostadsaffären 

kan journalisterna sätta Juholts kryssrutor i ett större sammanhang där hans handlande läggs 

till bilden av de tidigare klavertrampen (åtminstone den medierade bilden av klavertramp). 

Eftersom journalisten berättar hur blanketten ser ut, men uppenbarligen inte själv sett den, så 

ligger det inte långt ifrån att tro att informationen ursprungligen kommer från en källa, säker-

ligen en politisk motståndare (vare sig det är inom partiet eller utanför). Det leder till att in-

formationen får en inbyggd frame. 

När information är försedd till medierna av källor (som de ofta är), så kommer informat-

ionen med en inbyggd frame som passar källans motiv och är sannolikt inte helt objek-

tiv.
95

 

Det förklarar varför journalistens information är felaktig, men ändå presenteras som en ove-

dersäglig sanning. Det är dock inte nödvändigtvis så att journalisten gjort det med flit genom 

att ljuga eller utelämna något (content bias), utan det kan vara fråga om att ”motivationen och 

attityden hos journalisten är oavsiktligt inflytelserika” (decision-making bias), där det i det 

senare fallet blir en fråga om framing.
96

 Vi kan med andra ord se att journalisten brustit i sin 

källgranskning till förmån för att lägga mer ved på elden som utgör mediedrevet, eftersom det 

är så Juholt som person blivit inramad: Han som gör fel. Notera dock att detta resonemang 

inte handlar om huruvida Juholt faktiskt begått ett fel, vare sig i juridisk eller etisk mening. 

Det handlar om journalistens påstående om blankettens utformning som fick problemformule-

ringsprivilegiet, som primary definer, och sedermera bli befäst som sanning eftersom den inte 

utmanades. Det inleddes en förundersökning mot Juholt om bedrägeri, men den lades ned 

några dagar senare eftersom det vare sig fanns någon praxis för hur bostadsersättningen skulle 

gå till eller några tydliga regelverk.
97

 Det är alltså inte alldeles uppenbart att Juholt gjorde 

något fel, åtminstone juridiskt, men eftersom han tog på sig skuld och bad om ursäkt så god-

kände han ändå att han hade begått ett moraliskt fel. 

Juholt pratar även om sin goda karaktär i allmänhet, och använder det som garant för att 

han handlat i god tro med hyresersättningarna. Det är att spela på ett kvalitativt status. Han 

berättar att han följt hastigheten på vägarna och att han inte gjort någonting som väsentligt 

skulle hota hans förtroende. Det är alltså ett jämförande, comparatio, på samma nivå av sta-

tusläran. 

Journalisten ställer med andra ord en felaktigt presupponerad fråga, varpå Juholt hanterar 

den på ett olämpligt sätt (på fel status). Det leder ofrånkomligen till en kris som inte behövde 

existera. Det är som Benoit säger vad gäller kriskommunikation: ”perceptioner är viktigare 

än realiteten”.
98

 Så länge allmänheten tror att Juholt har begått ett fel, så är hans rykte i faro-

zonen. Och med facit i hand är detta sannolikt en god anledning till varför det blev som det 

blev. 
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I en efterföljande intervju i Expressen utvecklar Juholt sitt resonemang.
99

 Notera att han 

kraftigt förnekar första påståendet i frågan och därefter övergår till att bedyra sin goda karak-

tär. 

Journalist: Du fick enligt medieuppgifter redan 2009 påpekande från partiets internrevis-

ion att du tagit emot för stora bidrag. Varför reagerade du inte då? 

Juholt: Det är en lögn… Därför att de uppgifterna är en lögn. Ingen har vid något sam-

manhang, skriftligen eller muntligen, informerat mig om detta. Vi har också nu gått till-

baka och tittat i revisionen, vad den kan vara. Det finns ingenting sådant. Den uppgiften 

är en lögn, och den förs fram av någon som vill som utnyttja detta tillfälle för att skada 

mig ytterligare lite grann. 

Journalist: Det som kallas internrevision har inte gjort något? De påpekanden… [avbryts] 

Juholt: Nej. Nej! Ett hundra procent nej kan jag förneka detta! Det är något som kommit 

upp för att utnyttja det uppkomna läget för att komma åt mig, men den uppgiften är en 

lögn. 

Journalist: Du säger att ingen har påpekat att du gjort något fel, men var ligger ditt eget 

ansvar? 

Juholt: Det är mitt ansvar och det ena. Det är mitt ansvar att hålla reda på regelverket. Det 

är mitt ansvar att veta hur regelverket ser ut i alla dess sidor. Jag skyller inte på någon. 

Men jag har trott att jag har gjort rätt. Jag har inte haft något som helst uppsåt att lura el-

ler att undanhålla någon information. Jag har lämnat in hyresavin med namnen på vi som 

bor i lägenheten och hyresbeloppet. Jag trodde det var så man skulle göra. Jag har inte 

känt till detta. Jag förstår att väldigt många människor är besvikna, känner sig väldigt irri-

terade med rätta och tänker ”men snälla nån, varför har du lurat riksdagen och skattebeta-

larna på detta sätt?”. Det enda jag kan säga är att jag var hela tiden var övertygad om att 

jag gjorde rätt. 

Ett kraftigt förnekande sker inledningsvis av Juholt (fråga om fakta), varefter som han säger 

att handlingen är felaktig men att han hade goda syften (fråga om kvalitet, och mer specifikt 

purgatio). Efterhand som intervjun löper gör han även deprecatio, det vill säga en ”pudel” 

och ber om förlåtelse till allmänheten. I båda fallen, vid presskonferensen och den efterföl-

jande intervjun i Expressen, kan vi alltså se hur han landar i ett kvalitativt status. Om Juholt 

hade lagt mer fokus på det andra status (fråga om definition), till exempel genom att ifråga-

sätta hur han kan ha ansvar i något som är otydligt från början, finns det anledning att anta att 

han skulle klara sig bättre. Då skulle han nämligen tvinga journalisten att föra över diskuss-

ionen till en fråga om ansvar, och på så vis be denne att precisera sina frågor.
100

 

Men Juholt använder sig också av den tredje maktfaktorn (vilket blir ett överförande sta-

tus, alltså fråga om procedur). Inför ett stort pressuppbåd i riksdagshuset två dagar senare 

fångar journalisterna honom och han frågas återigen om han kände till det tidigare påpekandet 

om att han hade fått för mycket bostadsersättning. 

Juholt: Nu är det som så att det pågår en förundersökning och därför är jag förhindrad att 

uttala mig om det. Den kommer nog ganska snabbt den tror jag, och på så sätt får det 

också redas ut vad som har sagts, vad som har gjorts och vad som är rätt och fel. Jag väl-
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komnar verkligen att detta nu blir granskat och så länge den pågår kan jag inte uttala mig 

om det, tyvärr. Det får jag inte.
101

 

Faktafelet under Folk och försvar-konferensen 
Under Folk och försvar-konferensen i Sälen under januari 2012 påstod Juholt att regeringen 

drivit igenom en "helt ny försvarspolitik endast med stöd av Sverigedemokraterna".
102

 Pro-

blemet med detta uttalande var att det var osant. Sverigedemokraterna fanns inte ens i riksda-

gen vid tillfället. Juholt förtydligade sig sedan och sa till TT att han ”medvetet uttryckt sig 

drastiskt för att belysa minoritetsregeringens problem och att han självklart kände till att Sve-

rigedemokraterna inte satt i riksdagen förra mandatperioden”.
103

  

Här landar Juholt i ännu ett kvalitativt status, närmare bestämt purgatio eftersom han för-

visso erkänner skuld, men hävdar att syftet ändå var gott. Det är också det mest rimliga för-

svaret han kan använda, eftersom remotio criminis eller relatio criminis (skylla det på någon 

annan på olika sätt) skulle innebära att hans ethos (karaktär) blir mer sargat när försvarsfrågor 

dessutom är hans specialområde. Att försöka försvara sig genom fråga om fakta och fråga om 

definition är uteslutna eftersom det sändes i tv och han upprepade budskapet flera gånger i 

varierad form. 

Det här är också viktigt att se i enlighet med framing. Det är inte bara ett faktafel som Ju-

holt har gjort sig skyldig till. Det blir så att säga ytterligare ett klavertramp som massmedier-

na kan lägga till högen av alla felsteg och som därmed bildar ett skäl för mediedrevens legiti-

mitet (även om det skälet kommer efter att mediedrevet dragits igång, och i mångt och mycket 

är en följd av just mediedrevet). 

Bildt och Juholt i jämförelse 
Skillnaden mellan Bildt och Juholt är att Bildt omedelbart avbryter en fråga (”stopp och be-

lägg” som i Skavlan-intervjun) för att styra över debattfrågan mot det status som han vill prata 

om. Om journalisten inte håller med Bildt, så måste de lösa frågan om vilken fråga de ska 

vara oeniga om. Juholt, å sin sida, vill uppenbarligen säga sitt budskap men gör inga försök att 

få journalisten på samma spår. Han säger sitt budskap alldeles oavsett vad frågan som ställdes 

handlar om (som i Agenda-intervjun). Det gör att han återkommande ligger på ett status som 

inte stämmer överens med journalistens.  

Bildt, som egentligen inte heller besvarar frågan, gör det på ett sätt som förefaller mer rim-

ligt i situationen, det vill säga ifrågasätter frågan och kan på så vis kasta en viss skepsis över 

den. Om journalisten inte ställer sin fråga igen, kan det också ge intrycket att Bildt hade rätt i 

sin kritik av frågan. I Juholts fall är det däremot befogat av journalisten att ställa frågan igen, 

eftersom han inte gjort något försök att besvara den eller förklara varför den är felaktig, och 

näst intill låtsas som att den inte existerar. 

Bildt avfärdar påståenden slentrianmässigt, även triviala saker. Det kräver att journalisten 

därför måste vara påläst och kunna ge belägg för påståendena. Om Bildt visar sig ha fel i sitt 

avfärdande så säger han ”okej då” och accepterar påståendet när belägg presenteras. Därefter 

kan han så att säga strida från nästa nivå av statusläran. Det innebär att en intervju med Bildt 

blir en väldigt långdragen process eftersom varje påstående som journalisten gör måste beläg-

gas, och att journalisten därmed sällan får tid att diskutera om saken ifråga var lämplig eller 

rätt (fråga om kvalitet). Sådana försök från journalistens sida avfärdas av Bildt med att man 
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måste se till sakfrågorna, vilket återigen för diskussionen ”bakåt” till en tidigare nivå där 

journalisten måste förklara varför det är viktigt att sakfrågan belyses ur ett kvalitativt status. 

Medan Bildt avfärdar påståenden på slentrian, verkar Juholt å sin sida acceptera dem. I fal-

let med bostadsaffären får journalistens beskrivning av hyresblanketten dominera mediebilden 

och Juholt tvingas försvara hur han kunde missa två tydliga rutor, vilket man likväl kan ställa 

sig frågan hur journalisten kunde missa att två tydliga rutor inte existerade. Det blir därför 

uppenbart att små misstag som dessa kan få mediedrevet i rullning. När fakta byggs på icke-

fakta blir Juholt ett lätt byte för medierna. När Bildt reflexmässigt avfärdar sanningspåståen-

den och inte låter diskussionen fortskrida över huvud taget förrän påståendena är ovedersäg-

liga blir processen förvisso mer långdragen, men han har tid att anpassa sitt försvar på ett helt 

annat sätt varefter som ny information kommer upp på bordet. Det stämmer också väl in med 

den normativa syn som statusläran ger på försvar: att successivt gå från fakta till definition 

och sedan kvalitet. Det blir samtidigt lättare för Bildt att hänvisa till den tredje maktfaktorn, 

exempelvis att journalisterna inte gör sitt jobb ordentligt, genom att påpeka hur länge ett me-

diedrev pågår utan några konkreta resultat. 

 

I tabellen nedan visas de strategier i statusläran som jag identifierat att Carl Bildt och Håkan 

Juholt använt. Generellt är det så att ju lägre nummer, desto starkare försvar. 

 

Händelse Bildt Juholt Händelse 

Fråga om koppling till Lundin Petroleum
104

 1 (4) 3 (borde valt 1) Särbons bedrägeribrott
105

 

Om Lundin Petroleum var i Etiopien eller ej
106

 1 4 Jas Gripen-planen
107

 

Lundin Petroleums ”förstudier” i Etiopien
108

 2 3 (borde valt 1) Presskonferens om bostadsaffären
109

 

Jävanklagelser för Lundin Petroleum
110

 1 1 (3) Intervju efter bostadsaffären
111

 

Vapenfabriken i Saudiarabien
112

 1 (2, 4) 3 Folk och försvar-konferensen
113

 

Telia Sonera
114

 4   

Ekots lördagsintervju om klustervapen
115

 1 (2)   

Tabell 2. Bildt respektive Juholts val av status enligt statusläran. Siffrorna motsvarar lägsta status för dispyten 

ifråga. Övriga använda status inom parentes. Förklaring: 1=fakta; 2=definition; 3=kvalitet samt 4=procedur. Ju 
lägre nummer, desto starkare försvar. Undantaget är 4 som också räknas som starkt. Notera att Bildt inte använ-
der 3, vilket Juholt gör i större utsträckning. 
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Är det inte en kraftig förenkling att presentera Bildt och Juholts retorik i tabellform? Jo. Men 

det är också det som är poängen: Att markera skillnaderna utan att ta hänsyn till nyanserna 

eller den retoriska situationen. 

Men låt oss stanna vid detta ett ögonblick och lyfta upp ett hypotetiskt motexempel till ta-

bellen ovan. Det finns nämligen allvarlig kritik mot den. Om Lisa anklagas för ett mord hon 

inte begått, är det enkelt för henne att avfärda anklagelserna på första status (fråga om fakta). 

Låt säga att Kalle, som däremot har begått ett mord, anklagas för mord och det finns tydliga 

bevis för det. Innebär det att Kalle är en sämre kriskommunikatör om han argumenterar från 

nästa nivå (fråga om definition) och hävdar självförsvar? Det kan verka logiskt att säga ja, 

men så kan dock inte vara fallet. Kriskommunikationen måste utgå från den specifika situat-

ionen och inte från ett nolläge. Båda borde alltså betraktas som lika goda kriskommunikatörer 

i förhållande till statusläran. Om Lisa hade frågat ”vad menar du med ‟mord‟?” (fråga om 

definition) och Kalle, i sitt fall, hade sagt ”mordet var rätt” så har de båda ”gått upp” en nivå, 

och också valt en sämre strategi mot vad de borde, eller åtminstone kunde, valt. Min poäng är 

alltså att man inte kan jämföra nivån på statusläran med någon annan persons nivå (i ett annat 

fall som har andra fakta), utan man måste jämföra nivån i förhållande till sakfrågan. Detta är 

en begränsning med en komparativ tabell av detta slag, så det är därför viktigt att tolka resul-

tatet i enlighet med statusläran kontra sakfrågan och tid – inte Bildt kontra Juholt. Det man 

bör titta efter, däremot, är snarare förflyttningar av status över tid. Utgångspunkten för sakfrå-

gan måste därför vara irrelevant. Däremot är det ju givetvis så att om man lyckas hålla kvar 

vid ett lågt status över lång tid, så är man antingen en skicklig retoriker eller så möts man av 

odugliga journalister (eller bådadera).  

En annan sak jag lade märke till är att Bildt besvarar frågor så som de är ställda, medan 

Juholt besvarar dem så som de är tänkta. Vad menar jag med det? Jo, en fråga som ”hur mår 

du i dag?” kan man besvara exakt så som den är formulerad, i detta nu. Mår du bra just nu, så 

svarar du också att du mår bra. Man kan också se frågan i ett större sammanhang (som en del 

av en frame)
116

 där outsagda antaganden också finns närvarande. Om vi vet att en av aktörer-

na har en väldig tuff tid bakom sig och frågan ”hur mår du i dag?” kommer upp, så är det un-

derförstådda påståendet snarare ”du har varit med om väldigt mycket turbulens den senaste 

tiden – hur mår du i dag?”. Jag hävdar alltså att Bildt väldigt ofta svarar på den exakta ordaly-

delsen, medan Juholt svarar på den underförstådda frågan, det som frågan egentligen handlar 

om. Det får till följd två saker. Det ena är att Bildt därför kan avfärda betydligt fler frågor på 

första nivån av statusläran, frågan om fakta, medan Juholt accepterar den inbyggda frame eller 

presupposition som finns i frågan och svarar därefter. Det andra är att Bildt kan infoga en 

mångtydighet som kan visa sig vara användbar senare. 

Som exempel kan jag ta en intervju som TV4 gjorde med Carl Bildt angående Etiopi-

ensvenskarna och Bildts engagemang i Lundin Petroleum:
117

 

Journalist: Det finns ingen koppling där alltså, mellan ditt tidigare engagemang i Lundin 

Petroleum och hur den här frågan nu hanteras? 

Bildt: Och vilken skulle det vara? 

Journalist: Det är ju det Miljöpartiet tar upp, att det kan finnas en sådan koppling. Dom 

antyder att det kan påverka hanteringen. Det är därför jag frågar dig. 

                                                 
116

 Frame blir i det här fallet också synonymt med presupposition. 
117

 TV4 (2011-10-06). 



Kampen om definitionerna  33 

Bildt: Då får dom förklara det. Och jag tror inte att det underlättar situationen för dom 

som vi försöker att hjälpa. 

Eftersom intervjufrågan är öppen, enligt journalistisk sed, är den också enkel att avfärda för 

Bildt då journalisten inte preciserar kritiken från Miljöpartiet. Med ett mångtydigt språk med 

diffusa anklagelser (vad är egentligen en ”koppling”?) så blir det alldeles för enkelt att av-

färda frågan helt och hållet. När Bildt avfärdat frågan så byter han därefter ämne till att prata 

om det han tycker är viktigare, nämligen om det underlättar situationen för Etiopiensvenskar-

na (fråga om procedur). 

Carl Bildt är också konsekvent med att säga att man ska titta på sakförhållandena. Det in-

nebär att alla frågor om moral, känslor och värderingar helt enkelt sållas bort. Han säger att 

det är sakfrågor som är viktiga, och det betyder i realiteten att han hela tiden förhåller sig till 

första status. Alla försök, från journalisternas sida, till att fråga om moraliska betänkligheter 

bemöts med ett överförande status, det vill säga han för över sakfrågan till någon form av 

fakta igen. Det innebär att han uteslutande kan använda de starkaste statusen, nämligen frågan 

om fakta respektive procedur, och därmed att han kan rama in sakfrågan till sin fördel. 

Följaktligen har vi identifierat två kännetecken till varför Bildts retoriska försvar är starkt: 

(i) Han besvarar frågan så som den är ställd, inte så som den är tänkt och (ii) han pratar kon-

sekvent om sakfrågor, vilket utelämnar frågor kring värderingar (och därmed ett kvalitativt 

status). 

Hur medierna gestaltar skandalerna 
Medierna har mycket att vinna på att skapa skandaler. Dels har den journalistiska autonomin 

ökat den senaste tiden,
118

 vilket innebär att journalister i dag är mer ”fria” att göra det som 

passar dem och deras format. Det finns också ett ökat krav, ur konkurrenssynvinkel med nya 

medieformer, att hävda nyhetsjournalistikens legitimitet genom att skildra eller skapa skanda-

ler.
119

 Följden blir att antalet skandaler ökar och triviala saker blåses upp bortom rimliga pro-

portioner.
120

 På lång sikt kan dessutom förtroendet för den medialiserade politiken minska, 

vilket leder till frågor kring demokratiska värden. Det finns en slags naiv föreställning bland 

journalister som ser sig själva som demokratins vakthundar, eller ”warriors for democracy” 

som den finländska forskaren Anu Kantola uttrycker det,
121

 när de arbetar för att avslöja 

skandaler av både litet och stort mått. Enligt Kantola så finns det också en annan aspekt att ha 

hänsyn till när det gäller mediedrev, nämligen journalisternas bakgrund. Yngre politiska jour-

nalister tenderar att skapa fler skandaler än deras äldre kollegor, vilket har att göra med deras 

synsätt på de politiska nätverken. De yngre förhåller sig utanför de politiska nätverken och 

betraktar politiker som en arbetsrelation, medan de äldre i högre utsträckning även kunde vara 

vänner privat med politikerna.
122

 I Sverige har dock den ”yngre” stilen varit förhärskande 

sedan 1980-talet, medan den äldre stilen varit dominerande mycket längre i Finland. 

När Bildt svarar på kritiken gör han det genom att ställa motfrågor till journalisten, byta 

ämne och förneka faktapåståenden.
123

 Att försöka fånga den politiken i ett medieformat är 

därför komplicerat och låter sig inte lätt göras. Det finns ingen sound bite att plocka upp ef-

tersom Bildt inte är trogen medielogiken. Medierna blir tvungna att redovisa de komplexa 

argument han lägger fram, för att i ett senare skede visa om han hade fel eller ej, varpå han 
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svarar med att säga att de definierat händelsen fel. Juholt, å andra sidan, håller sound bite-nivå 

och repeterar budskapet ofta. Jag gjorde fel, jag trodde jag gjorde rätt, men jag ska självklart 

rätta till det. Så kan Juholts argumentation sammanfattas. Frågan om hur man ska samman-

fatta Bildt på liknande sätt låter sig inte lätt besvaras. Det känns nästan mer relevant att sam-

manfatta Bildt med en fråga: Och hur vet du det? 

Av detta kan vi dra slutsatsen att det kan vara en fördel att inte hålla sig till medielogiken 

när det blåser hett om öronen. I stället kan man, som Bildt, sätta sig på tvären och närmast gå i 

polemik med journalisten. Det kan förvisso leda till en situation där förtroendet urholkas för 

Bildt, men i rollen som utrikesminister kan fördelarna överväga nackdelarna. När Juholt tidi-

gare fått kritik för att vackla i olika frågor, bland annat om huruvida Jas Gripen skulle skickas 

till Libyen under den så kallade arabiska våren 2011, kan det ha varit just hans konsistenta 

svar på fel status som sedermera blev hans fall. Den allmänna lärdomen tycks alltså vara: 

Raka och enkla budskap när du ska föra fram din agenda, svårtillgängligt och mångtydigt 

språk när du ska försvara dig från kritik.
124

  

I sin roll som utrikesminister är Bildt dessutom den person massmedierna ofta frågar vad 

gäller utrikespolitik. Han får då automatiskt ett problemformuleringsprivilegium (primary 

definer) när han beskriver situationen i bland annat Libyen, Etiopien och Saudiarabien. Sam-

tidigt är han den person som står i fokus när han anklagas för partiskhet i fallet med Etiopi-

ensvenskarna eller vapenaffärerna med Saudiarabien. Här axlar han därför två roller parallellt, 

som blir komplicerade för medierna att gestalta. Är han hjälten eller skurken? Det innebär 

dels att han har kunskaper som andra inte har och dels att han enklare kan ge informationen 

den frame som passar honom personligen. Jag vill dock göra klart att jag inte har några empi-

riska belägg för att han hanterar frågan på det ena eller det andra sättet. Det handlar mer om 

att påvisa vem som är källan och sitter på kunskapen och samtidigt påvisa vem som medierna 

försöker valla in i fållan av att vara skurk. Det blir en inte helt oproblematisk uppgift. Det kan 

samtidigt vara en bidragande orsak till att den politiska skandalen inte tycks fästa på Bildt, 

eftersom han å ena sidan skildras som skurk, å andra sidan som källa. Juholt har inte haft 

dessa dubbla roller på samma sätt. 

Sammanfattning 
Carl Bildt har konsekvent bemött frågor på första nivån av statusläran (fråga om fakta) liksom 

sista (fråga om procedur). Vid de fall där han misslyckats har han tillämpat andra nivån (fråga 

om definition). Jag har däremot inte hittat några fall där han använt ett kvalitativt status, utan 

han säger uttryckligen att sakfrågor är det som är viktigast. Samtidigt har han använt den 

tredje maktfaktorn vid minst ett tillfälle när han hänvisade till bolagsordningen och att han 

därmed inte fick uttala sig i en specifik fråga (vilket samtidigt är att betrakta som en fråga om 

procedur).  

Håkan Juholt har varit konsekvent och valt ett kvalitativt status. Även om det inte har fun-

nits några klara juridiska regler eller praxis vid bostadsaffären har han tagit på sig skuld ge-

nom att hävda att hans handling är felaktig men skedde med ett gott uppsåt (purgatio) samt 

något senare också be om ursäkt för händelsen (deprecatio). Dessa är att betrakta som de 

minst lämpliga nivåerna på statusläran och kräver också betydligt skickligare retoriska kun-

skaper för att lyckas med.
125

 Genom att välja ett lägre status hade Juholt dock sannolikt kun-

nat minimera skadan och förtroendeminskningen i opinionsundersökningen. Minst ett fall av 
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hänvisning till den tredje maktfaktorn har identifierats, vilket skedde när han sade att han är 

förhindrad att uttala sig om bostadsaffären på grund av förundersökningssekretess. 

Flera fall har också upptäckts där journalisternas frågor har innehållet presuppositioner. 

Det innebär att de är inramade (frame) på ett sådant sätt att svaret blir givet på förhand (åt-

minstone inom frågans ramar, så att säga). Jag betvivlar starkt att detta beror på journalister-

nas partisympatier,
126

 utan snarare på deras förhållande till medielogiken och eventuellt en 

”ny” syn på politiska nätverk vilket får till följd en allmän ökning av politisk skandali-

sering.
127
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6. Diskussion 
När det gäller Carl Bildt så är han ett gott exempel på uttrycket att attack är bästa försvar. Hå-

kan Juholt, som försökt etablera ett seriöst och moraliskt ethos, misslyckades däremot med sin 

uppgift.
128

 Bland annat med sin strategi att erkänna skuld i sakfrågan men säga att det åt-

minstone skedde med ett gott syfte. Dessutom erkänner han skuld för saker som han inte nöd-

vändigtvis har skuld för. Bildt, å sin sida, erkänner dock ingen skuld alls, och, kan man tycka, 

trots att han har det. Det beror i regel inte på att Bildt undviker frågeställningen om skuld, han 

låter den snarare inte komma upp på dagordningen utan avfärdar den som irrelevant eller visar 

att journalisten har fel på en tidigare nivå av statusläran. 

Av det vi har sett kan vi dra följande slutsatser. Det är både aktörerna, det vill säga politi-

kerna, och medierna som skapar krisen i ett dialektiskt förfarande. Det stödjs av det faktum att 

yngre journalister ser fler händelser som skandaler än de äldre journalisterna, vilket får till 

följd att det uppstår fler skandaler,
129

 samt att det är respondenten som styr vilket status debat-

ten ska landa i. 

Juholt har vid minst ett tillfälle fått en fråga som varit felaktig vad gäller fakta. Det bety-

der dock inte att massmedierna drivs av en politisk agenda. Snarare är det så att informationen 

har passat medielogiken och den tidigare inramningen av Juholt. Men det är också viktigt att 

påpeka att Bildt drabbats av samma typ av frågor, det vill säga med en inbyggd frame eller 

presupposition. Däremot har han omedelbart tagit udden av sådana frågor genom att ifråga-

sätta dess legitimitet, vilket får till följd att ingen skuld ”fäster” på honom. På det viset är han 

en mer analytisk retoriker, det vill säga han granskar frågan och dess innehåll och släpper inte 

förbi frågor som han anser är felaktiga. 

 

Vilket svar kan vi då ge problemformuleringen som ställdes inledningsvis: Vad skiljer Bildt 

från Juholts retorik under mediedreven 2011 enligt statusläran? Bildt har i regel bemött kritik 

tidigt på statusläran och förflyttat sig varefter som ny information blivit tillgänglig, vilket 

också är den mest effektiva strategin. Juholt har å andra sidan valt en strategi och hållit sig till 

den oavsett vilken ny information som blivit tillgänglig. Även om han i mångt och mycket 

anser sig vara tydlig genom att repetera samma budskap, som i SVT Agenda, så får vi en för-

klaring till varför han ändå inte uppfattas så (bland annat av programledaren och av mig som 

observatör): Han håller sig på ett annat status än vad som är lämpligt för sammanhanget. 

Den tes jag ställde upp inledningsvis, att Bildt bemöter kritik på en tidigare nivå av status-

läran än vad Juholt gör, visade sig kunna beläggas empiriskt men med tillägget att han också 

anpassar sitt försvar varefter som ny information blir tillgänglig, i likhet med Bill Clinton.
130

 

Det gjorde inte Juholt i lika hög grad, och när han väl gjorde det så lade han sig på den nivån 

som oftast var att betrakta som minst lämplig i sammanhanget. 

 

Kan inramningen av de olika programmen, som exempelvis Skavlan kontra Rapport, påverka 

Bildt och Juholts kriskommunikation? För huvudfrågan, det vill säga hur de förhåller sig till 

statusläran, är den frågan irrelevant. Som jag skrev i teoriavsnittet så bestäms status nämligen 

av svaret som respondenten ger, och därför är det också Bildt och Juholt som till syvende och 

sist har det huvudsakliga ansvaret för hur sakfrågan utvecklas. Juholt hade alltså kunnat välja 

en annan strategi, och därmed också förneka skuld i bostadsaffären och tvinga journalisterna 

att bevisa hans skuld. När han får en fråga som är inramad på ett visst sätt, och han svarar på 
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den, godkänner han också inramningen (oavsett om det är medvetet eller ej). Genom att ifrå-

gasätta presuppositionen i journalistens fråga skulle han alltså kunna ”strida” från första nivån 

av statusläran betydligt oftare. Han skulle förstås kunna förlora i anseende ändå, genom att 

exempelvis beskrivas som verklighetsfrånvänd från de socialdemokratiska värderingar han 

företräder. 

Men i valet och kvalet mellan att ha tagit emot 160 000 kronor för mycket och vara en 

hycklare, är det ändå lättare att försvara ett hyckleri eftersom det är mindre konkret och i 

många fall öppet för debatt vad det ska kallas (fråga om definition). 160 000 kronor är ändå 

160 000 kronor hur man än vänder och vrider på det. Kronor och mynt kan jämföras, mätas, 

räknas, vägas, läggas på hög, beskrivas i månadsinkomster och så vidare, vilket passar medie-

logiken bättre. Samma sak går inte att säga för hyckleri. Däremot finns det andra faktorer som 

också är av betydelse för uppfattningen av aktörerna Bildt och Juholt. Dessa kan jag dock inte 

uttala mig om empiriskt eftersom det är utanför undersökningens ramar, men det är viktigt att 

tänka på att även andra personer, exempelvis pundits,
131

 också kan göra sin röst hörd och 

därmed påverka uppfattningen. Perceptionen av fakta kan ju nämligen skilja sig från existen-

sen av fakta. Nu har jag bara berört bostadsaffären, men detsamma gäller även för de mindre 

kriserna. 

Det blotta faktum att det ”hänt så mycket” kring Juholt, kan vara en anledning till att hans 

förtroende gick ned. Detta alldeles oavsett vad ”hänt så mycket” egentligen innebär rent kon-

kret. Men det kan dock inte vara hela förklaringen eftersom det kring Bildt, historiskt sett, 

också ”hänt så mycket”. Min slutsats, vad detta egentligen beror på, är den jag gjorde tidigare. 

Att Bildt inte låter det handla om något annat än faktafrågor, och då finns det heller inget ut-

rymme för moraliska bedömningar eller värderingar. Det är lite av en paradox med tanke på 

att politik, per definition, handlar om värderingar och policy. Om Bildt endast håller sig till 

fakta under kriser, så kan han alltid avfärda moraliska värderingar av hans handlande på två 

sätt. För det första kan han säga att de moraliska frågorna ursprungligen kommer från de poli-

tiska motståndarna, och därmed tillhör det ”politiska spelet” (underförstått att de inte är värda 

att ta på allvar eftersom de är substanslösa). För det andra, om en journalist gör likadant kan 

han hänvisa till den tredje maktfaktorn, att journalisten inte förhåller sig objektiv och neutral, 

utan drivs av en politisk agenda. 

En annan viktig sak att tänka på är att Juholt var en ny politiker (i en högre position åt-

minstone) samtidigt som han var mer intressant ur ett nyhetsperspektiv om han skulle ta Soci-

aldemokraterna ur den aktuella krisen eller ej. 

 

Jag vill också ifrågasätta det klassiska rådet med att välja en försvarsstrategi och hålla sig till 

den.
132

 Jag hävdar därför att traditionella försvarsstrategier (som föreslås av image repair the-

ory eller image restoration strategies) kan ge ett ensidigt perspektiv eftersom man vanligen 

väljer en strategi och gör ett aktivt val att tillämpa den. I likhet med Kramer & Olson (2002) 

vill jag i stället lyfta fram en successiv förflyttning längs statuslärans olika nivåer, vilket tjä-

nar till att hantera krisen så som den faktiskt utvecklas och inte så som man planerar att den 

ska utvecklas. Mitt resultat är alltså konsistent med Kramer & Olson och jag finner därför 

anledning att framhäva betydelsen av statusläran som analytiskt verktyg vid försvarsstrategier, 

även om det behövs mer forskning. 

En av de vanligaste strategierna inom kriskommunikation är ”tell it all and tell it fast”.
133

 

Här koncentrerar man sig på sanning, transparens och ett värderingsfritt språk. Även om detta 
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är sunda råd i sin enskildhet kan det dock vara naivt att slaviskt följa dem. Empiriskt har det 

också varit svårt att belägga att det är en effektiv strategi. 

Standardrådet, som repeteras ändlöst av politiska spinndoktorer, PR-konsulter och press-

kommunikatörer, är att krisdrabbade politiker borde agera snabbt för att lägga affären 

bakom sig: erkänna allt, hålla upp händerna och be om förlåtelse för normbrottet. […] 

Detta råd kan verka klokt, men i praktiken har det visat sig svårt att följa.
134

 

Som vi såg i fallet med Håkan Juholt och bostadsaffären så ställde journalisterna frågor som 

var felaktiga och som Juholt ändå besvarade godtroget, vilket fick till följd att krisen förvärra-

des. Den rätta strategin som Juholt skulle valt, enligt statusläran, är att ifrågasätta grunden för 

frågan. Juholt var däremot väldigt konsistent och upprepade sitt huvudbudskap, flera gånger 

under de enskilda intervjuerna och under nästföljande intervjuer. Råden som ges i den veten-

skapliga litteraturen är att vara just konsistent,
135

 så hur kan Juholt ändå uppfattas som otyd-

lig? Svaret kan återigen hämtas från statusläran. När journalisten ställer frågor på en nivå av 

statusläran, och aktören svarar på en annan nivå, så är debatten fortfarande ”öppen” – dispy-

ten är inte löst.  

Så, för att svara på frågan, är rådet ”tell it all and tell it fast” felaktigt? Inte nödvändigtvis. 

Det är viktigt att poängtera att rådet i huvudsak handlar om kriser som man har möjlighet att 

hantera proaktivt genom att själv vara först med att offentliggöra information i rätt tid, i de 

kanaler man själv väljer och så vidare.
136

 I min analys har i stället kriserna hanterats reaktivt. 

Det finns därför utrymme för båda strategierna – det vill säga ”tell it all and tell it fast” när 

man själv vill offentliggöra krisen, och tillämpa statusläran när man besvarar en kris. Däremot 

finns det anledning att lägga mer fokus på det analytiska inom kriskommunikation än att en-

bart beskriva och ge råd till hur man hanterar kriser som det huvudsakligen varit,
137

 och då 

kan statusläran i allra högsta grad komma väl till pass. 

Som ett försök till att bidra till den analytiska delen ska jag försöka formulera några nor-

mativa kriterier som bör vara uppfyllda, vad gäller statusläran, för att man lättare ska kunna 

analysera dialektiska situationer såsom intervjuer av olika slag för att bedöma om de är frukt-

bara: 

(a) debattörerna måste befinna sig på samma status. 

(b) byte till ett annat status kräver motivering (antingen implicit eller explicit). 

(c) utgångspunkten är första status (man kan alltså inte bedöma en handling som rätt eller 

fel om den inte först visats ha ägt rum). 

Av (c) följer dessutom att en kriskommunikatör inte bör spekulera om saker som (inte) har 

hänt, kan hända eller andra former av hypotetiska fall. Dessa kriterier bildar också ett gene-

rellt svar på min normativa underfråga i problemformuleringen: Hur bör journalister förhålla 

sig till de olika strategierna, enligt statusläran, som Bildt respektive Juholt använde? När en 

journalist upptäcker ett ”brott” mot dessa tre kriterier, bör journalisten alltså försöka styra upp 

intervjun på ett sådant sätt att det inte längre finns någon konflikt gentemot kriterierna. Krite-

rierna är förvisso självklara i praktiken (såsom ”man ska inte prata förbi varandra”), men att 

formalisera dem gör dem mer analytiskt intressanta och användbara. Att ”prata förbi 

varandra” är för vagt och därmed heller inte operationaliserbart. 
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Trots att statusläran ”tillhör” retoriken behöver man inte ta många steg för att se hur sta-

tusläran är konsistent med ett samhällsvetenskapligt perspektiv där man ser krisorganisationen 

(eller personen) systemteoretiskt som en levande organism. Organismen måste anpassa sig till 

miljön för att överleva och då är en adaptiv försvarsstrategi betydligt mer lämpligt än att be-

stämma sitt försvar på förhand och hoppas att verkligheten anpassar sig. En sådan systemteo-

retisk ansats gör det också begripligt varför statusläran är något man alltid kan använda, även 

i oförberedda situationer. Om man utsätts för angrepp av en annan organism gör man bäst i att 

försöka försvara sig än att vänta och se om den är elakartad eller godartad. Då är ju slaget 

redan förlorat. 

I ett framtidsperspektiv kan skandaliseringen av politiken få till följd att ännu fler politiker 

tvingas avgå för än mindre normbrott. Då skiljelinjen för vad som är att betrakta som en skan-

dal tenderar att bli tunnare och tunnare är det också så att politikerns retoriska självförsvar 

(apologia) blir allt viktigare och ställer större krav. 

Vi måste lära oss att leva i en värld där makt att avslöja och utlämna, och makten att göra 

om privata händelser till offentliga händelser, sannolikt kommer att överträffa alla försök 

som görs för att begränsa och kontrollera den. Politiska ledare och partier kommer utan 

tvekan ägna mer och mer resurser åt förvaltningen av synlighet, utrustad med sina media-

konsulter och spinndoktorer, de kommer att försöka styra agendan och forma de processer 

genom vilka politiska ledare och deras åtgärder och strategier presenteras till avlägsna 

andra.
138

 

Och det behöver inte nödvändigtvis vara en positiv utveckling ur ett större demokratiskt per-

spektiv.
139

 

Begränsningar och förslag på vidare forskning 
Det måste påpekas att jag inte tagit hänsyn till krisernas art. Som jag skrev inledningsvis så är 

det i Carl Bildts fall kopplingar till ett bolag som gör affärer i ett krigsdrabbat land och i Hå-

kan Juholts fall en fråga om bostadsersättning. Båda är förvisso ekonomiska kriser som har 

med etiska normbrott att göra (norm transgressions), men det handlar om det abstrakta visavi 

det konkreta. Det är enkelt att förstå vad Juholt har gjort men desto svårare att förstå vad Bildt 

har gjort. Det går inte att lika enkelt skildra i medielogikens gjutform. Det gäller därför att 

vara försiktig med att tolka resultatet som att det blev som det blev på grund av deras respek-

tive sätt att hantera kriserna. Däremot tror jag att det har en stor påverkan. Samtidigt är om-

fattningen av skandalerna relativt liten, det vill säga skandalerna gäller huvudsakligen deras 

personliga leverne. I en större kris, där fler personer är inblandade, kan man förvänta sig att 

komplexiteten ökar. 

Jag har huvudsakligen berört hur aktörerna Bildt och Juholt agerat och retoriskt sett hante-

rat respektive kriser. Det finns därför anledning att även vända på steken och i större utsträck-

ning studera hur medierna har skildrat situationen. Jag har hittat ett fall där journalisterna 

brustit i källgranskningen,
140

 och andra fall där frågorna varit inramade på ett snävt sätt, och 

det finns anledning att anta att interna politiska källor (antingen i partiet eller utanför) spelat 

en viktig roll i det som kom att bli Juholts avgång som partiordförande för Socialdemokrater-

na.
141

 Samtidigt är det endast etermedier som legat till grund för undersökningen. Under min 

bakgrundsresearch stötte jag däremot på rubriker som ”Bluffade – med bostadsbidraget” när 

                                                 
138

 Thompson (2000, s. 262). 
139

 Ibid., s. 265. 
140

 Presskonferensen om Juholts bostadsaffär, och blankettens utformning. 
141

 Så kallade ”smear campaigns” (Louw, 2010, s. 104). 



Kampen om definitionerna  40 

Aftonbladet avslöjade händelsen.
142

 En bluff är något som sker med syftet att lura, men Juholt 

har inte medgivit ett sådant syfte och har heller inte försökt dölja det. Detta innebär att Afton-

bladet försökt ge händelsen en specifik inramning i början av mediedrevet och att Juholt då 

förnekat detta under presskonferensen (om inte direkt, så implicit i det han sagt). Detta är en 

stark begränsning med min undersökning. Jag har inte fångat hela den medierade bilden, utan 

endast en mycket liten del av den etersända diton. Det finns anledning att anta att Aftonbla-

dets rubrik inte är den enda inramningen av det här slaget. Ett annat mycket mer flagrant ex-

empel är Dagens Nyheter som påpekade att Håkan Juholt hade ett stavfel på sin privata Fa-

cebook, där det ramades in ”fel – igen” för att plocka några ord ur ingressen.
143

 Notera också 

att dessa inramningar (i tidningarna) är något jag upptäckt i min bakgrundsresearch, inte ak-

tivt letat efter eftersom det inte är mitt primära forskningsobjekt. Därför kan motsvarande 

inramning av Bildt säkerligen förekomma. 

En annan begränsning är att jag inte kan uttala mig om vilket status Bildt borde ha valt ef-

tersom det fortfarande pågår olika typer av juridiska undersökningar om vad som egentligen 

har hänt. Det påverkar dock ingalunda vad han faktiskt har valt för status. Det problemet har 

inte funnits med Juholt, då det mesta av det juridiska läget är klarlagt och därför finns mer 

fakta tillgänglig. 

Avslutningsvis, det vore också välkommet att tillämpa statusläran som analysverktyg vid 

försvarsstrategier, och möjligtvis replikera de resultat som finns här, fast vid andra typer av 

kriser och via andra typer av medier. 

Praktiska tillämpningar 
Vetenskap i alla ära, men för att befästa den här uppsatsen i ”verkligheten”, det vill säga utan-

för akademins väggar, ska jag därför sammanfatta de råd och slutsatser jag kommit fram till 

från litteraturen och materialet på ett sätt som kan gagna fler, inte minst journalister och alla 

slags makthavare. 

Den här uppsatsen har visat: 

 Hur offentliga makthavare kan hantera, och undvika, kritik reaktivt. 

 Hur journalister kan gestalta nyheter (fördelaktigt eller ej) under mediedrev. 

 Att det finns fler maktfaktorer för makthavaren än bara massmediet att ta hänsyn till. 

 Att det finns fler maktfaktorer för journalisten än bara makthavaren att ta hänsyn till. 

 Att retorik genomsyrar det mesta, även journalisternas frågor. 

Det leder mig till följande tips och råd till journalister: 

 Identifiera vad den granskade politikern pratar om: är det fakta, definition, kvalitet el-

ler procedur? Därefter är det lättare att bygga vidare med kritiska frågor.  

 Precisera frågor så att mångtydighet minimeras. 

 Var noga med att upprätthålla de journalistiska dygderna, såsom de etiska riktlinjerna 

för press, radio och tv.
144

 

 Ta reda på om det finns några hinder för makthavaren att uttala sig. En person i ett 

känsligt yrke kan hänvisa till sekretess. Ta reda på, på förhand, om sekretess gäller.
145
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Samt dessa råd till makthavare: 

 Journalisterna är inte den enda som makthavaren behöver attackera (eller försvara sig 

mot). Makthavaren bör även sätta sig in i de etiska riktlinjer som gäller för journalister 

och omedelbart lyfta frågan om normbrott mot dessa riktlinjer. Det gäller även egna 

regler såsom sekretess och dylikt. 

 Acceptera aldrig frågor med inbakade påståenden som inte har bevisats. 

 Inför maximal mångtydighet och tolkningsutrymme i svaren. 

 Be först journalisten visa att faktumet är sant, därefter om det är lämpligt att prata om 

saken här (är det en fråga för tingsrätten?) följt av om faktumet har definierats och be-

skrivits på rätt sätt, och slutligen om händelsen ifråga var rätt eller lämplig. Om jour-

nalisten kommer med ett i sak korrekt påstående, men det har definierats fel, kan det 

avfärdas direkt. 

 Det är alltså inte alltid en lämplig strategi att lägga alla kort på borden. Tvärtom kan 

attack vara bästa försvar – men det gäller att attackera felaktigt ställda frågor och in-

formation, ingenting annat. 

Mitt allmänna råd till journalister, vilket egentligen är att slå in öppna dörrar, är därför bättre 

utbildning i intervjuteknik och i synnerhet argumentationsteori.
146
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