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Abstract

A politician on the peak of his career suddenly sees himself in the middle of not one or two, but 

five different crisis, that demand a fitting response and a well planned crisis management 

strategy.  While focusing on ethos and its development, the following paper analyses the 

communicative strategies used by Germany's ex-minister of defense, Karl-Theodor zu 

Guttenberg. Within his one and a half year tenure he had to handle continuing accusations 

against policy and character. Guttenberg, who in many eyes was seen as Germany's most popular 

politician and whose ethos, therefore, prior to the first crisis could be described as strong, is 

loosing his trustworthiness among the military and other politicians the longer each crisis 

continues. 

The purpose of this study is to identify the communicative pattern of Mr. Guttenberg, which 

in the end lead to his resignation, while his popularity continues to be strong. With theories like 

Benoits apologia strategies, Bitzers rhetorical situation and Ryans kategoria and apologia speech-

set, the analysis of articles of the German mass medium ”Bildzeitung”, clearly mirrors 

Guttenberg’s tendency to react offended to personal accusations. While being able to handle 

accusations against his policy, this continuing communicative mistake provides an opportunity 

for his critics.

Key words: Crisis communication, crisis management, rhetorical situation, apologia, kategoria, 

ethos, Benoit, Ryan, Bitzer, Guttenberg, rhetorical analysis



Sammanfattning

En politiker på toppen av sin karriär ser sig plötsligt i mitten av inte en eller två, utan fem olika 

kriser, som kräver ett passande svar och en väl planerad krishanteringsstrategi. 

Genom att fokusera på ethosutveckling analyserar följande uppsats de kommunikativa 

strategierna  av Tysklands före detta försvarsminister, Karl-Theodor zu Guttenberg. Inom sin ett 

och ett halvt år långa ministär behövde han hantera fortsatta anklagelser mot sin politik och sin 

karaktär. Guttenberg, som i många ögon sågs som Tysklands mest populära politiker och som 

därför kan anses har haft ett starkt ethos före den första krisen, började tappa  sin trovärdighet 

bland militärer och andra politiker desto längre varje kris fortsatte.

Syftet med denna studie är att identifiera ett kommunikativt mönster, som till slut ledde till 

hans avgång, samtidigt som hans popularitet bland folket fortsatte att vara stark. Med hjälp av 

teorier som Benoit's apologia strategier, Bitzer retoriska situation och Ryanś kategoria och 

apologia tal-set, analyseras artiklar av Tysklands massmedium ”Bildzeitung”. Resultatet speglar 

tydligt Guttenbergs benägenhet att reagera kränkt på personliga anklagelser och trots att 

han kan hantera anklagelser mot sin politik, ger detta fortsatta kommunikativa misstag tillfälle 

för hans kritiker.

Nyckelord: kommunikation i krissituationer, krishantering, retorisk situation, försvarstal, 

apologia, kategoria, ethos, Benoit, Ryan, Bitzer, Guttenberg, retorisk analys
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1. Inledning
I Kina har ordet ”kris” samma tecken som ordet möjlighet och medför därmed en mer positiv 

konnotation än vad vi är vana vid på våra breddgrader. Det finns många olika definitioner av 

vad en kris är, hur den uppstår och vilka faser den kan delas in i. Heath&Millar sammanfattar 

det så här i sin bok om det retoriska perspektivet på kriskommunikation: ”Crisis comes in 

various shapes and sizes. They have magnitude, duration, and culpability. Crises make others 

attend to your business” (2004:5). Men det de alla har gemensamt är känslan av någonting 

negativt som uppstår och som kräver en omedelbar och effektiv reaktion i form av 

krishantering. Det är därför fler och fler teorier och strategier om hur en kris kan förhindras, 

eller när den väl har inträffat, hur den ska hanteras, har utarbetats. Det som däremot oftast 

saknas är fokus på kommunikationen och det är där retoriken kan vara till hjälp:”It 

underscores the role that information, framing, and interpretation play in the organization 's 

preparation for a crisis, response to it, and postcrisis comments and actions” (Heath&Millar 

2004:5). Det centrala för den retoriska krisanalysen utgörs av Bitzers kända begrepp ”retorisk 

situation”, en situation som uppstår ur ett påträngande problem eller en möjlighet som kräver 

en kommunikativ lösning, en publik som kan lösa problemet och retoriska villkor (Bitzer 

1968:5). Kraven på krishantering eller mer retoriskt specifikt, kriskommunikation, skulle då 

kunna sammanfattas på följande sätt: ”Organizations and individuals, because of their role in 

the crisis, are looked to for a statement that is a wise, ethical, strategic response to a rhetorical 

problem” (Heath&Millar 2004:6). 

Kriskommunikation är därför oberoende av om aktörerna är företag, institutioner, länder 

eller enskilda personer, ett ämne med ett gemensamt fenomen: förtroendekris, imageproblem 

eller för att återkomma till retoriken, ett ethos som blir ifrågasatt. Med utgångspunkt i detta 

fenomen kommer jag i ramen av följande uppsats att utföra en fallstudie, där både 

ethosproblematiken och de kommunikativa strategierna ska utgöra basen för analysen. Syftet 

med analysen är att hitta ett kommunikativt mönster som leder till att en kris får sitt eget liv, 

dvs den negativa spiralen som kan uppstå när kriskommunikationen misslyckas. Fallstudien 

ska även föra en diskussion kring hur kriser kan leda till en politikers avgång samtidigt som 

en stor del av befolkningen ville och fortfarande vill ha kvar den omdiskuterade personen i 

politiken. Genom att påvisa konkreta, retorisk misstag i kommunikationen blir det även 

möjligt att understryka retorikens vikt som hjälpmedel för krishantering, vilket i sin tur skulle 

kunna påverka dess oftast negativa rykte.
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Grunden för fallstudien utgörs av Tysklands, före detta, försvarsminister Karl-Theodor von 

und zu Guttenberg, som har befunnit sig i olika kriser sedan han utnämndes till 

försvarsminister. Kriserna har haft både positiv och negativ inverkan på hans ethos. Konkret 

kommer jag att undersöka både anklagelserna mot honom och hans svar på anklagelserna med 

hjälp av mediernas rapportering och hans egna uttalanden. Analysen granskar de språkliga 

medel på textnivå och bortser ifrån konkreta uppträdanden inför kamera, tv-inslag och 

rapportering, då detta skulle överskrida uppsatsens omfång. Mediernas rapportering, enbart i 

form av tidningsartiklar, och Guttenbergs uttalanden kommer att undersökas med hänsyn till 

retorikens betydelse för kriskommunikationen.
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2. Vad, varför, vem, vilka – en översikt
I följande avsnitt kommer jag att gå närmare in på syftet med undersökningen och dess 

relevans för retoriken. Därefter kommer jag att förklara mitt val av f.d. försvarsminister 

Guttenberg i avsnitt 2.2, ge en kort beskrivning av själva personen Guttenberg i 2.3 och sedan 

redogöra för de olika kriserna som ligger till underlag för detta arbete i 2.4.

2.1 Vad?

I min uppsats strävar jag efter att synliggöra ett kriskommunikativt mönster som kan tyda på 

varför en kris kan få ett eget liv och hur ett ethos kan utvecklas inom ramen av denna 

kommunikation. Heath och Millar anser att det som är centralt och retoriskt för varje kris är 

själva händelsen och hur den tolkas och hanteras av de inblandade (2004:6). Med 

utgångspunkt i detta synsätt blir den retoriska situationen, vad som behöver sägas innan den 

uppstår, när den pågår och efter att den har avklarats, centralt för varje krishanteringsstrategi. 

Jag kommer att utgå från denna retoriska synvinkel, eftersom den medför kravet på en etiskt 

rätt kommunikation från alla inblandade. Detta normativa sätt att se på kommunikationen har 

sin utgångspunkt i retorikens oftast negativa bild. Hur kravet hanteras i verkligheten och hur 

etiskt de inblandade förhållar sig till krissituationen och hur detta påverkar krisens och 

ethosets utveckling kommer därför att vara centralt för analysen. Vilket inflytande varje 

enstaka kriskommunikation kan ha på retoriken i allmänhet kommer jag att kunna diskutera i 

uppsatsens avslutande diskussion.

2.2 Varför?

Att mitt val av analysobjekt föll på Tysklands f.d. försvarsminister Karl-Theodor zu 

Guttenberg har att göra med det fenomen som beskrivs i inledningen; nämligen hans 

ethosutveckling som går emot den rådande uppfattningen om hur en kris påverkar en politiker 

i längden. Ämnets aktualitet, den sista krisen har nått sin upplösning i början av året, gör i sin 

tur att ämnet blir intressant, då det kan knytas till vårt moderna, västerländska mediesamhälle 

som i allt högre grad påverkar politiken. Dessutom är det ganska ovanligt att en och samma 

person utsätts för ett relativt stort antal olika kriser som kanske var för sig belyser olika 

problem, men som i sin helhet kan betraktas som en. Den forskning som hittills har utförts 

kring kriskommunikation verkar fokusera på en kris i taget och hur man ska förhålla sig i dess 

olika cykelstadier. Att däremot vara utsatt för olika kriser med kort avstånd gentemot 
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varandra, anser jag som ett intressant fenomen, som även skulle kunna påverka 

kriskommunikationens strategier i framtiden.

2.3 Vem?

Vem är då Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg? Han föddes den 5 december 1971 

och härstammar från adelsätten Guttenberg från Franken i Bayern i södra Tyskland. Hans 

föräldrar är dirigenten Enoch Freiherr von und zu Guttenberg och Christiane Gräfin von und 

zu Eltz. Han är gift med Stephanie von und zu Guttenberg som har svenska rötter och är 

ättling till Otto von Bismarck. Paret har två döttrar. 

Guttenberg är politiker för det kristna sociala partiet CSU som är det bayerska dotterpartiet 

till CDU, Tysklands motsvarighet till kristdemokraterna. Detta parti utgör för tillfället den 

tyska regeringen, med Angela Merkel som förbundskansler. År 2002 blev Guttenberg ledamot 

för Tysklands förbundsdag och från november 2008 till februari 2009 var han 

generalsekreterare för CSU. Den 10 februari 2009 blev han Tysklands ekonomi- och 

teknologiminster i Angela Merkels första regering. Under hennes andra ministär tilldelades 

Guttenberg befattningen som Tysklands försvarsminister och blev därmed den yngsta 

försvarsministern någonsin i Förbundsrepubliken Tyskland. Hans politiska framgångar var 

närmast explosionsartade, då han snart ansågs som tyskarnas favoritpolitiker och möjlig 

efterträdare till Angela Merkel. Med hjälp av väl utformade mediekampanjer blev både han 

och hans fru till ett societetspar som sågs i alla tidningar och även olika TV- arrangemang. På 

grund av hans unga ålder, hans adliga härkomst och hans utstuderade talförmåga fångade han 

tillsammans med ”Tysklands vackraste ministerfru, eller den nya first lady” tyskarnas hjärta. 

Politiska beslut, så som avskaffningen av värnplikten skulle stå för det nya, moderna 

försvaret. Guttenberg blev även den minister som vistades mest i soldaternas kretsar, till 

exempel i Afghanistan, där han framstod som en minister som lyssnade och brydde sig om 

sina soldater. Redan som ekonomiminister hade Guttenberg framhävt sin 

krishanteringsförmåga och kunde under den ekonomiska krisen som drabbade Tyskland och 

andra länder, bevisa att han klarade av svårigheter. Så vågade han till exempel som enda 

regeringsmedlem säga emot förbundskansler Merkel. Sättet han framställde sina goda 

egenskaper på, framförallt med mediernas hjälp, skulle fortsätta även i de följande kriserna 

under hans tid som försvarsminister. 
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2.4. Vilka?

De, sammanlagt fem kriser, började under hösten 2009 och avslutades så sent som mars 2011. 

Den första krisen, den så kallade Kunduz-krisen, ärvde Guttenberg från sin föregångare Franz 

Josef Jung (CSU). Jag kommer från och med nu även kalla krisen för ursprungskrisen, då den 

aldrig fick en upplösning och flera gånger till hamnade på de  efterföljande krisernas 

dagsordningar.  Bombangreppet från en tysk enhet på två tanklaster i Afghanistan resulterade i 

många, även civila offer, och ledde till en undersökning av kaptenens beslut. Först yttrade sig 

Guttenberg positivt kring anfallet, men var sedan tvungen att omdefiniera angreppet som 

militäriskt opassande. I ramen av undersökningen beslutade Guttenberg då att säga upp två av 

sina viktigaste konsulter, Generalinspektör Wolfgang Schneiderhahn och statssekreterare 

Peter Wichert, då han ansåg sig dåligt informerad av dem. Undersökningarna kring händelsen 

är än idag inte avslutade.

Kris nummer två, postkrisen, handlade om öppnade soldatbrev från Afghanistan. Ungefär 

tre dussin sändningar ska ha öppnats eller inte ens ha kommit fram till adressaten. I Försvarets 

egna undersökning hittades inga tydliga misstag på postvägen, men åklagarmyndigheten 

började en officiell undersökning som visade att det skulle ha varit möjligt att mellan 30 eller 

40 brev har blivit utsatta för oegentligheter. 

Den tredje krisen skulle få ett större omfång än postkrisen och började med dödsfallet av 

en ung, kvinnlig marinsoldat på Tysklands utbildningssegelbåt Gorch Fock. Efteråt uppstod 

ett bråk mellan nya officerare och den gamla besättningen. Rapporter om katastrofala 

förhållanden på båten började kretsa i medierna. Både våldsamma och sexuella övergrepp ska 

ha skett. Efter ett möjligt myteriförsök avkommenderade Guttenberg kaptenen och inledde 

undersökningar. Han talade själv med några av soldaterna om händelserna, men krisen 

fördjupades när den dödas mor anklagade försvaret via medierna. Åklagarmyndigheten 

undersöker fortfarande dödsfallet.

Gorch-Fock-krisen fortsatte samtidigt som en till kris utbröt, när en tysk soldat dödades i 

Afghanistan. Det dödliga skottet avfyrades från en kamrats vapen och även här tillsattes en 

undersökning. Bara en dag efter händelsen inträffade, var Guttenberg tillsammans med 

Merkel på ett truppbesök i Afghanistan. Han skildrade läget för journalister, men det dröjde 

veckor innan förbundsdagen underrättades om dödsfallets detaljer.
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Den sista krisen var den så kallade plagiatkrisen. En juridikprofessor hittade ställen i 

Guttenbergs doktorsavhandling som kunde härledas till andra författare utan att de hade 

markerats som tydliga citat. De efterföljande dagarna hittades fler fel, men Guttenbergs första 

reaktion var att kalla anklagelserna för absurda. Lite senare medgav han dock att det skulle 

kunna finnas fel i avhandlingen. Universitet i Bayreuth, där Guttenberg skrev sin avhandling, 

bad honom om ett tydligt ställningstagande inom de närmaste två veckorna. Guttenberg 

svarade med att avsäga sig doktortiteln tills utredningen skulle vara avslutad. När även hans 

handläggande professor började ta avstånd och trycket från politiska motståndare och 

medierna blev större, avgick han till slut som försvarsminister. 

Kriserna 2, 3 och 4 pågick nästan samtidigt och ökade trycket på ministern. Den sista 

krisen kom i omedelbar anslutning till dessa tre och krisernas livscykler är närmast 

överlappande (se figur 1). 
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3. Frågeställning och teoretiska riktpunkter
Med syftet att hitta ett kommunikativt mönster som utgångspunkt och för att kunna anknyta 

till den i inledningen nämnda retoriska synvinkeln på kriskommunikation kommer jag att 

använda mig av fem teoretiska riktpunkter. Betraktas de tillsammans, borde de kunna ge en 

omfattande bild av Guttenbergfenomenet och svara på den övergripande frågeställningen som 

skulle kunna formuleras på följande sätt: Vilka kommunikativa strategier och mönster låg till 

grunden för ministerns kriskommunikation? Två relaterade frågor till detta är: Hur såg 

ministerns kriskommunikation ut för varje enskild kris? Hur påverkade varje enskild kris hans 

ethos i allmänhet?

3.1 Bitzers retoriska situation

Begreppet ”retorisk situation” och den bakomliggande teorin är båda välkända och 

omdiskuterade inom den retorisk akademiska diskursen. Lloyd F. Bitzer publicerade teorin 

redan 1968 och sedan dess ligger den till grund för det retoriska synsättet på kommunikation. 

Jag kommer att utgå ifrån denna teori, trots att jag är medveten om dess brister, då jag anser 

att Guttenbergfenomenet klassificerar sig inom ramarna av Bitzers teori. När den först 

publicerades väckte teorin uppmärksamhet för att den till skillnad från tidigare forskning 

fokuserade på begreppet situation, istället för inom retoriken välkända begrepp, så som publik 

eller talare (Bitzer 1968:1). Bitzers utgångspunkt är i motsats till detta en situation som 

uppstår och utgör ett problem eller en möjlighet och som då kräver en reaktion. Enligt detta 

synsätt är det situationen som bestämmer och sätter ramarna för den kommunikativa 

diskursen, ” it is the situation which calls the discourse into existence” (Bitzer 1968:2). När 

andra retoriska teorier utgår ifrån de för en talare möjliga metoder, så är det i det här fallet 

situationen som behöver betraktas och som kräver en reaktion. Genom att basera varje 

kommunikativ handling på den situationen den uppstår i, ändrade Bitzer även synen på 

retoriken.

In short, rhetoric is a mode of altering reality, not by the direct applications of energy to 
objects, but by the crreation of discourse which changes reality through the mediation of 
thought  and  action.  The  rhetor  alters  reality  through  the  mediation  of  thought  and 
action.  The  rhetor  alters  reality  by  bringing  into  existence  a  discourse  of  such  a 
character  that  the  audience,  in  thought  and  action,  is  so  engaged  that  it  becomes 
mediator of change. In this sense rhetoric is always persuasive (Bitzer 1968:4). 
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Att kunna påverka och förändra en situation blir därmed en ny och central tanke för den 

retoriska diskursen. Men själva situationen är bara en retorisk situation om den uppfyller 

kraven på ett påträngande problem, en publik som kan påverkas och som har makten att 

förändra eller lösa problemet samt att det finns retoriska villkor eller hinder för talaren. 

Eftersom publiken kan bestå av olika grupper, vilket kommer att bli tydligt under 

analysdelen, har jag valt att använda mig av begreppen primär och sekundär publik. Den 

primära publiken utgörs av den grupp som kan influera den retoriska situationen mest, medan 

den sekundära publiken är den grupp som står längre ifrån huvudaktören, men som indirekt 

kan påverka situationen. De retoriska villkoren definieras däremot redan tydligt av Bitzer som 

”beliefs, attitudes, documents, facts, traditions, images, interests, motives and the like” 

(1968:8). 

Bitzers största kritiker, Richard Vatz, ansåg att den retoriska situationen begränsar 

synsättet, då den utgår ifrån att en situation enbart uppstår utan att den kan påverkas. Han 

tycker istället att varje situation kan konstrueras och förändras. Jag har valt att bortse från 

denna kritik, då jag anser att den inte är relevant för fallstudien av kriserna kring Guttenberg. 

Bitzers teori inkluderar nämligen ett till för Guttenbergfenomenet centralt krav, att varje 

retorisk situation kräver ”a fitting response, a respons that fits the situation” (1968:10). I 

försvarsministerns fall uppstod det kriser, som han med undantag från Plagiatsaffären, inte 

kunde påverka och som krävde ett passande svar i rätt tid, framför en publik som till största 

del bestod av medierna, politiken och befolkningen. Hur detta svar formulerades och på vilket 

sätt det hanterades skulle i hans fall vara avgörande för kriskommunikationen. Det är på 

grund av detta jag kommer att betrakta varje enstaka kris med hänsyn till Bitzers teori om den 

retoriska situationen och hur detta konkret sker kommer att förklaras under rubrik 5.0, metod.

3.2 Ethosbegreppet

I följande avsnitt kommer jag precis som i föregående avsnitt om Bitzers retoriska situation, 

försöka att sammanfatta de för min analys mest centrala delar av ethosbegreppet. Jag är väl 

medveten om, att ett så komprimerat sätt att betrakta en omfattande teori inte kan ge en rättvis 

helhetsbils, men jag anser att det är viktigare att fokusera på det som är relevant för uppsatsen. 

Då det retoriska sättet att betrakta kriskommunikationen ligger till grund för själva analysen, 

vill jag börja med det klassiska retoriska ethosbegreppet. Denna handlar endast ”om den 

karaktär som talaren visar upp eller konstruerar i själva talet, i framförandesituationen eller 
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själva texten” (Grinde 2008:88), alltså det som talaren kan kontrollera, trovärdigheten och 

bevis till exempel och inte aspekter som ålder, kön etc. Själva trovärdigheten är 

huvudbeståndsdelen i den klassiska synen på ethos, men anses idag ha brister och har därför 

vidgats med tre aspekter till. Dessa tre är ”perceptions of attraction, homophily, and 

temperament” (McCroskey 2006:84). Det som däremot fortfarande överensstämmer med 

Aristoteles klassiska synsätt är att inte talaren i sig har ett ethos utan att det är publiken som 

tilldelar den. Ethos blir då inställningen en publik har gentemot en kommuninkatör eller som 

McCroskey definierar ”Ethos is the attitude toward a source of communication held at a given 

time by a receiver” (2006:82). Det är mottagaren som bestämmer ethoset i varje given 

situation, vilket också leder till att det blir dynamiskt och föränderligt beroende på situationen. 

McCroskey går till och med ett steg längre och delar in ethoset i tre olika faser eller steg. 

”Initial ethos” är trovärdigheten en kommunikativ källa, som kan vara allt från en person till 

ett helt land, har, innan den börjar kommunicera i en viss situation. ”Derived ethos” är den 

trovärdighet som konstrueras under själva kommunikationen och ”terminal ethos” är den 

inställning mottagaren har efter att kommunikationen är avslutad. På svenska skulle 

begreppen kunna sammanfattas som primärt och sekundärt ethos, med det primära innan 

kommunikationen och det sekundära efter slutförd kommunikation. Ethoset som utvecklas 

under pågående kommunikation har idag ingen svensk motsvarighet. Därför kommer jag från 

och med nu kalla det för mellan-ethos, då den konstrueras under kommunikationen och 

utvecklar det efterföljande sekundära ethos.

Trots att det idag finns fler ethosaspekter, är det fortfarande trovärdigheten som utgör den 

viktigaste basen för teorin. Klassiska begrepp som arete, eunonia och fronesis definieras idag 

som ”expertness, trustworthiness, and intention towards the receiver” (McCroskey 2006:85). 

Jag kommer att fokusera min analys på ethosförändringen, från primärt via mellan- till 

sekundärt ethos. Trovärdigheten kommer att vara den faktor som får mest utrymme, då jag 

anser att det är en central egenskap för en demokratiskt tillsatt politiker. Hur starkt det primära 

ethoset är, kan vara avgörande för dess utveckling. Hur kommunikationen framförs och hur 

kontakten till mottagaren skapas påverkar däremot produktionsethoset. Det sekundära ethoset 

kan vara avgörande för framtida kommunikationer, då ”the terminal source credibility of 

today is the initial source credibility of tomorrow”  (McCroskey 2006:95). I Guttenbergfallet 

betyder detta att varje enstaka kris utvecklar ethoset, då det sekundära ethoset efter till 

exempel Kunduz-krisen, även är det primära ethoset för postkrisen. 
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De andra tre ethosaspekterna kommer inte att vara lika centrala för varje enstaka krisanalys, 

men är däremot av stor vikt för ethosutvecklingen i allmänhet. McCroskey använder begrepp 

som fysisk-, social- och uppgiftsattraktion för att beskriva hur ethoset kan konstrueras utanför 

trovärdigheten. Utöver det har homophily, dvs likheten och samhörigheten publiken känner 

med kommunikatören, inflytande på ethoset. Även talarens humör och maktposition kan 

påverka intrycket. Guttenbergs aktiva kontroll på alla fyra ethosdimensioner under varje kris 

kommer att analyseras med hänsyn till hur de påverkade och utvecklade hans politiska karriär.

Då jag enbart kommer att genomföra textanalys är det viktigt att betrakta med vilka ord 

tidningen beskriver Guttenbergs ethos. Ett sätt att göra detta är med hjälp av topikläran, som 

dessutom kan vara ett analysverktyg för att beskriva varje kris och de därav resulterade 

reaktionerna. Nästa avsnitt kommer därför att behandla den klassiska topiklärans allmänna 

drag och dess, för analysen, viktiga egenskaper.

3.3 Topikläran

Ordet ”topik” härstammar av det grekiska ordet topos, som betyder plats. Det är däremot inte 

en fysisk plats som menas utan ett tema eller ett ämne. ”Topikerna är en slags samling av 

sådana, en förteckning av platser där talaren kan finna material av olika slag” (Grinde 2008: 

125). Redan Aristoteles definierade 28 så kallade enthymemtopos som skulle hjälpa till med 

att hitta argument, ”the Aristotelian system assumes that there is a limited number of lines of 

argument that may be employed by any source, on any topic, with any audience” (McCroskey 

2006:197). Däremot råder det än idag oenighet om vilka topiker som finns och vad ett topos 

egentligen är. Det finns så kallade allmänna topiker och så kallade speciella topiker som ”kan 

framställas både som sådana sökställen som hör till särskilda ämnen eller discipliner 

(exempelvis fysik eller etik) och sådana sökställen som hör till någon av de tre retoriska 

genrerna”(Grinde 2008:157, se Grimaldi 1998:48-49). 

Svårigheten i att använda topiker som analysredskap ligger i att de inte är några 

väldefinierade eller avgränsande enheter. Det är dock möjligt att hitta allmänna drag i till 

exempel en argumentation eller en situations-/personbeskrivning. Grinde sammanfattar den 

topiska analysen som en analys som svarar på om de använda argumenten är goda i motsats 

till en vanlig argumentationsanalys som granskar argumentens giltighet (2008:169). 

Jag kommer att utgå ifrån detta synsätt för att analysera kriserna och ethosutvecklingen på 

textnivå, framförallt för att kunna identifiera återkommande drag i hela 
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kriskommunikationsprocessen, men även för att underlätta analysen av anklagelserna mot 

Guttenberg och hans reaktioner. Topikerna kan fungera ramskapande i den pågående 

kommunikationen och kan därför visa på ett eventuellt samband mellan varje beskriven 

krissituation och den efterföljande reaktionen. Det sista avsnittet i detta kapitel kommer att 

handla om krishanteringsteorier med ursprung i kategoria och apologia.

3.4 Apologia och Kategoria

”When our image is threatened, we feel compelled to offer explanations, defenses, 

justifications, rationalizations, apologies or excuses for our behavior” (Benoit 1995:2). Det är 

så här William L. Benoit beskriver omständigheterna som oftast innebär en slags kris som 

kräver ett kommunikativt svar. Situationsbeskrivningen är även passande i fallet Guttenberg. 

Någonting händer, någon blir anklagad och måste ta ställning eller med Aristoteles ord ”One 

man accuses the other, and the other defends himself, with references to things already done” 

(Rhetoric, 1358b16). Vetenskapligt sett har fokus alltså legat på försvaret eller 

ställningstagandet. Olika teorier inom detta område har utarbetats som till exempel Kenneth 

Burkes teori om skuld och Ware och Linkugels teori om apologia som William Benoit sedan 

vidareutvecklade. 

Jag har valt att använda mig av W.B:s utarbetade version för att betrakta Guttenbergs 

reaktioner till varje kris, men kommer även att hänvisa till Ware och Linkugels grundteori. 

Det är nämligen Ware och Linkugel som utgör fyra faktorer för retorisk självförsvar. Man kan 

sammanfatta de i denial som från och med nu kallas förnekan, bolstering som nu kommer att 

kallas förstärkning av någonting mottagaren tycker om och differentiation som får det 

svenska uttrycket differentiering dvs flyttar uppmärksamheten från den negativa kontexten. 

Den sista faktorn transcendence kommer att kallas förflyttning vilket betyder att man flyttar 

uppmärksamheten till en annan, större kontext.  ”In a footnote, Ware and Linkugel 

acknowledge that an address may contain more than two of the four strategies (of denial, 

bolstering, differentiation, and transcendence)” (Benoit 1995:13). Att de fyra strategierna kan 

kombineras gör teorin enligt min åsikt passande för analysen av ett verkligt fall. Utöver de 

fyra faktorerna av självförsvar klassificierar Ware och Linkugel även fyra ställningar ett 

självförsvar kan utgå ifrån. ”Speeches of self-defense, they declare, use either denial or 

bolstering, coupled with either differentation or transcendence” (Benoit 1995:13). Dessa fyra 

kan beskrivas som den absoluta, oinskränkta hållningen, den rättfärdigande hållningen, den 
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förklarande hållningen och den berättigande hållningen. 

Ware och Linkugels schema anses idag inte vara helt oproblematisk, då den bortser från 

andra strategier. Det är därför Benoit vidareutvecklade teorin och påstår att en person försöker 

rädda sitt ansikte med en eller en kombination av fem olika strategier (Hearit 2006:82). 

”Denial, evasion of responsibility, reduction of offensiveness, corrective action, and 

mortification” (Hearit 2006:83). Förnekan kan enligt Benoit delas in i enkel förnekan, där den 

inblandade helt enkelt påstår att han inte är skyldig, och en mer komplicerad förnekan, där 

man försöker att skylla på någon annan istället. För att inte behöva ta ansvar kan individen 

använda sig av fyra underliggande strategier. Den första påstår att man har blivit provocerad 

av någon annan, den andra handlar om att man inte hade kontroll över situationen, den tredje 

formulerar det felaktiga beteendet som olycka och den sista att intentionen var bra, men att 

den missuppfattades. Försöket att reducera anklagelsen kan göras genom Ware och Linkugels 

förstärkning av en för publiken positiv faktor, genom minimering av händelsens påföljder, 

genom differentiering och förflyttning, med att attackera åklagaren eller genom att i vissa fall 

återbetala de skador som har skett. Man kan enligt Benoit även försöka att korrigera det som 

har gått fel genom att lova att undersöka problemet och se till att det inte händer igen. Den 

sista möjliga strategin är att göra avbön, man ber om ursäkt och förlåtelse. Tabell 1 ger en 

grundläggande översikt över Benoits apologia strategier.

Tabell 1

Förnekan Undvikande av 
ansvar

Förminskning 
av anklagelsen

Korrigerande 
handling

Avbön

enkel = inte 
skyldig

provokation förstärkning av 
en positiv faktor

löfte om att 
korrigera

be om ursäkt och 
förlåtelse 

anklaga någon 
annan

ingen kontroll minimering löfte om ingen 
upprepning

olycka differentiering

bra intentioner förflyttning av 
kontext till ett 
större 
sammanhang 

attack eller 
kompensation
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Med hänsyn till att varje försvar är en reaktion till en anklagelse och att detta speglas tydligt i 

materialet kring Guttenberg kriserna kommer jag även att utgå ifrån Halford Ross Ryans teori, 

som inkluderar kategoria till apologia. 

I  propose  to  treat  accusation  and  apology  as  a  speech  set,  and  to  explicate  a 
representative example. I contend that the critic will better understand both accusation 
and defense speeches by evaluating them as a speech set (Ryan 1982:300).

Genom att analysera varje kategoria dvs anklagelse, blir det därmed enklare att sätta varje 

apologia i rätt kontext och bedöma dess effektivitet. Framgångar och motgångar i 

Guttenbergkriserna blir enklare att analysera, om jag som Ryan föreslår, utgår ifrån den 

anklagandes ramskapande funktion. En retorisk situation skapas genom ett påträngande 

problem som kräver ”kategoria as speech of accusation” (Ryan 1982:301). ”Although Ware 

and Linkugel (1973) defined an apologia as a speech made in defense of character, Ryan 

argued that the historical usage of apologia includes both ethical and policy defenses” (Benoit 

1995:5). 

Ryan delar därför kategoria i anklagelser mot ett handlingssätt eller mot en karaktär och 

påstår att en jämförelse av kategoria/apologia kan visa, vilken typ av anklagelse som är 

övervägande och drivande inom en till exempel så omfångsrik kommunikationsprocess 

som i fallet Guttenberg. Hur jag i detalj kommer att gå till väga för att uppnå syftet med 

analysen och hur Ware, Linkugels, Benoits och Ryans teorier kan användas konkret, 

kommer jag att gå in på i kapitlet om metod och tillvägagångssätt. Först kommer jag 

däremot att gå närmare in på materialvalet, då jag anser att detta även underlättar 

förståelsen för metoden.

4. Materialinsamling och materialöversikt

De fem kriserna som påverkade Guttenberg har var för sig skapat en gigantisk 

mediebevakning i Tyskland och även andra länder. I ramen av uppsatsen kommer jag tyvärr 

inte att ha möjlighet att granska all tillgänglig material. Därför kommer jag att behöva 

begränsa mig och göra ett urval av de artiklar som jag anser kan besvara frågeställningen. I 

följande avsnitt kommer jag att argumentera för mitt val av artiklar från tidningen 

Bildzeitung.
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4.1 Varför Bildzeitung?

På grund av det tyska medielandskapets storhet behöver jag begränsa mig till ett visst medium 

för att kunna undersöka krisernas utveckling. Att jag anser den nationella tyska dagstidningen 

Bildzeitung som mest lämplig har med dess betydelsefulla inblandning i Guttenbergfallet att 

göra. Under mina tidiga efterforskningar upptäckte jag att de flesta artiklar som behandlade 

kriserna härstammade från just denna tidning. Valet av tidning har även att göra med dess 

storlek, nationella räckvidd och framförallt läsarsiffror. Att mina egna efterforskningar 

dessutom visade att mycket av Guttenbergs kriskommunikation gick genom Bildzeitung, gör 

att tidningen kan betraktas som ett aktivt krismedium, som på grund av sin ställning har 

makten att påverka en kris. 

Tidningens konservativa bakgrund var i början av Guttenbergs karriär till stor hjälp för att 

bygga upp den konservativa politikerns ethos och visade sig sedan även ha makten att påverka 

hans ethos under och efter kriserna. Ett annat argument för mitt val är att tidningens 

internetarkiv är lätt tillgänglig och att texterna till största del är av mindre omfång. Detta 

kommer att vara till hjälp när jag ska sammanfatta artiklarna och redovisa för de viktigaste, 

allmänna dragen i krisförloppet.

4.2 Materialöversikt

Materialet som ska analyseras består av alla relevanta tidningsartiklar till varje kris dvs de 

artiklar som beskriver kriserna, visar på förändring i utvecklingen och/eller argumentera för 

eller emot fakta rörande krisen, Guttenbergs ethos och tyskarnas inställning. Ministerns 

reaktioner i form av intervjuer eller tal ingår i detta, med undantag för alla de 

ställningstaganden som är hämtade från försvarsministeriets hemsida, då de inte fanns 

redovisade i sin helhet i tidningen. När jag först granskade det framtagna materialet valde jag 

att sortera artiklarna efter kriserna och upptäckte då, att materialet till vissa kriser var större än 

till andra, fakta som senare visade sig även vara relevant för krisernas omfång. För att bättre 

kunna analysera hela ethosutvecklingen valde jag även att inkludera artiklar som handlar om 

Guttenberg innan den första krisen uppstod, dvs innan han blev försvarsminister samt artiklar 

som handlar om Guttenberg efter hans avgång. Det finns två artiklar från hans tid som 

ekonomiminister 2009, där en intervju ingår och sex artiklar om honom efter hans ministertid, 

samt hans avskedstal till försvaret alla daterade till mars 2011. Materialet till Kunduz-krisen 

består av 12 artiklar från år 2009, varav en är en intervju och en är ett ställningstagande 
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framför riksdagen som återgavs i tidningen Focus.  Till den efterföljande postkrisen har jag 

däremot bara hittat två relevanta artiklar, den ena daterad i slutet av 2010 och den andra i 

januari 2011. Gorch-Fock-krisen har gett upphov till en otroligt stor mängd artiklar, som jag 

var tvungen att begränsa. Jag har valt att inkludera en artikel från 2010, där själva krisen 

började med dödsfallet och har sedan valt ut tio artiklar från år 2011 och ett ställningstagande 

av Guttenberg. 

Dödsfallet i Afghanistan är mindre omskrivet och jag har enbart hittat tre artiklar kring 

detta ämne. Den sista krisen, plagiat-krisen, får däremot precis som Kunduz och Gorch-Fock, 

stor uppmärksamhet. Även där var jag tvungen att begränsa mig och antalet hamnade till slut 

på 14 artiklar, ett ställningstagande och Guttenbergs sista tal där han avgår som minister. Det 

finns dessutom två artiklar som rör alla kriser och handlar om effekten och påverkan de har på 

Guttenbergs position och ett tal som Guttenberg höll framför förbundsdagen på grund av 

anklagelserna kring alla kriser. Hur materialet är uppdelat i kategoria och apologia är svårare 

att avgränsa, då artiklarna ur Bildzeitung oftast blandar båda delarna. Talen, intervjuerna och 

ställningstaganden utgör till stor del enbart apologia, men jag kunde även tolka vissa 

anklagelser genom att läsa mellan raderna i anklagelsen. Jag kommer under analysen att 

bortse från artiklarnas blandning, då det är mindre relevant hur många som utgör kategoria 

och apologia, och istället redogöra för på vilket sätt texterna framställer kriserna och 

Guttenberg. Tabell 2

Kris Artikel Intervju Ställnings-
tagande

Tal

Före 
försvarminister

1 1 0 0

Efter 
försvarsminister

6 0 0 1

Kunduz 10 1 1 0

Post 2 0 0 0

Gorch-Fock 11 0 1 0

Dödsfall 
Afghanistan

3 0 0 0

Plagiat 14 0 1 1

Alla kriser 2 0 0 1

Total 50 2 3 3
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5. Metod 
Metodiskt kommer varje artikel eller uttalande att granskas med hänsyn till fyra konkreta 

frågor, nämligen: Vad är anklagelsen, kategoria? Vilken retorisk situation resulterar ur detta? 

Vad är reaktionen, apologia, dvs vilken kriskommunikativ strategi använder ministern? Vilka 

topiker används av tidningen och honom själv för att beskriva ethoset och krisen i samband 

med varje enstaka krissituation? Resultaten kommer sedan att jämföras med varandra för att 

kunna upptäcka kommunikationens brister och eventuella mönster. 

Man kan då fastställa att jag, efter att ha gjort ett kvantitativt urval av materialet, kommer 

att utföra en kvalitativ och komparativ innehållsanalys samt en retorisk analys av materialet 

med utgångspunkt i de ovan nämnda teorierna. Då en konkret utveckling ligger till grund för 

analysen, anser jag att varje del i sig behöver undersökas först för att sedan hitta gemensamma 

aspekter som skulle kunna leda till nya insikter. För att kunna förstå krisens utveckling i 

relation till ministerns ethos, är det även nödvändigt att ta hänsyn till situationen före varje 

kris, då den kan leverera ledtrådar till varför nästa kris kunde uppstå. Samtidigt måste varje 

kris i sig behöver sättas i kontext till den allmänna diskursen för att den överhuvudtaget ska 

kunna få en betydelse i utvecklingssammanhanget. Analysen kommer därför att genomföras i 

olika steg (se figur 2) och på detta sätt borde det vara möjligt att uppnå ett resultat med 

hänsyn till syftet och frågeställningen. 

Figur 2
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Jag skulle vilja beskriva tillvägagångssättet som olika steg som börjar före varje kris och 

inkluderar Guttenbergs primära ethos för att sedan leda till kategoria, retorisk situation, 

mellan-ethos och apologia med ministerns då sekundära ethos. Jämförelsen av de olika 

kriserna kommer  avslutningsvis att sättas i kontext med krisernas och Guttenbergs ethos 

allmänna utveckling. Jag kommer att börja med att analysera Guttenbergs primära ethos med 

hjälp av de artiklar som beskriver honom innan han blir försvarsminister. Sedan kommer varje 

kris analyseras som figur 2 beskriver och avslutningsvis kommer hans sekundära ethos efter 

avgången som minister jämföras med det primära ethoset och alla kriser, se även här figur 2. 

Eftersom texterna är på tyska, kommer jag att använda mig av en arbetsöversättning för de 

passager och ord som jag anser centrala. Jag kommer tyvärr inte att ha möjlighet att översätta 

varje artikel, då detta skulle spränga uppsatsens ramar. Varje artikel, ställningstagande, 

intervju eller tal finns som bilaga i slutet av uppsatsen. 

6. Analys 
Som tidigare nämnts kommer analysen att utföras stegvis. Konkret betyder det, att i det första 

delkapitlet kommer jag att utföra analysen av Guttenbergs primära ethos, dvs det ethos han 

hade innan han utsågs till försvarsminister. Därefter kommer varje delkapitel behandla en kris 

i taget. Varje delkapitel är i sin tur uppdelat enligt följande: primär ethosanalys, kategoria med 

topiker, retorisk situation, apologia med topiker och mellan-ethos samt sekundär ethosanalys. 

Innan kriserna och deras gemensamma ethospåverkan jämförs, kommer jag även att analysera 

Guttenbergs sekundära ethos, dvs det ethos som uppstod efter hans avgång som 

försvarsminister. 

6.1 Guttenbergs primära ethos – en topikanalys

Artikeln och intervjun om och med Guttenberg är daterade från sommaren 2009, alltså under 

hans tid som ekonomiminister i Angela Merkels första regering. Att valet föll på just dessa 

två, har framförallt med deras rubriker att göra: Was ist so gutt an Guttenberg? eller Vad är så 

bra med Guttenberg? och Liebling Krise eller krisälskaren. Båda handlar om det som är 

centralt med uppsatsen, ethos och kris, och jag anser dessutom att de speglar på ett tydligt sätt 

hur Guttenberg beskrivs i tidningen i nästan alla artiklar. Eftersom personen Guttenberg som 

människa och minister är i fokus i både artikeln och intervjun, är det till största del 

persontopiker som övervägar. Han får smeknamnet ”Tysklands mest omtyckta politiker” 
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vilket underbyggs med adjektiv som vänlig, ärlig, adlig och hövlig. Topiker som skildrar vad 

som skiljer honom från andra, dvs en typ av den klassiska retorikens topiker ”likhet och 

olikhet” (Grinde 2008:125), är till exempel att han är yngre, vet bättre hur man ska sälja sig, 

behöver inte politiken för att uppnå en social status och kan uttrycka sig flytande utan några 

som helst äh i satserna. 

Det finns även topiker kring hans adliga härstamning och hans fysik. De topiker som får 

mest utrymme i artiklarna är sådana topiker som beskriver hans karaktärsegenskaper. Uttryck 

som ”sann demokrat, står för det han tycker, ärlig, blygsam, vill tjäna sitt land, ödmjukhet 

inför folket och hans uppdrag” upprepas både direkt och indirekt. Hans anspråk på att vara 

någon man kan lita på, en konservativ, men öppensinnad politiker, speglas i topikvalet.  Med 

tanke på tidningens konservativa målgrupp, kan detta anses vara ett effektivt sätt för att 

influera hans ethos. Eftersom tidningen anses vara en av de mest inflytelserika tidningarna i 

Tyskland, borde den även kunna påverka andra tidningar och medier. McCroskey lägger 

vikten av ethos på ”source credibility”, en inställning som källan, i det här fallet Guttenberg, 

skapar hos publiken. ”A source is judged by an audience in terms of her or his knowledge of 

the subject of discourse, veracity, and attitude toward the well-being of the audience” 

(McCroskey 2006:85). De topiker som används i artikeln och intervjun speglar synsättet och 

medför därför ett starkt ethos för Guttenberg. Att de även beskriver med ord hur kort hans tid 

som minister har varit hittills (5 månader) och hur snabbt hans karriär har utvecklats, ”han 

springer, har alltid bråttom, tar tre steg i taget, kan bli kansler, redan en av de mäktigaste 

politikerna i regeringen,” visar hur starkt man anser hans ethos att vara.

Sammanfattningsvis kan man därför fastställa att Guttenbergs primära ethos, innan hans tid 

som försvarsminister som omedelbart började med den ärvda Kunduz-krisen, beskrivs som 

stark och framförallt annorlunda. Äntligen har Tyskland fått en ung, snygg, framgångsrik 

politiker som vågar säga sanningen, är tillräcklig konservativ för att vara kristdemokrat och 

tillräcklig modern för att även kunna locka anhängare från andra partier. Ett hopp för politiken 

som även svarar på grundläggande mänskliga krav och dessutom kommer från en adlig högt 

ansedd familj som vill det bästa för landet. De här uppförda topiker är bara ett urval av många 

topiker i samma tidning, men de beskriver Guttenbergs primära ethos och framför sagan om 

den perfekta politikern. Efter valet blir Guttenberg försvarsminister och intar positionen med 

ett starkt primärt ethos.
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6.2 Kunduz-krisen eller ursprungskrisen – en analys av kategoria och topiker

Den av Guttenberg ärvda Kunduz-krisen, som handlar om det tyska försvarets bombangrepp, 

utvecklas med olika anklagelser vid olika tidpunkter under krisens cykel. När Guttenberg tar 

över som försvarsminister uttrycker han sin förståelse för kaptenens beslut att beskjuta 

tanklasterna. Han kallar insatsen för millitärisch angemessen eller militäriskt passande. När 

sedan nya expertundersökningar, från bland annat ISAF, visar på brister i beslutsfattandet, ser 

sig ministern tvungen att revidera sin första bedömning. Hans två närmaste rådgivare får 

sparken eftersom ministern tror sig ha blivit felinformerad. Därav resulterar olika kategoria 

mot honom. Enligt Ryan börjar varje anklagelse med ”the accusee ś policy, a term I use to 

denote a wide range of actions or practices: vice, theft, sexual misconduct, libel, treason, 

illegal activities etc” (1982:302). I Guttenbergs fall kan anklagelserna sammanfattas på 

följande sätt: Från rådgivarnas sida kommer anklagelsen om att de visst hade informerat 

ministern och att de undersökningar, som inte lades fram från början, inte innehöll någonting 

nytt. Den politiska oppositionen anklagar Guttenberg för att han har sparkat rådgivarna och 

vid första motståndet ändrade sin inställning. Förbundsdagen anser sig dåligt informerad och 

anklagar försvarsministeriet för att inte ha framlagt alla undersökningar. Senare utvecklas 

oppositionens kritik till en avgångsfordran för  Guttenberg. Ryan skiljer mellan ”accusation 

against policy” och ”accusation against charakter” (1982:302) och i Kunduz-krisen föreligger 

båda delarna mot Guttenberg. Man anklagar honom och ministeriet för att inte vara tillräckligt 

öppna och inte vara tillräckligt informerade om fakta. Ministern anklagas för att vända 

kappan efter vinden, för att ge upp när vinden blåser för hårt och för att inte vilja ta sitt ansvar 

utan skylla på rådgivarna. 

Jag kunde utröna ett flertal topiker kring kategoria, som kan delas in i både positiva och 

negativa persontopiker för ministern och i krigstopiker, som beskriver den retoriska 

situationen. Bildzeitung skriver om den svarta baronen, Tysklands mest omtyckta minister 

och det negativa trycket han utsätts för med hjälp av ord som ”Geschütze und Druck” alltså 

artilleri och tryck. Oppositionen beskriver honom som en oärlig och lättvindig person som 

flyr ifrån ansvaret och offrar andra istället. 
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6.2.1 Kunduz-krisen eller ursprungskrisen – den retoriska situationen för Guttenberg

De ovannämnda anklagelserna resulterar i sin tur i en retorisk situation för Guttenberg, där det 

påträngande problemet är att hans och ministeriets ethos hamnar i kritik. Frågorna, om varför 

ministern ändrade sin åsikt om insatsen, varför han verkligen sa upp rådgivarna och vad som 

verkligen hände i Kunduz, kräver ett retoriskt passande svar. Den primära publiken som har 

makten att påverka situationen är i det här fallet den politiska oppositionen, men den 

sekundära publiken utgörs av folket som påverkas genom mediernas rapportering.

Besides exigence and audience, every rhetorical situation contains a set of constrains 
made  up  of  persons,  events,  objects,  and relations  which  are  parts  of  the  situation 
because they have the power to constrain decision and action needed to modify the 
exigence. (Bitzer 1968:8)

I det här fallet blir de så kallade retoriska villkoren för det första, Guttenbergs position som 

minister, för det andra, hans primära ethos och för det tredje, de konkreta fakta kring 

händelsen i Kunduz. Även hans förhållande till sina före detta rådgivare, den politiska 

oppositionen och medierna kan påverka situationen. 

6.2.2 Kunduz-krisen eller ursprungskrisen – apologia Guttenberg med topiker och 
mellan-ethos

Guttenbergs svar på den retoriska situationen kan delas upp i olika steg beroende på om 

anklagelsen riktar sig mot hans handlingssätt eller mot hans karaktär. I sitt ställningstagande 

från den 11 december 2009 förklarar han varför han var tvungen att revidera sitt första 

uttalande. Han talar om nya dokument och nya omdömen som kräver objektivitet. Samtidigt 

visar han förståelse för kaptenens beslut då det är skillnad ”om man befinner sig i krigslika 

omständigheter eller tittar utifrån på själva regelverket”. Kaptenens beslut måste därför 

betraktas som subjektivt och alla som inte var i samma situation borde fråga sig hur de själva 

skulle ha reagerat. Men från ett nu objektivt perspektiv anser han att beslutet var felaktigt. 

Strategin han använder, kan i termer av Benoits apologiateori beskrivas som förstärkning av 

en positiv faktor och som differentiering, alltså en förminskning av anklagelsen eller den 

förklarande och berättigande strategin enligt Ware och Linkugel. Han flyttar fokuset från sig 

själv och kaptenen till en bredare kontext, där objektiva fakta kräver en omvärdering 

samtidigt som krigslika omständigheter ursäktar soldatens beslut. 

Anklagelsen emot honom själv besvarar ministern inte i ställningstagandet, utan här var 

jag tvungen att granska Bildzeitungs rapportering. Guttenbergs position är klart och tydligt 
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representerad i artiklarna, nämligen förnekan med hänvisning till att han inte ens var minister 

när händelsen inträffade. Han flyttar kontexten från sig själv och krisen till innerpolitisk 

krigföring och angriper oppositionen för att ha begått misstag. Enligt apologiateorin kan detta 

klassificeras som förnekan, differentiering och förflyttning, den absoluta och den 

rättfärdigande positionen eller i Benoits termer strategier som inkluderar förnekan och 

förminskning av anklagelserna. Han vägrar dessutom att avgå och beskriver sig själv som en 

man som står stadig i stormen, som lugn och suverän. Tidningens topiker kring hans mellan-

ethos är att han kämpar och är säker. Att han dessutom är beredd att tala under ed i 

undersökningens syfte, tyder på hur ärlig och lagbunden han är. Man beskriver honom som 

Tysklands mest omtyckta politiker och som ett offer för felinformation ur de egna leden och 

för intriger från oppositionen. 

Sammanfattningsvis kan man beskriva hans retoriska svar som en balansgång, där han å 

ena sidan försöker skydda soldaterna och visa förståelse, å andra sidan måste böja sig för 

konkreta fakta som till och med gör att han är tvungen att säga upp sina rådgivare dvs, ett 

beslut som inte var lätt att ta, men som var nödvändigt för att stärka hans maktposition som 

minister. Samtidigt försöker han att visa att han är beredd att medge sina fel och att han har en 

mänsklig sida, men att undersökningen kring händelsen kommer att vara ”hård och tydlig”. 

Guttenberg verkar vilja uppfattas som stark och inte feg, som kategorian anklagar honom för 

att vara. 

6.2.3 Kunduz-krisen eller ursprungskrisen – sekundärt ethos Guttenberg 

För att beskriva hur krisen påverkade Guttenbergs ethos, behöver man inkludera de 

föregående analyserna, som visar att man borde skilja mellan ministerns sekundära ethos hos 

folket och hos politikerna. Tidningens artiklar kan tyda på att hans ethos hos soldaterna och 

befolkningen är lika stark, om inte ännu starkare. Här är det viktigt att observera att det så 

klart finns andra tidningar som säger motsatsen, men Bildzeitung som medium borde kunna 

spegla den allmänna utvecklingen. Hans politikerethos har i de andra politikernas ögon fått 

några minuspoäng. Även om han hanterade krisen, så har hans ovanbeskrivna balansgång 

troligtvis gett en öppning för fortsatt kritik från motståndarna. 
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6.3 Postkrisen – kategoria och topiker

Den efterföljande postkrisen är en förhållandevis liten kris som handlar om att soldaternas 

post inte har kommit fram eller har öppnats på vägen. Detta medför i sin tur bara två konkreta 

anklagelser. Den ena kommer från soldaterna, som klagar över att ingen tar brevsituationen på 

allvar och den andra kommer från förbundsdagen som anser sig dåligt informerad av 

ministeriet. Båda är alltså anklagelser mot ministerns handlingssätt och inte mot honom 

personligen. Topikerna som dominerar är känslobeskrivningar. Ord som ”hemsk situation för 

soldaterna, de är ensamma och ingen bryr sig, rädda att breven inte kommer fram” kräver 

sympati för trupperna, samtidigt som ”det systematiska, stora antalet av brev” visar på 

händelsens negativa inflytande. Jag kunde inte hitta konkreta topiker kring riksdagens 

kategoria, men antar att de troligtvis överensstämde med helhetsbilden från tidningen. 

6.3.1 Postkrisen – den retoriska situationen för Guttenberg

Den retoriska situationen kan därmed enkelt sammanfattas med ett påträngande problem, 

nämligen ministeriets och försvarets ethos som är i fara, en publik som kan påverka, i det här 

fallet är den primära publiken soldaterna och den sekundära oppositionen med folket. De 

retoriska villkor så som ministerns sekundära ethos efter förra krisen blir nu det nya primära 

ethoset. Dessutom bör man även här inkludera konkreta fakta och Guttenbergs ställning som 

soldaternas minister, som bär ansvaret. Även mediernas rapportering och känslorna som 

händelsen väcker hos befolkningen, som i det här fallet tycker synd om soldaterna, måste 

beaktas.

6.3.2 Postkrisen – apologia Guttenberg med topiker och mellan-ethos

Guttenbergs reaktion beskrivs i de, av mig utvalda, två artiklarna och blir även tydlig i hans 

ställningstagande från den 27 januari 2011. Han håller med soldaterna och uttrycker sin fulla 

förståelse för deras anklagelse. Han lovar en omedelbar och grundlig undersökning. Framför 

förbundsdagen bemöter han anklagelsen om dåligt informerande med konkreta fakta om 

utredningen och med hänvisningen att parlamentet visst har fått tagit del av den pågående 

undersökningen. Genom att räkna upp konkreta siffror om breven visar han dessutom att han 

är insatt i ämnet och stärker därigenom sitt produktionsethos. Hans position kan i 

apologiatermer närmast liknas med den berättigande positionen dvs förstärkning och 

förflyttning, en förminskning av anklagelsen, samtidigt som han genomför en korrigerande 
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handling. Ministern visar sitt tydliga intresse för ämnet och flyttar kontexten framför en 

bredare bakgrund, nämligen att man hanterar många brev och att de flesta brukar komma fram 

utan problem. Han medger att det har uppstått fel, men att man har läget under kontroll och att 

undersökningen genomförs på ett grundligt sätt.

6.3.3 Postkrisen – sekundärt ethos Guttenberg

På grund av detta skulle jag vilja beskriva hans sekundära ethos, efter den lilla krisen som 

stark. Han har visat att han kan hantera problem på ett professionellt sätt och att han bryr sig 

om sina soldater. I deras ögon har han reagerat som de förmodligen hade önskat och hoppats 

på. I motståndarnas ögon finns det ingen tydlig angreppspunkt och den lilla öppning som 

Kunduzkrisen har medfört, har inte blivit större. Han besvarade kategorian effektivt och 

visade, att den var med hänsyn till det dåliga underrättandet till riksdagen, till och med 

grundlös. Tyvärr så pågick det två andra kriser samtidigt som post-affären, vilket påverkade 

hans annars starka ethos. 

6.4 Gorch-Fock-krisen – kategoria och topiker

Händelserna på utbildningsbåten Gorch-Fock, dödsfallet av en kvinnlig rekryt och rykten om 

myteriförsök, sexuella trakasserier mm, medför i slutändan olika anklagelser från olika håll. I 

Gorch-Fock-fallet består en stor del av anklagelserna inte av konkreta fakta utan av rykten. 

Kathleen Fearn-Banks skriver i sin bok, Crisis Communication – a casebook approach, att en 

kris oftast börjar eller enbart består av ett dåligt rykte. ”A rumor is information passed by 

word of mouth and electronic communications with no verification of fact and no credible 

source” (Fearn-Banks 2007:81) Hon påpekar att ”There 's a ring of truth in every rumor – 

because people know and believe that expression, they tend to believe there is a truth in 

rumors that are patently false and even ridiculous” (2007:81). Ett fakta, som kommer att vara 

avgörande för Gorch-Fock-krisen och den brytpunkt den utgör för ministerns ethos.

Förbundsdagen anklagar ministeriet och ministern för ”die Falsch- und Nichtunterrichtung 

des deutschen Bundestages durch den Bundesverteidigungsminister zu Vorfällen in der 

Bundeswehr”, alltså för att man har informerat förbundsdagen fel eller inte alls om de olika 

händelserna i försvaret. Anklagelsen riktar sig även mot postkrisen och dödsfallet i 

Afghanistan som kommer att behandlas i nästa avsnitt. Detta är bara den övergripande 

kategoria. Guttenbergs politiska motståndare ifrågasätter hans beslut att för tillfället 
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suspendera kaptenen utan att ha granskat fallet tillräckligt noggrant. Anklagelsen inkluderar 

därför även den återkommande beskyllning att ministern låter andra ta ansvar och inte kan 

hantera kritik, alltså en kategoria  mot karaktären. Försvaret i sin helhet anklagas för att ha för 

många brister och båtens fortsatta existens ifrågasättas. Utöver det, har jag kunnat fastställa 

tre ytterligare anklagelser, varav två är riktade mot ministern personligen och en emot 

försvaret och landet. Den dödas moder anklagar Förbundsrepubliken för ”vållande till annans 

död”, då hon tycker att sanningen om dotterns död har mörklagts och att ingen informerade 

henne om vad som verkligen hände. 

Den suspenderade kaptenen känner sig felbehandlad och övervägar att anklaga Guttenberg 

inför domstolen. Soldaterna på båten skriver ett brev till ministern där de försvarar sin kapten 

och klagar över att man har målat upp fel bild av händelserna, ”Vi, besättningen, känner oss 

övergivna – här vid världsändan”. Deras kategoria är inte lika konkret och grundad på fakta 

utan handlar mer om känslan av att stå ensam i krisen. Guttenberg tydliggör bland annat i 

början av krisen att händelserna kommer att leda till hårda konsekvenser, nämligen att 

”Menschenunwürdiger Drill wird nicht geduldet” eller människoföraktande påtryckningar inte 

kommer att accepteras från försvaret. När ministern sedan kommenderar båten tillbaka till 

Tyskland för att undersöka dess framtid som utbildningsbåt, ökar klyftan mellan honom och 

soldaterna (mer under 6.4.2). Därför skulle jag vilja tolka soldaternas brev och kaptenens 

hotande rättegång som en vändpunkt för ministern, då han för första gången får kritik från 

försvaret själv. Topikerna i tidningens rapportering om anklagelserna kan närmast liknas med 

krigstopiker ”SPD, Grüne und Linke bliesen zur Attacke gegen den Verteidigungsminister”, 

”die Opposition schiesst aus allen Rohren”, man blåser till attack och skjuter mot ministern. 

Tidningens, i det här fallet ensidiga beskrivning, där anklagelsen mot Guttenberg 

sammanfattas med övergripande topiker, ger tyvärr ingen detaljerat bild av varje enstaka 

anklagelse. 

6.4.1 Gorch-Fock-krisen – den retoriska situationen för Guttenberg

De olika kategoria mot Guttenberg resulterar även i olika retoriska situationer för ministern. 

Jag skulle vilja sammanfatta dem i tre olika situationer med tre påträngande problem som 

kräver varsitt passande svar. Den första situationen utgörs av anklagelsen mot ministerns 

handlingar och karaktär, att han inte har informerat tillräckligt, att han har sparkat kaptenen 

utan anledning, att han inte tål kritik och låtar andra ta ansvar. Publiken som kan påverka 
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problemet är i det här fallet framförallt den politiska oppositionen och parlamentet. Även 

media med sin rapportering, soldaterna och offrets familj kan påverka anklagelserna. De 

retoriska villkoren i denna situation borde styras av Guttenbergs primära ethos dvs sekundära 

ethos efter tidigare eller samtida kriser och de fakta som finns kring händelserna i försvaret. 

Situation två rör försvarets sammanlagda ethos, kritiken mot soldaterna och de fel som har 

uppstått. Moderns beskyllning är bara en del av detta och publiken som skulle kunna påverka 

problemet kan utökas till medierna som i sin tur kan påverka folkets inställning till försvaret. 

De retoriska villkoren borde vara identiska med situation ett. 

Den sista situationen fokuserar på det påträngande problemet som kommer inifrån 

försvaret dvs soldaternas missnöje och kaptenens åtal, som i sin tur också har makten att 

påverka. Även tidigare villkor plus mediernas rapportering av Guttenbergs svar skulle kunna 

ha ett inflytande på situationen. 

6.4.2 Gorch-Fock-krisen – apologia Guttenberg och mellan-ethos med topiker

Guttenbergs svar är anpassade till de tre retoriska situationerna. I sitt ställningstagande inför 

parlamentet den 27 januari 2011 (behandlar även postkrisen och dödsfallet) avvisar han 

anklagelsen om undanhållandet av information och redovisar för den pågående 

undersökningen kring händelserna på båten. Efter att har tagit del av rykten om fler brister på 

båten har han dessutom beslutat att skicka ett undersökningsteam till båten och även här har 

försvarsutskottet informerats. Guttenberg tydliggör att det handlar om rykten och inte fakta:

 I  detta  sammanhang  framkom  det  fler  och  fler  anklagelser,  som  ledde  till  tvivel 
angående den allmänna stämningen och utbildningen på båten; men detta är anklagelser 
och inte fakta. (Bundesverteidigungsministerium 2011).

För att skydda kaptenen och för att undersökningarna ska kunna genomföras på ett objektivt 

sätt var han dessutom tvungen att för tillfället suspendera kaptenen. Han tillbakavisar alla 

anklagelser över att man inte har talat med kaptenen och understryker att denne inte har fått 

sparken. Genom att flytta fokuset från rykten till fakta intar han apologiastrategier som 

innebär en förminskning av anklagelsen genom förflyttning och attack. Topikerna som 

beskriver hans mellan-ethos i denna situation är persontopiker som definierar honom som 

lugn, sansad och suverän. Även hans ordval i ställningstagandet understryker detta, precis 

som kommentaren bland partivänner, där han beskriver sig själv som ”fränkische Wettertanne, 

die nicht umfällt”, dvs som fränkisk vattentunna som står stadigt.
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Guttenbergs reaktion på den andra retoriska situationen, nämligen fler och fler anklagelser 

mot själva försvaret från moderns sida, är att ringa ett telefonsamtal till henne, där han ber om 

ursäkt för den bristande informationen och lovar en korrigering. Han utför en korrigerande 

handling och en avbön enligt apologiatermer.

I den tredje situationen, där anklagelserna kommer inifrån försvaret, reagerar han genom 

att skydda soldaterna i sitt ställningstagande då han talar om ”vårdnadsplikt”, genom att 

besöka och tala med några kadetter från båten och genom att själv planera en resa till den 

krisdrabbade båten för att tala om soldaternas brev utan offentlighetens inblandning. Han 

utför korrigerande handlingar för att påverka situationen. 

6.4.3 Gorch-Fock-krisen – sekundärt ethos Guttenberg

Krisen om Tysklands främsta utbildningsbåt påverkar Guttenbergs ethos till det negativa. 

Trots att ”Bildzeitung” beskriver honom som suverän och att det inte finns några tydliga 

tecken på att han själv har begått misstag, skulle man kunna betrakta Gorch-Fock-krisen som 

en brytpunkt i krisernas allmänna utveckling. Fortfarande talar Bildzeitung om Tysklands 

mest omtyckta politiker, men han har fått kritik ur de egna leden. För första gången är 

soldaterna missnöjda med honom, då han har börjat ifrågasätta försvarets intressen. Hans 

politiska motståndare har inga konkreta fakta emot honom men kategorian mot hans karaktär 

fortsätter och får mer utrymme. Hans apologia för de tre situationerna skulle kunna betraktas 

som passande om inte de andra två kriserna, postkrisen och dödsfallet i Afghanistan, skulle ha 

pågått samtidigt och därmed förstärkt anklagelserna mot honom. Guttenbergs sekundära ethos 

efter Gorch-Fock-krisen skulle därför kunna betraktas som svagare, trots att det inte finns 

konkreta fakta emot honom personligen. 

6.5 Dödsfall Afghanistan – kategoria med topiker

Anklagelserna i fallet om den tyska soldaten som dog av ett skott från kamratens vapen, 

består inte av konkreta fakta utan ingår i blocket av kategoria kring alla tre händelser i 

försvaret, närmare bestämt postkrisen, Gorch-Fock-krisen och just soldatens öde i 

Afghanistan. 

Man anklagar försvaret och framförallt ministern för dålig eller undanhållande av 

information. Så anklagar till exempel SPD gruppchef Frank-Walter Steinmeier, Guttenberg för 

att han inte medger sina fel när det kommer till alla händelser kring försvaret. 
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Topikerna är i det här fallet begränsade till  orsaks- och konsekvensbeskrivningar om olyckan 

och handlar inte om anklagelserna mot Guttenberg. 

6.5.1 Dödsfall Afghanistan – den retoriska situationen för Guttenberg

Den retoriska situationen som resulterar ur de ovannämnda anklagelserna utgörs i det här 

fallet av det påträngande problemet att försvarets och ministerns informationspolitik 

ifrågasätts. Publiken som har förmågan att påverka problemet och som ministern därför borde 

rikta sitt svar till, är framförallt den politiska oppositionen men även folket, som med 

mediernas rapporter om ministerns apologia, kan förändra situationen. De retoriska villkoren 

för situationen domineras av fakta kring själva händelsen, men mest av de två andra pågående 

kriserna och det ethos Guttenberg tilldelas i ramen av dessa. 

6.5.2 Dödsfall Afghanistan – apologia Guttenberg och mellan-ethos med topiker

Även i det här fallet ger ministerns ställningstagande från den 27 januari 2011 mest 

information om hans apologiastrategi. Han informerar om den pågående undersökningen, 

hänvisar till det faktum att han själv och förbundskanslern redan dagen efter olyckan 

informerade pressen som tillsammans med dem fanns på plats i Afghanistan och att han som 

minister har som uppgift att skydda de inblandade soldaterna. Han medger ett fel från den 21 

december, där parlamentet bara fick ofullständig information, men hänvisar här att detta 

skedde strax före jul och att misstaget korrigerades vid första utskottsmötet efter 

julledigheten.  Samtidigt som han genomför en korrigerande handling och förminskar 

anklagelsen genom att sätta den i en bredare kontext, exempel julledigheten, attackerar han 

oppositionens kritik som oanständig,

Om några ledamöter, bara för att de känner sig ofullständigt informerade, försöker att 
konstruera  en  medveten  mörkläggning från  vår  sida,  så  är  detta  rakt  av  oanständig 
(Bildzeitung 2011)

och förnekar att misstag har begåtts. När det kommer till de personliga anklagelserna från 

bland annat Steinmeier hänvisar han till Kunduz-krisen, där han utan problem medgav sin 

felbedömning och attackerar istället SPD gruppchefen för att han aldrig själv har stått för sina 

fel. Indirekt producerar han därmed ett ethos som står vid sitt ord, som är lugn och granskar 

fakta istället för att reagera på fördomar. Samtidigt visar attacken som förminskningsstrategi 

att den fortlöpande kritiken mot hans person börjar tära på honom.
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6.5.3 Dödsfall Afghanistan – sekundärt ethos Guttenberg

Skulle denna kris inte har pågått samtidigt som de andra två, skulle man kunna betrakta 

Guttenbergs sekundära ethos efter hans apologiastrategier som ganska stark. I det här fallet 

skyddade han försvaret och de inblandade soldaterna och borde därför ha ett starkare ethos 

hos dem och hos andra politiker. Han kunde redovisa för de konkreta undersökningarna om 

olyckan och bevisa genom konkreta fakta att anklagelserna var felaktiga. Anklagelsen baseras 

även i det här fallet inte på konkreta fakta mot ministern utan bidrar istället till att berget på 

olika rykten växer,  samtidigt som ministern inte har lyckats tysta ner de personliga attackerna 

mot honom. Detta leder till att de tre kriserna utgör en öppning för den politiska oppositionen, 

som nu kan ifrågasätta Guttenbergs krishanteringförmåga och hans personlighet. 

Sammanfattningsvis bidrar krisen till att minska hans ethos och stärka kritiken och när sedan 

den sista krisen inträffar, befinner sig ministern i ett underläge.  

6.6 Plagiat-krisen – kategoria med topiker

Den sista krisen kommer i direkt anslutning till de tre parallella kriserna och består i grunden 

av en enda anklagelse mot ministern som underbyggs under tiden med hjälp av flera fakta. En 

professors granskning av Guttenbergs doktorsavhandling påvisar flera citatfel och brister i 

källhänvisningen. Därav resulterar anklagelsen mot ministerns vetenskapliga principer och 

därmed också hans karaktär som politiker, vetenskapsman och människa. Konkreta fakta 

blandat med persontopiker om utbildning och status och topiker som definierar saken, i det 

här fallet en doktorsavhandling, ställs emot varandra och ”Bildzeitung” beskriver situationen 

som en slakt. Man anklagar honom för fusk, för att vara en bluff och ljuga eller för att vara en 

bedragare och kräver hans avgång som minister. Bildzeitung frågar till och med i en rubrik, 

om hans dröm att någon gång bli kansler nu är förstörd. 

6.6.1 Plagiat-krisen – den retoriska situationen för Guttenberg

Den retoriska situationen utvecklas under tiden krisen pågår genom att det påträngande 

problemet förblir detsamma, nämligen att ministerns ethos ifrågasätts, men underbyggs med 

mer fakta när fler fel upptäcks i avhandlingen. Publiken som kan påverka problemet utgörs 

först och främst av andra akademiker, politiska motståndare från oppositionen, men även 

politiker ur de egna leden, som i slutet kräver hans avgång. Även folket har med hjälp av 

media makten att påverka ethosutvecklingen. Det ethos Guttenberg har fått efter alla andra 

kriser utgör nu det viktigaste villkoret,  bortsett från de konkreta fakta som kommer fram. 
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Försvarsministern befinner sig för första gången i en situation med konkreta kategoria istället 

för ogrundade anklagelser och det är inte försvaret eller ministeriet som kritiseras, utan han 

själv.

6.6.2 Plagiat-krisen – apologia Guttenberg och mellan-ethos med topiker

Guttenberg är tvungen att reagera och jag skulle vilja göra en uppdelning av hans 

apologiastrategier efter att anklagelserna utvecklas från några få fel i avhandlingen till tydliga 

plagiat. När ”Süddeutsche Zeitung” för första gången publicerar rykten om fel i 

doktorsavhandlingen svarar Guttenberg: ”Der Vorwurf, meine Doktorarbeit sei ein Plagiat, ist 

abstrus”, han förnekar och kallar anklagelsen för absurd. När man två dagar senare hittar fler 

fel, medger han några fel, avsäger sig doktortiteln för tiden undersökningen pågår och påpekar 

igen att avhandlingen inte är ett plagiat och att han inte medvetet har fuskat. Han hänvisar till 

de omständigheter han var tvungen att skriva avhandlingen under: 

Avhandlingen har skrivits i över sju mödosamma år, samtidigt som jag bredvid min roll 
som yrkesmänniska och ledamot även hade blivit en ung familjefar och den innehåller 
obestridligen fel (Bildzeitung 2011).

Han förminskar anklagelsen genom förstärkning av en positiv faktor, differentiering och 

förflyttning, genom att beskriva vardagspusslet och genom att hänvisa till det otroligt stora 

antalet sidor och fotnoter i avhandlingen, som säkerligen skulle kunna innehålla slarvfel. Att 

han medger fel och avsäger sig doktortiteln för en begränsat tid, kan klassificeras som en 

korrigerande handling och att han försöker flytta fokuset från hans personliga fel till ett 

vetenskapligt fel: ”Jag kommer naturligtvis aktivt hjälpa till med att fastställa om det handlar 

om ett vetenskapligt, jag betonar, vetenskapligt misstag“ (Bildzeitung 2011), underbygger 

hans förminksningsstrategi. När det hittas ytterligare fel avsäger sig Guttenberg doktortiteln 

för alltid och påpekar att han vid en egen granskning har hittat ”gravierende Fehler”, allvarliga 

fel. Han skickar ett brev till universitet där han grundar sin ansökan på att han tydligen hade 

tappat överblicken över källorna desto längre arbetet pågick, i apologiatermer undviker han 

ansvaret. Han medger fel men skriver igen att han inte bedrog eller fuskade medvetet. När 

avgångskraven från oppositionen blir fler försvarar Guttenbergs sitt beteende i riksdagens 

frågestund. Han medger fel och ber för första gången om ursäkt, samtidigt som han attackerar 

motståndare som säger att han agerade med flit. Han påpekar dessutom att han inte kommer 

att avgå som minister. 
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När hans handledare för doktorsavhandligen tar avstånd från honom avgår Guttenberg. I sitt 

avgångstal ber han om ursäkt och förlåtelse, framhäver sina mänskliga sidor och sitt ansvar 

som minister. Han påpekar flera gånger att han inte förtjänar medlidande, då han själv har satt 

sig i denna position och tackar soldaterna, politiska vänner, förbundskanslern och det tyska 

folket för stödet. Att han vill betraktas som en människa och inte som politiker kan tydas av 

sista satsen: ”Ich war immer bereit, zu kämpfen, aber ich habe die Grenzen meiner Kräfte 

erreicht” (Bildzeitung 2011). Han var alltid varit beredd att kämpa men har nu nått gränsen av 

sina krafter. Uttrycket skiljer sig från de tidiga topikerna i krisen, där Bildzeitung och han 

själv beskriver honom först som stark och suverän, sedan som en hjälte som kämpar för sin 

ära och i slutet som offer som även lämnas av partivänner. 

Mellan-ethoset förändras med de olika apologiastrategierna, som inkluderar Benoits alla 

fem steg. Först framställer sig Guttenberg som en stark och mäktig politiker och hänvisar 

anklagelserna till vetenskapen för att sedan gradvis övergå till att istället stärka sitt ethos som 

sårbar och inte felfri människa.

6.6.3 Plagiat-krisen – sekundärt ethos Guttenberg

Guttenbergs sekundära ethos som politiker och framförallt vetenskapsman är svag. Även hans 

ethos som privatperson är svagare än innan, men genom att be om ursäkt och förlåtelse och 

genom att tala om kraftlösheten efter striden, lyckas han får ett någorlunda starkt ethos som 

privatperson. Bildzeitung skriver att majoriteten av tyska befolkningen vill ha kvar honom 

som minister och står bakom honom. Hur trovärdigt detta påstående kan vara, kommer att 

analyseras i nästa avsnitt om Guttenbergs sekundära ethos efter avgången som minister. 

6.7 Guttenbergs sekundära ethos – en topikanalys

Topikerna som dominerar i mina utvalda artiklar efter Guttenbergs avgång är till stor del 

persontopiker som beskriver ministerns karaktärsegenskaper. Även här ligger fokuset på den 

mänskliga sidan och inte hans roll som politiker. Trots detta rapporterar tidningen om hans 

chanser att komma tillbaka till politiken. Enligt citerade undersökningar vill 62 % av folket att 

han återkommer till politiken. Dessutom upprepar man Angela Merkels positiva uttalande om 

Guttenbergs politiska framtid: ”Ich würde mich freuen, wenn er eines Tages in die Politik 

zurückkommt, aber jetzt braucht er eine Phase, in der er den nötigen Abstand zu den 

Geschehnissen findet”, dvs hon skulle bli glad om han någon dag skulle komma tillbaka, men 
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just nu behöver han få avstånd från det som har hänt. Den kritik som finns mot honom: ”Drei 

von vier sind zugleich der Ansicht, dass der CSU-Politiker getäuscht und betrogen hat”, alltså 

att tre av fyra tycker han har fuskat och bedragit, nämns i de flesta artiklarna bara vid sidan 

om. Därför skulle jag vilja påstå att man skulle behöva inkludera fler tidningar för att kunna 

uttala sig mer konkret om ministerns politiska framtid. 

Topiker, som beskriver honom som människa är däremot utan undantag positiva och 

därmed överensstämmande med hans strategi i slutet av Plagiat-affären. Man beskriver 

honom som givmild, ”Guttenberg spendet sein Gehalt an Familien der toten Soldaten”, 

eftersom han överlåtit sin lön till anhöriga av omkomna soldater . Man påpekar att han 

försöker att ställa allt till rätta, ”Guttenberg ber förbundsdagens medarbetare om ursäkt” 

(Bildzeitung 2011), genom att be de vetenskapliga medarbetarna i riksdagen om ursäkt för att 

felaktigt ha använt sig av deras arbeten. Verb som ist und bleibt, är och förblir, understryker 

hans nuvarande och framtida ställning som Tysklands stora politiska stjärna. Med 

återkommande relationstopiker som beskriver hans utmärkta förhållande till soldaterna: 

”Försvarsministern, som är väldigt omtyckt hos soldaterna och som var hela nio gånger i 

Afghanistan, demonstrerar därigenom än en gång sin lojalitet till truppen“ (Bildzeitung 2011), 

understryker man hans positiva sida som försvarsminister. 

Att hans avskedstal, diplomet från presidenten och hela avskedsceremonin beskrivs med 

ord som respekt, ära, plikt och sorg, visar på hur tvådelat hans sekundära ethos kan anses 

vara. Man skulle kunna definiera hans polkitikerethos som svagare än innan kriserna, men 

med förmågan att återhämta sig. Ethoset som han själv har byggt upp och fokuserat mest på, 

är det personliga ethoset, som adlig, konservativ, ärlig människa som står för det han säger 

och verkligen bryr sig, är efter plagiat-krisen i stor fara och alla handlingar efter avgången 

visar på försöket att återupprätta detta ansikte. Tidningen, som har varit positiv nästan hela 

tiden, underlättar för Guttenberg och beskriver honom precis så som han försöker framstå. 

Hur hans sekundära ethos verkligen är, kan inte fastställas utan en mer omfattande 

undersökning, som skulle behöva inkludera opinionsundersökningar. I ramen av denna 

uppsats kommer jag däremot att luta min argumentation på det utvalda materialet, då jag anser 

att det levererar en bra överblick över situationen efter hans avgång och att topikerna lätt kan 

jämföras med topikerna för hans primära ethos. 
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6.8 Jämförelse av kriserna

Med hänsyn till syftet med analysen, nämligen att hitta ett kommunikativt mönster, kommer 

jag att jämföra de olika krisernas kategoria och apologia i tabell 3.

Tabell 3

Kunduz Post Gorch Fock Dödsfall Plagiat 

kategoria handlingssätt handlingssätt handlingssätt handlingssätt

karaktär karaktär karaktär karaktär 

Apologia till 
kategoria 
mot 
handlingssätt

förstärkning 
differentiering 
förflyttning 

förstärkning 
förflyttning
korrigerande 
handling

förflyttning, 
differentiering
avbön 
korrigerande 
handling 

differentiering 
förflyttning
korrigerande 
handling 

Apologia till 
kategoria 
mot karaktär

förnekan, 
attack

förnekan, 
attack

förnekan 
korrigerande 
handling 
undvikande 
av ansvar 
avbön

Tabellen visar tydligt att all kategoria mot Guttenberg, förutom i plagiat-krisen, riktades mot 

ministerns handlingssätt, samtidigt som man hela tiden försökte anklaga honom för någonting 

personligt. Det är plagiat-krisen som enbart riktar sig mot ministerns karaktär och hans 

apologia för denna typ av anklagelse skiljer sig genomgående ifrån hans apologia för 

anklagelser emot handlingssättet. Om man betraktar alla apologiastrategier som olika sätt att 

argumentera, så kan man även anse, att den tredje strategin, förminskningen av anklagelsen 

och dess undergrupperingar, är den mest sakliga och minst personliga strategin. Här försöker 

den åklagade att belysa situationen från olika håll och därmed leverera ytterligare information, 

som kan påverka kategorian. De andra fyra strategierna fokuserar på det personliga ansvaret 

som antingen förnekas helt, undviks, korrigeras eller helt enkelt accepteras. Guttenberg 

använder sig genomgående av dessa strategier när han personligen kritiseras. Huruvida detta 

påverkar hans ethosutveckling och opponenternas chanser att lyckas eller misslyckas med sina 

anklagelser kommer att kunna fastställas efter min sammanfattande granskning av 

Guttenbergs ethosutveckling.
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6.9 Ethosutvecklingen från primärt via mellan - till sekundärt ethos

Även här kommer jag att använda en tabell för att åskådliggöra hur de olika retoriska 

situationerna och apologiastrategierna samspelar för att synliggöra Guttenbergs 

ethosutveckling. Genom att ha granskat de mest frekventa topikerna för varje kris och för 

hans allmänna primära och sekundära ethos kommer jag att kunna värdera, hur passande hans 

i tabell 3 upplistade apologiastrategier var i varje enskild fråga. Bitzers definition av den 

retoriska situationen preciserar hur ett retoriskt svar bör utföras när man inkluderar det 

påträngande problemet, publiken som kan påverka problemet och de retoriska villkoren. Jag 

är medveten om att en granskning av ett retoriskt svar inte är objektivt, men genom att ha 

begränsat och definierat de olika retoriska situationerna kommer jag i alla fall kunna utföra en 

allmän värdering. Utifrån mitt resultat visar  nedanstående tabell 4  kriserna 2, 3, och 4 efter 

varandra, trots att de pågick samtidigt, då det var enklare att illustrera den allmänna 

ethosutvecklingen på detta sätt. Jag kommer att sammanföra båda tabellers resultat i den 

efterföljande resultatdelen.

Tabell 4

Kunduz / allmänt 
primärt ethos

problem/publik/
villkor

Kunduz mellan-
ethos genom 
apologia

Värdering av 
apologia

Kunduz sekundärt 
ethos

Suverän, bryr sig, ny 
stjärna, konservativ, 
ärlig

Har ändrat sin åsikt, 
sparkat rådgivarna/ 
oppositionen, folket/ 
nya fakta, primärt 
ethos, ny 
försvarsminister, 
medierna

Bryr sig om 
soldaterna och 
kaptenen, korrigera 
sina fel, håller sig till 
fakta, objektiv, 
statuera exempel 
genom att sparka 
rådgivarna

Passande för folket, 
mänskligt men inte 
proffsigt i andra 
politikers ögon, ger 
en öppning för 
framtida  anklagelser 
även i medierna

Folket: står för sina 
misstag, ärlig, stark 
ethos
Opposition: svagare 
ethos, en stjärna med 
brister?

Post primärt ethos problem/publik/
villkor

Post mellan-ethos 
genom apologia

Värdering av 
apologia

Post sekundärt 
ethos

Se sekundärt 
Kunduz

Fel i försvarets 
post/soldaterna, 
oppositionen, folket/ 
medierna, fakta, 
ethos, känslor

Insatt i ämnet, bryr 
sig, suverän

Passande för alla 
målgrupper

Soldaterna: starkt 
ethos
Oppositionen: ingen 
förändring sedan 
Kunduz
Folket: ingen 
förändring
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Gorch Fock 
primärt ethos

problem/publik/
villkor

Gorch Fock 
mellan-ethos 
genom apologia

Värdering av 
apologia

Gorch Fock 
sekundärt ethos

Se sekundärt Post Guttenbergs och 
försvarets ethos i 
fara/soldaterna, 
folket (familjen), 
oppositionen, 
parlamentet/ethos, 
fakta, medierna, 
känslor

Bryr sig, mänsklig, 
slå ifrån kritik, 
agerar överilat, 
måste korrigera sig, 
framstår trots försök 
inte som objektiv

Inte passande för 
soldaterna, då han 
bortser från 
känslorna, inte 
passande för 
oppositionen, ger de 
öppning för nu 
kritik, inte helt 
passande för folket 
pga känslorna

Soldaterna: svagare 
ethos
Oppositionen: 
svagare ethos
Folket: svagare ethos

Dödsfall primärt 
ethos

problem/publik/
villkor

Dödsfall mellan-
ethos genom 
apologia

Värdering av 
apologia

Dödsfall sekundärt 
ethos

Se sekundärt Gorch 
Fock

Försvarets, 
ministerns ethos i 
fara / oppositionen, 
folket / ethos, fakta, 
medierna, känslor

Tänker på 
soldaterna, står för 
sina fel, korrigerar 
ett misstag, säker, 
suverän, känsligare 
för personlig kritik

Passande för 
soldaterna, för 
känslomässig för 
oppositionen, 
passande för folket

Soldaterna: ingen 
förändring
Oppositionen: 
svagare ethos
Folket: starkare 
ethos än efter 
apologian för Gorch 
Fock

Plagiat primärt 
ethos

problem/publik/
villkor

Plagiat mellan-
ethos genom 
apologia

Värdering av 
apologia

Plagiat sekundärt 
ethos

Se sekundärt post, 
Gorch Fock och 
dödsfall

Ethos i 
fara/vetenskapsmän, 
oppositionen och 
partivänner 
folket/ethos, fakta, 
känslor, medier

Svag, oärlig, ger 
efter för trycket och 
nya fakta, mänsklig, 
oproffessionell

Inte passande för 
någon målgrupp

Svagt ethos hos 
framförallt politiker 
och akademiker, 
svagare ethos än 
tidigare hos folket

Man skulle kunna betrakta tabell 3 och 4 som en sammanfattande illustration av de 

föregående analyserna. Värderingskolumnen är den enda delen som inte direkt framgår ur 

materialanalysen, utan utgör min subjektiva värdering efter att ha granskat alla 

ethosbeskrivningar för ministern. Värderingen baseras på synsättet att Guttenbergs ethos är 

olika hos de tre olika målgrupper och att en effektiv apologia borde vara specifikt inriktad på 

varje målgrupp. Eftersom detta inte framgår av materialet, har jag, enligt min doxa, utgått från 

att folket svarar bättre på pathosargument. Det är svårt att dra generella slutsatser om ett helt 

folk, men jag skulle vilja påstå utifrån tidigare motivering, att Bildzeitungs målgrupp är mer 

tillgänglig för de känslor som beskrivs i tidningen än fakta. Sättet de politiska motståndarna 

beskrivs på i tidningen visar tydligt på att den har konservativa rötter och inte nödvändigtvis 

är vänligt inställd till den nuvarande socialdemokratiska oppositionen.
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Jag utgår ifrån att apologiastrategier som riktar sig mot kategoria ur politiska cirklar behöver 

inkludera mer än bara pathosargument för att kunna övertyga, vilket visas i till exempel 

reaktionerna efter Guttenbergs känslosamma svar på den personliga attacken från SPD 

gruppchef Steinmeier. Soldaterna och försvaret som målgrupp borde däremot prioritera 

apologiastrategier som visar att ministern är lojal och förstår deras situation. Detta blir tydligt 

i till exempel Gorch-Fock-krisen, där soldaterna för första gången kritiserar ministern, när han 

ifrågasätter fortbeståndet av själva båten och hotar med konsekvenser om de negativa ryktena 

skulle visa sig vara sanna. 

7. Resultat
Det är nu möjligt att utgöra de huvudsakliga kommunikativa strategierna som Guttenberg 

använde. Med hjälp av tabell 3 kunde jag tyda ett mönster i hans kommunikativa svar på varje 

enskild kategoria och en allmän tendens i hans sätt att hantera en kris. Det blir tydligt att 

Guttenberg till stor del använder förminskningsstrategier för att påverka anklagelser emot 

hans handlingssätt som oftast inte är grundad på konkret fakta, utan så kallade rykten. Det är 

med hjälp av dessa rykten den politiska oppositionen försöker att angripa ministerns ethos. 

Man försöker anklaga honom för att inte kunna ta ansvar eller hantera kritik och för att vända 

kappan efter vinden. Denna kritik är genomgående i varje kris men får inget konkret fäste 

förrän vid plagiat-krisen, där man hittar konkreta misstag som även visar på personliga 

svagheter. 

Redan under de tidigare kriserna reagerar han emotionellt på personlig kritik och 

attackerar eller ursäktar istället för att argumentera med hjälp av förminskningsstrategier som 

han gör i de andra fallen. Det är detta sätt som påverkar hans ethos negativt och till slut bidrar 

till hans politiska fall. Genom att följa detta mönster reagerar han i slutändan så, som han har 

blivit anklagad för hela tiden och när konkreta fakta kommer upp till ytan, är hans öde 

avgjort. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Guttenberg kan hantera kriser som inte rör hans 

moraliska egenskaper. Detta framgår ur varje enskild kris och man kan till och med gå så 

långt och påstå att han troligtvis skulle ha klarat sig om inte plagiat-krisen hade kommit. Man 

kan också undra om han skulle ha klarat sig bättre om han hade valt förminskningsstrategier i 

plagiat-krisen. Det skulle kanske ha varit bättre att göra avbön på en gång och därmed följa 

det välkända rådet, om att det bästa sättet att hantera en kategoria, är att erkänna på en gång 
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och sedan förklara sig. Det är spekulation om han i så fall fortfarande skulle vara minister 

eller inte. Sättet att först förneka och sedan undvika ansvar för att till slut vara tvungen att 

göra avbön, var däremot inte framgångsrikt. Nedanstående graf baseras inte på konkreta 

siffror utan ska hjälpa till med att illustrera en övergripande tendens i Guttenbergs 

ethosutveckling, en tendens, som jag med hjälp av analysen har kommit fram till.

Figur 3

Figur 3 visar att hans ethos hos de tre viktigaste målgrupperna bedömdes olika beroende på 

vilken kris det gällde och att Guttenbergs genomgående relativt starka ethos hos en stor del av 

folket och militären kanske var det som orsakade hans problem i politiska kretsar. Han kunde 

bli en fara och en politisk konkurrent för många, även ur de egna leden.  Guttenbergs 

sekundära ethos är trots den tydliga svackan efter plagiat-krisen på väg uppåt. Både hans 

politiska och personliga ethos, som gjorde honom så omtyckt hos folket (jag är medveten om 

att min värdering inte utgår ifrån hela folket utan den stora skaran som läser Bildzeitung) har 

fått en spricka. Det intressanta är, att han väljer att reparera det personliga ethoset för att 

hantera efterföljderna av hans politiska avgång. Detta kan tyda på att han själv vill, att 

prioriteringar och värderingar, som bidrog till hans snabba karriär, åter hamna i fokus. Han 

hoppas på att kunna visa att han faktiskt är den, som han utgett sig för att vara hela tiden, bara 

lite mänskligare och mindre felfri. 
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I början av detta arbete har jag påstått att Kunduz-krisen eller den så kallade ursprungskrisen 

har fått ett eget liv och att ministerns ethos även i dagsläget är förvånansvärt starkt. Efter den 

noggranna analysen kan jag nu dra slutsatsen att hans apologiastrategier för personlig kritik 

kanske inte har gett krisen ett eget liv men i alla fall har bidragit till att man även under senare 

kriser hänvisar till Kunduz och även fortsätter med att anklaga honom personligen. Att 

Guttenbergs ethos trots allt är på väg att återhämta sig, skulle kunna ha att göra med den 

mänskliga sidan han visar och med de etiska kraven som han ändå försöker att uppfylla. 

Uppsatsens sista del kommer därför att diskutera sambandet mellan etiska krav och retoriska 

svar. Innan dess kommer jag, i näst sista delen, reflektera över de vetenskapliga val och 

analysmetoder jag har gjort för att kunna besvara frågeställningen och uppfylla syftet med 

analysen.

7.1 Kritisk reflektion av resultatet

Jag vill börja min reflektion med det som utgör grundstenen för hela analysen, nämligen 

materialet. Nu i efterhand kan man tycka att Bildzeitung var ett val som inte var tillräckligt 

objektivt, som var för vinklat och därför försvårade mitt försök att hitta allmänna, 

övergripande och framförallt objektiva resultat. Det krävdes oftast att läsa mellan raderna och 

att analysera kritiskt, men det var också det som gjorde ämnet så intressant. Bildzeitung är en 

av de få tidningarna som verkligen ha makten att påverka samhället. Även en annan tidning 

eller till och med andra former av medier, har en specifik målgrupp och specifika åsikter. Att 

utföra en kvantitativ analys, med till exempel intervjuer av inblandade personer eller 

representanter ur folket, var inom ramen av denna uppsats en alldeles för stor uppgift, som 

dessutom skulle ha försvårats genom att det handlar om Tyskland och inte Sverige. Den 

konservativa Bildzeitung har en väldigt stor målgrupp och jag anser att Guttenbergfenomenet 

inte går att skilja från detta massmedium, som delvis har bidragit till hans karriärutveckling. 

Varje material kräver en kritisk granskning och under själva arbetsprocessen har vikten av 

detta blivit ännu tydligare för mig. Med tanke på syftet och frågeställningen verkade det i 

början vara självklart att analysera varje enskild kris för sig för att sedan jämföra dem. Men 

jag är tvungen att erkänna, att det inte var helt lätt att knyta ihop säcken i slutet och att hitta 

ett verktyg för att illustrera utvecklingen, mönstret och en översikt, som skulle visa ett tydligt 

resultat. 
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Att jag har valt tabellen som verktyg har att göra med att jag själv behövde få en klar och 

tydlig struktur för att kunna hantera och förstå de olika analyserna. Eftersom det inte bara 

handlar om en enda kris utan flera, så anser jag att mina olika, strukturerande byggstenar 

kunde leverera ett bra resultat, som naturligtvis kan ifrågasättas och skulle kunna fördjupas 

med ytterligare analyser. 

Det som jag själv tycker har bidragit minst till resultatet är topikläran och jag måste hålla 

med Grinde, när han påstår att det är ett svårt analysverktyg. Jag kunde inte strukturera de 

topikerna jag hittade utan fick nöja mig med en känsla av hur kriserna har påverkats av 

ordvalet. Det blev tydligt att man använde mycket krigs och persontopiker, men med tanke på 

att kriserna hade en försvarsminister som huvudperson, tycker jag inte att detta var särskilt 

överraskande. Däremot var Ryans teori om att behandla kategoria och apologia som speech 

set, det som gav det bästa och tydligaste resultatet, då det verkligen underlättade värderingen 

av varje situation. Både kategoria och apologia är lämpliga teorier för att analysera många 

kriser och hitta ett kommunikativt mönster som behövs för att kunna få en översikt över 

komplicerade och invecklade förhållanden. Ryans teori har hjälpt mig att inte tappa den röda 

tråden under uppsatsens arbete. Detta gäller även för Bitzers retoriska situation som visade sig 

vara ett bra sätt att värdera apologian på, men som tyvärr bortser ifrån att man faktiskt kan 

påverka eller skapa en retorisk situation själv. 

Vatz kritik kan alltså vara berättigad, men försvårar samtidigt analysen, då man inte kan få 

en blick bakom kulisserna  och inte kan veta vad Guttenberg tänkte eller varför han handlade 

på ett visst sätt. Jag var tvungen att förlita mig på materialet och mitt eget kritiska tänkande. 

En mer kvantitativ analys eller en annan kriskommunikationsteori som utgångspunkt skulle 

kanske ha gett en bredare bild av situationerna, men inte nödvändigtvis svarat bättre på just 

min frågeställning. Ethosbegreppet har än en gång visat sig vara det centrala för varje 

kommunikation. Analysen har ytterligare förstärkt vikten av att att vara medveten om att det 

tar tid att bygga upp ett ethos och går fort att förstöra det om man inte är medveten om, att 

man har olika ethos hos olika personer och målgrupper och att svaren måste vara anpassade 

därefter. 
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8. Diskussion
”Was ist so gutt an Guttenberg?” Är han den politiker vi behöver idag? Plagiatsaffären har för 

tillfället satt stopp för hans politiska karriär. Ändå vill många se honom igen och hoppas på att 

han återvänder till politiken. De tre dygderna, arete, eunonia och fronesis, de som utgör och 

definierar ett starkt ethos, har han med hänsyn till plagiaten inte uppfyllt. Men innan och 

efteråt har han trots allt försökt att leva upp till dessa. Han talade mycket om sitt försök att 

leva upp till sina egna moraliska krav, som i efterhand kan liknas med Quintillianus' gamla 

ideal om att vara en ”vir bonus decendi peritus”, en bra man som talar väl. Innan den sista 

krisen och även efteråt har han gjort allt för att framställa sig med dessa positiva egenskaper, 

men ärligheten bakom försöket är svårt att värdera. McCroskey avslutar sin bok om retorisk 

kommunikation med ett kapitel om etik och de etiska kraven som varje människa måste ta 

ställning till idag. Han tycker att själva tekniken, kunskapen om retoriken är icke moralisk och 

att det är källan till kommunikationen som bär det yttersta ansvaret: 

The belief expressed in this chapter is that the techniques in themselves are amoral, 
placing  judgment  about  the  ethics  of  rhetorical  communication  squarely  on  the 
shoulders of the communicator (2006:300)

Det är detta ansvar som Guttenberg under plagiat-affären försökte att undvika och som till slut 

kostade honom, den av folket givna, maktpositionen. Fenomenet är, att man har registrerat 

och tillgodoräknat honom de fall, där han försökte ta ansvar. Detta kan vara ett tecken på att vi 

kanske nöjer oss med någon som försöker, i motsats till alla de politiker, som inte ens verkar 

låtsas bry sig. 

Retoriken då? Guttenbergs sätt att tala och uttrycka sig har hyllats och kritiserats. Precis så 

som Sokrates anklagade sofisterna för att ge godis till folket istället för sanningen, har 

Guttenberg kritiserats för att bara tala vackert utan att ge konkreta svar. Detta är inte sant när 

man enbart tittar på de kriser, där kategorian inte var riktade mot honom personligen.  I dessa 

fall kunde han informera tydligt och även medge fel. Det är den personliga kritiken, som han 

hade svårare för. Det gör honom på något sätt mänsklig, men skadar även den  sedan antiken 

omdiskuterade, retoriken. Guttenberg blir då ett exempel på, hur retoriken kan förändra till det 

bättre och det sämre, hur det fortfarande kan betraktas som det tvåeggade svärdet. 

I början av mina retorikstudier har jag hållit ett examinationstal om det som jag redan då 

ansåg vara det mest centrala för alla som lär sig retorik idag, nämligen om hur man kan rädda 
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dess rykte och vilket ansvar var och en av oss som använder den, har. I krissituationer, när 

allting ställs på sin spets, borde det vara ännu viktigare att använda det rätt, för att inte skada 

sitt eget, andras och retorikens rykte. Bara om man är medveten om detta, kan en kris också 

vara en möjlighet, precis som det kinesiska tecknet föreslår: En möjlighet att rädda retorikens 

rykte.
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