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Abstract 

On the 12:th of April 2011, the Swedish tabloid magazine Expressen publishes a story, claiming that Ola 

Lindholm, presenter of critically acclaimed TV-show “Wild Kids” has been suspected and apprehended 

on cocaine allegations. The serious allegation called for Ola Lindholm to defend himself against the 

allegations. His only public response was a blog-post where he claimed his innocence, albeit with some 

reservations. 

   The purpose of this paper is to analyze Lindholm’s rhetorical defense. By applying Benoit’s theory of 

image restoration, the stasis theory and the rhetorical situation my goal is to find what strategies 

Lindholm’s defense consists of.  

   The analyses showed that Lindholm used four different kinds of image restoration strategies. The most 

salient strategies consisted of bolstering and attacking the accuser. By applying a proposition analysis it 

was possible to find textual themes used to either undermine the tabloid Expressen's credibility or to 

mitigate his own actions. 

   The results also point out that ethos and image restoration strategies are closely intertwined.      

 

Keywords: defensive discourse, apologia, face, image restoration, ethos, image recreation, apologetic 
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1. Inledning  

Dagens informationssamhälle styrs i mångt och mycket av att ny information hela tiden finns att tillgå. 

Den svenska tidningsjournalistiken har sedan 2000-talet skiftat från att vara förmedlare av nyheter till 

förmedlare av underhållning. Kvällstidningsjournalistiken är beroende av att sälja lösnummer, och för 

att skapa intresse för tidningarna fungerar ofta löpsedeln som det främsta försäljningsknepet. Löpsedeln 

i sig behöver inte ha något egentligt nyhetsvärde, snarare ska den skapa nyfikenhet för en ickehändelse, 

såsom en 15-dagars väderprognos eller att en kändis trampat i klaveret.  

Kändis- och skvallerjournalistiken har gått från att ha varit isolerade i egna magasin under andra 

utgivare än kvällspressen till att komma att inkorporeras i den senare där den typen av journalistik dels 

finns i nöjessektionerna men även som egna magasin såsom exempelvis Aftonbladets ”Klick!”.  

Samtidigt som skvallerjournalistiken nu är ett fast inslag i den svenska kvällspressen så har även 

intresset och rapporteringen kring kokain blivit allt vanligare. En sökning på ordet ”kokain” i svensk 

kvällspress två största tidningar Aftonbladet och Expressen under en ettårsperiod ger 328 träffar. Detta 

innebär om man slår ut det på ett år, att det nästan varje dag skulle gå att läsa något kokainrelaterat i 

kvällspressen. Det finns förvisso olika förklaringar som hamnar i nyhetssektionen kring kokainrelaterad 

brottslighet, såsom gängkrigen i Mexiko nära USA:s gräns som tagit över 35 000 liv de senaste fyra åren 

(Houston Chronicle 2011).    

 Att narkotikaanvändningen bland Sveriges befolkning ökat står bl.a. att läsa i Aftonbladet den 9 maj 

2011. Författaren Lasse Weirup, som nyligen skrivit boken ”Kokain” tillsammans med Erik de la 

Reguera kallar i tidningen kokainet för ”[en] Svenssondrog. Mer accepterad än någonsin tidigare, 

snarare en accessoar än ett narkotikaklassat preparat.” I samma artikel hävdas det att över 200  000 

personer i Sverige testat kokain. Drogen kostar inte lika mycket som förr och den brukas idag av alla 

samhällsklasser. Listan på mer eller mindre kända personer som under den senaste tioårsperioden 

antingen gripits för narkotikabrott eller själva erkänt att de tagit drogen kan göras lång. Exempel på 

kändisar som brukat drogen är Mats Wilander, Björn Borg, Patrik Sjöberg, Ola Rapace, Plura Jonsson, 

Mikael Persbrandt och Sanna Bråding. Senast ut i raden av svenska kändisar som anklagats för att ha 

använt kokain är barnprogramledaren för SVT:s ”Wild Kids”, Ola Lindholm, och det är om dessa 

anklagelser och Ola Lindholms retoriska försvar som denna uppsats kommer att handla.             

2. Bakgrund 

Tisdagen den 12 april 2011 publicerar Expressen en löpsedel som förkunnar att Ola Lindholm, 

programledare för SVT:s ”Wild Kids”, tillika chefredaktör för Kamratposten och styrelsemedlem i 

BRIS misstänks för narkotikabrott i samband med en fotbollsmatch mellan AIK – Mjällby den 10 april 
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2011. Lindholm eskorterades av två poliser till en port nära Råsunda fotbollsstadion där han fick lämna 

ett urinprov. Samma dag som Expressen går ut med dessa uppgifter författar Ola Lindholm ett 

pressmeddelande som publiceras på Bonnier Tidskrifters hemsida (Bonnier Tidsskrifter 2011) och sedan 

publiceras i bl.a. Metro och Resumé där Ola Lindholm bedyrar sin oskuld. Pressmeddelandet avslutas 

med ”När jag får testresultatet kommer jag att kommentera detta vidare. Jag är inte orolig. Jag vet att jag 

inte tagit någon form av narkotika”. Den fjärde maj kommer provresultatet tillbaka – positivt. Testet 

visar att Ola Lindholm vid tillfället för provtagningen haft bensoylekgonin i kroppen, en metabolit till 

kokain som kan lämna spår i urinet upp till tre dagar efter intag av kokain (Riksmedicinalverket). Det 

finns idag inga registrerade läkemedel på FASS som har vare sig kokainhydroklorid eller 

bensoylekgonin som verksamt ämne.  

   Tre dagar senare, den sjunde maj, publicerar Ola Lindholm ett sex sidor långt blogginlägg på en 

nyregistrerad blogg och återges bl.a. på debattsidan Newsmill.     

 

2.1 Ola Lindholms retoriska situation 

Innan jag går vidare med uppsatsen och dess syfte och frågeställningar vill jag försöka beskriva Ola 

Lindholms retoriska situation. En utförlig redogörelse för den retoriska situationen anser jag vara viktigt 

för att sedan kunna analysera materialet utifrån dess kontext.  

   Det påträngande problemet, eller det som Lloyd F. Bitzer kallade för ”exigence” (Bitzer 1999:220) 

består i detta fall av Expressens publicering av misstankarna mot Ola Lindholm angående narkotikabrott 

i samband med fotbollsmatchen AIK – Mjällby på Råsunda den 10 april 2011. Retorikprofessor Jens E. 

Kjeldsen skriver att för en retorisk situation ska kunna kallas för just det krävs det ett eller flera faktiska 

förhållanden som knyts till ett intresse (Kjeldsen, 2008:87). Dessutom måste situationen kunna lösas 

med hjälp av kommunikation. I det här fallet är publiceringen det faktiska förhållandet (neutrala fakta). 

Någon måste också ha ett intresse av att försöka lösa det påträngande problemet. Intresset knyts i detta 

fall obönhörligen till Ola Lindholm själv, eftersom det är han som anklagas för narkotikabrott efter 

denna söndagseftermiddag i april. 

   Den direkta retoriska publiken består i det här fallet av den svenska journalistkåren. Bitzer skriver att 

en retorisk publik endast kan bestå av personer som kan påverkas samtidigt som den har möjligheten att 

få till stånd en förändring som kan upplösa det retoriska problemet (Bitzer, 1999:221). Den indirekta 

publiken blir då den del av den svenska allmänheten som vill läsa Ola Lindholms upplevelser kring 

förfarandet.  

   De retoriska villkor (constraints) Ola Lindholm har att förhålla sig till består i ett ickeretoriskt villkor, 

nämligen provresultatet som visar att Ola Lindholm vid tillfället för provtagningen uppvisat spår av 

kokain i blodet. Vidare kan även nämnas de genreförväntningar som ställs på Ola. Eftersom det är hans 
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rykte, ethos och karriär som står på spel är den passande retoriska responsen ett försvarstal. Bitzer menar 

att det är den retoriska situationen som styr retorn till bestämda sätt att handla (Bitzer, 1999:223).  

   Detta blogginlägg publicerades samma dag som det positiva provresultatet kom tillbaka från 

Riksmedicinalverket vilket även publicerades i flera medier samma dag. Sett till den retoriska 

situationens livscykel var tiden mogen, kanske lite för mogen till och med. Media och det svenska folket 

väntade länge på att Ola Lindholm själv skulle bemöta anklagelserna. Den retoriska situationen som 

behövde lösas fick därmed sin upplösning. Nu är det upp till domstolen att döma huruvida han är 

skyldig eller ej i september 2011.               

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att se på vilka sätt Ola Lindholm retoriskt försvarar sig mot Expressens 

anklagelser om att han använt kokain. Den explicita frågeställningen jag ska försöka besvara är alltså;  

 

 Vilka strategier använder sig Ola Lindholm av för att återetablera ett sargat ethos efter 

kokainanklagelsen?     

4. Teori 

Denna uppsats teoriavsnitt kommer grundligt behandla de olika teorier som används. Detta för att 

läsaren i största möjliga utsträckning sedan ska kunna förstå mina val och motiveringar i analyserna och 

i resultaten.  

   En stor del av denna uppsats handlar om olika apologiastrategier. Dessa strategier är vad William 

Benoit kallar för ”image restoration”. Jag har efter noga övervägande valt att använda ett svenskt 

begrepp och kallar det för image-återuppbyggande. I dess direkta engelska översättning torde 

”restoration” översättas med ”återställande”, men detta ordval anser jag signalerar ett statiskt läge som 

bara har två alternativ, A och B. När A hotas tar retorn till B för att återigen vara tillbaka på A. Jag anser 

att ”återuppbyggande” lämpar sig bättre för apologiastrategin eftersom det inte med säkerhet är så att en 

persons image alltid återgår till exakt som det var innan apologian yttrades.  

   Till sist kan det också vara på sin plats att förklara vad jag menar med image. Nationalencyklopedin 

beskriver image bl.a. som ” inom psykologi framför allt den bild av sig själv som man vill visa upp inför 

andra” (NE). Det är alltså när vår image, eller den bild vi försöker påvisa andra, ifrågasätts som vi är 

måna om att försvara densamme. Retorikprofessorn Jens E. Kjeldsen skriver att image ”öppnar för en 

bredare och situationsoberoende beskrivning av en persons stil, sätt att vara och allmänna uppförande” 

(Kjeldsen, 2008:126).   
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4.1 Ethosforskning 

Att överhuvudtaget definiera vad ethos innebär är inte helt lätt. Att det handlar om talarens karaktär är 

en sak som är säker. Men sen då? I ”Karaktärens karakteristiker – om definitioner av ethos” (2010) 

skriver Robert Andersson om fem retoriker, men med tre olika ethosbegrepp. Anledningen till detta är 

att belysa att olika retoriker använder begreppet på olika sätt, så till den grad att inkonsekvens och 

felaktigheter av begreppet sker i svenska läroböcker för retorik.  

   Den första är Aristoteles definition av ethos som skiljer själva finnandet av argument från 

övertygandet. De tillgängliga retoriska medel retorn själv måste skapa för att övertyga (pisteis 

entechnoi) var ethos, logos och pathos. Därtill kom även pisteis atechnoi, redan existerande ting, såsom 

vittnesmål eller fysiska bevis (Andersson, 2000:7). Till Aristoteles ethos tillskrevs sedan tre 

underkategorier; den moraliska/etiska karaktären (arete), det sunda förnuftet (fronesis), samt en välvillig 

inställning till publiken (eunoia). Aristoteles menade att publikens eventuella tidigare uppfattning av 

retorn inte hade någon betydelse, utan retorns trovärdighet måste framkomma av talsituationen själv. 

Andersson väljer att kalla denna typ av ethos för ett intradiskursivt ethos, eftersom han menar att det är 

starkt knutet till det specifika talet (Andersson, 2010:9). Kjeldsen å sin sida kallar detta för ett subjektivt 

ethos (Kjeldsen, 2008) 

   Från antikt romerskt håll nämns två retoriker som har en lite annorlunda syn på ethos än Aristoteles, 

nämligen Cicero och Quintilianus. Båda dessa menade att talarens bakgrund är avgörande för att kunna 

väcka sympatier hos publiken för sin person (Andersson, 2010:10). Detta är alltså en skillnad från 

Aristoteles definition av ethos, eftersom det för honom inte spelade någon roll vilken karaktär talaren 

hade innan talet. Quintilianus å sin sida menade också att både ethos och pathos är beteckningar för 

känslor, där ethos syftar på de mildare känslorna, och pathos på de starkare. Andersson kallar denna 

romerska variant av ethos för transdiskursivt sympatiskt ethos då även publikens tidigare uppfattning av 

talaren spelar roll (Ibid. s.14)        

   Den amerikanske retorikern James C. McCroskey har en modernare definition av ethos, som han delar 

med bl.a. Ruth Amossy och Jens E. Kjeldsen. McCroskey menar (precis som Kjeldsen) att ethos är 

tredelat och består av ett inledande- (initial), härlett- (derived), och slutligt (terminal) ethos 

(McCroskey, 2006:82). Med detta menas att ethos inte är något som är statiskt, utan i ständig förändring. 

Det är också viktigt att poängtera att det inte är talaren eller skribenten som har ett ethos; det är publiken 

som tillskriver retorn dennes ethos. Detta innebär också att en ethos varierar beroende på mottagare, 

antingen en ensam mottagare, eller bland flera mottagare i en och samma grupp (Ibid. s.83). 

   Det inledande ethoset bestäms av mottagarnas perception av retorns bakgrund och personliga karaktär.  

Det kan handla om vilken utbildning, yrke eller rykte personen har. Ju högre retorns ethos är, desto 

större är möjligheten att påverka attityden hos mottagaren (Ibid. s. 97).  
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   Det härledda ethoset är det som retorn tilldelas under talet eller den kommunikativa situationen. 

Kjeldsen skriver att retorer ofta tillskrivs ett större ethos om de kommunicerar något publiken inte 

förväntat sig, exempelvis genom att en politiker talar gott om någon från ett annat parti (Kjeldsen, 

2008:136). McCroskey skriver däremot att det är svårt att säga vad det är som konstituerar ett starkt 

härlett ethos då de studier som gjorts hittills är få och inte tagits emot särskilt väl (McCroskey, 2006:90). 

Experimentella undersökningar McCroskey gjort visar dock att retorer med lågt initialt ethos kan öka 

det härledda ethoset genom att utnyttja logosargument från trovärdigt tillskriva, kvalificerade källor. 

Detta gällde dock inte i alla fall, utan var mångt och mycket beroende hur publiken i sin tur tillskrev 

informationens trovärdighet (Ibid. s. 91). McCroskey påpekar också att de kan vara de mest uppenbara 

faktorerna som påverkar publikens ethos för retorn. Bland annat har uppriktigheten hos retorn en stor 

betydelse när det gäller det härledda ethoset. Det är dock inte självklart att publiken kan veta huruvida 

en retor är uppriktig eller inte, däremot har det visats att om publiken upplever retorn att vara uppriktig, 

då ökar det härledda ethoset (Ibid. s. 92). En annan viktig faktor för en retor att tänka på är att försöka 

skapa gemensamma ståndpunkter med publiken. Dessa ståndpunkter behöver inte ens överensstämma 

med verkligheten, även om det enligt McCroskey då ställer moraliska frågetecken kring retorn. Är det så 

att retorn försöker hitta gemensamma ståndpunkter med publiken har retorn större möjligheter att 

påverka publiken, även om ståndpunkterna är avvikande från publikens initiala föreställningar (Ibid. s. 

93). Det är också möjligt för en retor att på ett taktfullt sätt ta upp tidigare goda gärningar eller 

upplevelser, sådant som nödvändigtvis publiken tidigare inte känt till. McCroskey menar också att det 

kan vara bra för retorns härledda ethos om denne kan påvisa att den är en del av en eller flera välsedda 

organisationer. McCroskey påpekar dock att detta ska göras taktfullt, då det annars kan ses som 

skrytfullt eller hånande. Självklart måste även retorn noga tänka över vad som kan tänkas innefalla 

under ”välsedd” organisation, också beroende på vilken den tilltänkta publiken är (McCroskey, 

2006:94).  

   Det slutliga ethoset är ett resultat av det initiala- och det härledda ethoset. Det är också en del av ethos 

som retorn måste ha i åtanke när budskapet formuleras, då det ofta är avgörande för avtrycket som 

retorn lämnar hos publiken. Alltså; precis som McCroskey och Kjeldsen skriver: ”dagens slutliga ethos 

blir morgondagens inledande ethos” (Kjeldsen, 2008 :140). Kjeldsen menar också att inledande och 

slutligt ethos egentligen är samma sak, men att skillnaden är viktig att poängtera när man ska beskriva 

hur ethos utvecklas och förändras (Ibid. s. 140).                            

4.2 Statusläran 

Statusläran är ett verktyg som användes redan i de antika domstolarna. Kurt Johannesson skriver att 

retoriken intresserade sig för hur man på bästa sätt kunde försvara sig i domstolarna och att detta 
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troligtvis till stor del berodde på att retorer tog sig an att skriva försvarstal till män som skulle till 

domstol (Johannesson, 1998:38). Statusläran används än idag, kanske främst som en strategi för att 

systematiskt kunna bestämma vad saken gäller i en dispyt. Retorik- och litteraturvetaren Janne Lindqvist 

skriver att statusläran oftast används som ett verktyg för den tänkbare talaren, men att statusläran också 

är användbar som ett analytiskt instrument för att kunna karakterisera och analysera en given 

argumentation (Lindqvist, 2005:34). För att domstolarna skulle kunna avgöra en tvistefråga var det 

alltså nödvändigt att veta vad anklagelsen handlade om. På latin betyder status ställning, men i detta 

sammanhang fick det också betydelsen för vad som var kärnpunkten i en rättslig fråga (Johannesson, 

1998:39). Det är också viktigt att påpeka att varje fråga som parterna är samstämmiga i inte är vad saken 

handlar om, utan det är när båda parterna inte är överens och svarar olika på en och samma fråga som vi 

tar till statusläran för att avgöra hur denna fråga ska lösas, eller dömas (SH).  

   Hans Bourghardt liknar statusläran vid en trappstege, där det högsta trappsteget utgör den starkaste 

försvarspositionen och det lägsta är bekännelsen. Varje trappsteg följs av en fråga och beroende på om 

personen kan besvara frågan med ett ja eller ett nej, kan personen antingen stanna kvar på positionen 

eller kliva ned till nästa trappsteg och därmed till en svagare position (Bourghardt, 2005).  

   Till statuslärans uppställning kommer dels en engelsk terminologi användas, dels en latinsk, och 

slutligen en svensk (i den mån den finns) terminologi som föreslås av Lindqvist (2005).   

 

Conjecture (bevisande) – constitutio coniecturalis. Har något hänt? Vad har hänt? 

Definition (definierande) – constitutio definitiva. Något har hänt, men vad ska det kallas? 

Quality (kvalitativt) – constitutio qualitatis. Alla är överens att något hänt. Finns förmildrande 

omständigheter?          

 Underkategorier till kvalitativa resonemang1 

Remotio criminis – föra över anklagelsen på någon annan (ex. att man lytt order) 

Relatio criminis –  motanklagelse, återföra skulden på den anklagade 

Comparatio – jämförelse (ex. med ett större brott) 

Concessio (medgivande) – avser en situation då vi ber om tillgift (delas upp i följande fyra ursäkter) 

Purgatio (urskuldande) Förneka att man handlat i brottslig avsikt 

Necessitas (nödtvång)  

Fortuna (olyckshändelse) 

Inprudentia (ovetskap) 

Deprecatio (avbön) Erkänner handlingen fullt ut.   

                                                 
1
 Här är det fastställt att den åtalade gjort någonting brottsligt. Det är nu upp till försvaret att försöka mildra en komma nde 

dom. Det är också nu som vi en ligt Bourghardts metaforik tvingas gå ner ett steg på trappan. 
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Procedure2 (överförande eller procedurell argumentation) - constitutio translationis. Formella 

invändningar, såsom att rätten inte har rätt att döma i fallet (jfr. Slobodan Milosevic i Haag eller Saddam 

Hussein i Irak) 

4.3 Apologia och image-återuppbyggande 

När vår självbild eller rykte riskerar att ta skada av någons påstående från en tidigare handling eller 

yttrande är vi som människor rädda om att skydda det anseende eller rykte vi har. William Benoit menar 

att: 

”our face, image, or reputation is a valuable commodity . We not only desire a healthy image of ourselves, but we want 

others to think favorably of us as well. Hence, the communicat ive activity of excuse-making or image restoration 

deserves serious study not only because it pervades social life, but also because it serves an important function in our 

lives, by helping to restore our precious reputations”. (Benoit, 2005:vii) 
 

Trots att flera teoretiker tidigare konstruerat teorier kring sätt att försvara sin karaktär, och kring 

apologia, ansåg Benoit att teorierna ofta användes självständigt, och inte tillsammans med varandra. 

Dessutom ansåg han att de i sina sätt var deskriptiva och inte preskriptiva (Benoit 1995:9). I sin bok  

”Accounts, excuses, and apologies: A theory of image restoration strategies” vill Benoit utveckla en 

generell teori kring apologia och image-återuppbyggande genom att sammanväva tidigare forskning i 

ämnet. Benoit skriver att han försöker beskriva de generella försvarsstrategier en person har för att 

hantera faktiska, upplevda, eller potentiellt skadande hot gentemot ens rykte (Benoit 1995:ix). 

   Benoits teori vilar på två antaganden som är väl kända inom retoriken, nämligen att kommunikation är 

en målinriktad aktivitet, samt att förmågan att kunna upprätthålla ett positivt rykte är centralt för lyckad 

kommunikation (McCroskey, 2005:63). Detta första påstående spårar han tillbaka redan till antiken, där 

målet för en retor alltid påverkades av vad retorn ville uppnå, samt genom vilken genre talet tillhörde 

(det forensiska-, rätts- eller hyllnings/klandertalet). Det andra påståendet kan även det härledas till 

Quintilianus ideal av en rättfärdig och god man (jfr. med begreppet vir bonus) med god karaktär (ethos) 

(se även 4.1). Dessutom vill vi nog alla uppfattas som kompetenta och goda människor. Därför tänker vi 

på vårt rykte och ser till att våra handlingar tillskrivs och uppfattas som positiva.   

   En attack mot vår image eller det rykte vi har grundar sig enligt Benoit i 1) någonting har hänt som 

inte är eftersträvansvärt och 2) det är du själv som är ansvarig för denna handling. Om dessa kriterier 

uppfylls, och det är troligt att en publik kan tänkas tro att du har gjort något dåligt, torde detta leda till 

att vi försöker rädda vårt anseende och därför använda oss av en image-återuppbyggande diskurs 

(”image restoration discourse”). Benoit skriver också: 

 

                                                 
2
 Denna kategori lämnas ib land åt sidan, så exempelvis i Ad Herennium. Det är inte allt fö r vanligt att denna åberopas, men 

den finns med i denna uppsats eftersom den kommer att återfinnas i analysen. 
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”The key point here, of course, is not whether in fact the actor caused the damage, but whether the relevant audience 

believes the actor to be responsible of the reprehensible act. If a  person is thought to be responsible for an act 

perceived as undesirable, that person’s reputation is likely to suffer. Furthermore, perceptions are important here as 

with offensiveness of the action. Before people are p rompted to restore their image, they must believe the audience 

holds them responsible (for an act they think the audience believes is offensive”. (Ib id, s. 72)    
 

Tidigare forskning inom ämnet presenterar Ware & Linkugel en artikel i ”Quarterly Journal of Speech” 

som tillskriver den apologetiska diskursen ett eget genrevärde.  

 

Our task /.../ is to examine a port ion of the genre of speeches resulting from those occasions when men have spoken in 

self-defense. /.../ First we attempt to discover those factors which characterize the apologetic form. /.../ Second, we 

hope to discover the sub-genres /.../ by noting the combinations of factors found in speeches of self defense. (Ware & 

Linkugel, 1973:274) 

 

Ware & Linkugel ansåg att det fanns fyra faktorer, som även de finns med i Benoits uppställning av 

image-återuppbyggande strategier, som karaktäriserade ett offentligt tals apologiastrukturer. De 

identifierar även fyra hållningar eller ställningar en retor har i dessa situationer. Det är denial som paras 

ihop med differentiation eller transcendence, alternativt att bolstering paras ihop med differentiation 

eller transcendence. Enligt Ware & Linkugel kan en retor inte vara både förnekande samtidigt som man 

talar om sina goda egenskaper (bolstering). 

   Som en sista apologiastrategi nämns Kenneth Burkes ”mortification” eller djup ånger som Rosqvist 

kallar det på svenska (Rosqvist, 2008:23). Denna djupa ånger innebär att retorn erkänner skuld och ber 

om förlåtelse. Burke liknar detta vid en form av självmord (McCroskey, 2005:87).      

   Benoits uppställning för image-återuppbyggande strategier har fem generella strategier, varav det i tre 

av dessa finns underordnade taktiker att tillämpa.  

 
Denial 

 Simple denial Förneka skuld eller att händelsen ägt rum 
  

 Shifting the blame Någon annan gjorde det 
 

Evading of Responsibility 

 Provocation  Handlingen provocerades fram 
 Defeasibility  Avsaknad av information eller kunskap  

 Accident  Händelsen var ett missöde 
 Good intentions Handlingen gjordes med goda avsikter  
 

Reducing offensiveness of Event 

 Bolstering  Framhäva goda egenskaper   

 Minimization Förminska händelsen 
 Differentiation Handlingen är mindre allvarlig än liknande händelser 
 Transcendence Förflytta handlingen till en gynnsam kontext 

 Attack Accuser Förminska trovärdigheten till anklagaren 
 Compensation Kompensera den drabbade 
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Corrective action  Korrigera “felet” så det inte kan hända igen 

  

Mortification  Erkännande av skuld och vädjan om förlåtelse 
 

4.4 Propositioner 

En propositionsanalys klassas som en strukturell analys. Den syftar till att se texten som en strukturerad 

helhet (Hellspong, 2001:61). Enligt Hellspong & Ledin syftar propositionsanalysen främst till att 

sammanfatta kärnan i en text. Genom propositioner i texten kan man synliggöra hur författaren kan 

försöka vinkla budskapet och klargöra dess huvudbudskap (1997:122). I textanalys har 

propositionsanalysen en viktig funktion; den hjälper oss nämligen att förstå vad texten vill säga, och vad 

den går ut på.  

   Det finns även två typer av propositioner, explicita och implicita. De implicita propositionerna får man 

som textanalytiker försöka ”läsa mellan raderna” genom att själv uttolka texten som kan avslöja 

underliggande åsikter och värderingar hos textförfattaren.        

4.5 Tidigare svensk forskning 

Ett verk som inte kan tillåtas passera osett när det gäller svensk forskning inom apologia är Jenny 

Rosqvists magisteruppsats Pudelns kärna - Vad det innebär att “göra en pudel” ur ett kommunikativt 

Perspektiv från 2008. Rosqvist ställer sig frågan vad det egentligen innebär att göra en pudel. I 

uppsatsen tas fyra konkreta exempel upp. Alla fyra var dåvarande aktiva svenska politiker (där alla varit 

ministrar) som tvingats till offentlig avbön, en så kallad ”pudel”. Rosqvists syfte var dels att undersöka 

hur ”pudeln” påverkar trovärdigheten hos den som uttalar den och dels hur den ”kan förstås mot 

bakgrund av den klassiska retorikens statuslära, Benoits apologiateori samt teori kring trovärdighet 

(Rosqvist, 2008:6)     

    En av hennes slutsatser var att statusläran var ett mycket användbart verktyg för att analysera en 

pudel, och att Benoits apologiateori tillförde viktiga element som ytterligare hjälpte till att beskriva oc h 

förstå händelserna och dess följder (Ibid. s. 48)  

   Rosqvist har också författat en konkret lista för framtida pudelmakare, vilket gör uppsatsen preskriptiv 

och inte endast deskriptiv – precis som Benoit föreslår.        

5. Material 

Eftersom Ola Lindholm inte pratat med media sedan anklagelserna mot honom blev kända är materialet 

begränsat. Å andra sidan är det material som ligger till grund för analys i denna uppsats Ola Lindholms 

egna ord, och återfinns på hans blogg som publicerades på www.olalindholm.blogspot.com den sjunde 

http://www.olalindholm.blogspot.com/
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maj 2011. Omfånget på materialet är som tidigare nämnts sex sidor långt. Detta är för övrigt det enda 

inlägget på bloggen.  

6. Metod 

6.1 Ethos 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av ett modernt men ändå väletablerad syn på 

ethosbegreppet. Denna syn (som förklaras i 4.1.) benämner alltså ethos som något föränderligt och 

dynamiskt. Vidare har ethosbegreppet tre olika dimensioner som benämns som inledande, härlett och 

slutligt ethos (se ex. Kjeldsen, 2008 och McCroskey, 2006). Det är alltså i en kommunikativ situation 

när retorn försöker påverka publiken (vilka det än må vara) som detta ethos är i förändring.  

   Jag kommer i denna uppsats genom ett hermeneutiskt synsätt söka svara på hur Ola Lindholms ethos 

förändras i den kommunikativa situationen, som i detta fall består av Ola Lindholms blogginlägg från 

den 7 maj 2011. Metoden för att undersöka denna ethosförändring är inte oproblematisk. Resultaten från 

ethosanalysen är högst subjektiva, och det är möjligt att en annan uttolkare tolkar mina resultat på ett 

annat sätt. McCroskey påpekar dock att ”the ethos of a source may vary greatly from receiver to receiver 

or among receivers in a collective audience” (McCroskey, 2006:83).  

   Enligt Robert Anderssons terminologi skulle denna form av ethos som jag undersöker kallas 

transdiskursivt sympatiskt ethos då även publikens (och alltså min egen) tidigare uppfattning av talaren 

spelar roll (Andersson, 2010:14).              

6.2 Status  

Syftet med att använda statusläran i denna uppsats är att den i stora drag har likheter med apologiateorin. 

Det intressanta med statusläran är att försöka fastställa vilken status (eller ställning) den försvarande 

parten tar, men även hur resonemanget från den anklagande parten ser ut.  

   Statusläran ger också den försvarande parten ett större antal (explicita) möjligheter till rimliga 

förklaringar när det kommer till ett erkännande. Statusläran ger också uttolkaren av texten en möjlighet 

till att praktiskt analysera anklagaren och försvararens polemik.    

6.3 Apologia 

Med hjälp av ramverket som till stor del bör tillskrivas Ware & Linkugel kommer jag att använda mig 

av Benoits uppställning av image-återuppbyggande strategier för att identifiera vilka av dessa strategier 

Ola Lindholm använder sig av i sitt blogginlägg. Trots att försvarstal är relativt vanliga att undersöka 

inom retoriken är apologia sällan någonting man läser eller hör. Trots detta tror jag att alla som hållit 

försvarstal säkerligen använt sig av vissa av Benoits strategier, utan att för den sakens skull 
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nödvändigtvis ha reflekterat över valen. Vad gäller tillgänglig svensk forskning inom detta område har 

det också varit svår att hitta. Därför finner jag det intressant att använda Benoits strategier för att 

explicitgöra Ola Lindholms strategier i hans ”försvar”.      

   Avgränsningen vad gäller apologia och de image-återuppbyggande strategierna är att jag valt att 

exkludera strategin Evading of Responsibility med dess underordnade taktiker provocation, defeasibility, 

accident samt good intensions. Anledningen till detta är att forskningen som bedrivits inom det området 

snarare faller in i den samhällsvetenskapliga diskursen till skillnad från de andra strategierna som 

kommer från retorikfältet. Trots att Benoit skriver att de image-återuppbyggande strategierna från den 

samhällsvetenskapliga diskursen är långt mer detaljerade än de från retoriken, är de samtidigt inte lika 

applicerbara på material som de från retoriken (Benoit, 1995:31).     

   Det är som nämnts i 4.3 inte meningen att försöka ta reda på det egentliga handlingsförloppet, utan 

vad publiken tror har hänt. Benoit skriver:  

 

”When trying to understand the rhetor’s perception of and response to an attack, crit ics must consider the rhetor’s 

point of view, the rhetor’s perceptions of the audience’s beliefs. Of course, if the critic  elects to assess the success or 

effectiveness of the defensive discourse in restoring the rhetor’s reputation with the audience, the critic  must also 

consider the audience’s actual perception of the rhetor, before and after the image restoration attempt, if possible 

Benoit, 1995:82).   

6.4 Propositionsanalys 

Propositionsanalysen syftar till att åskådliggöra Ola Lindholms åsikter och värderingar kring 

händelseförloppet, från urinprovtagningen till Expressens publiceringar i fallet. Dessa åsikter och 

värderingar behöver nödvändigtvis inte framstå explicit, men genom att analysera propositionerna är det 

möjligt att genom ordvalen urskilja även implicita åsikter och värderingar. Jag har valt att åskådliggöra 

propositioner i de olika textpartierna istället för i texten som helhet. Detta gör jag för att åskådliggöra de 

olika propositionerna, explicita som implicita, som finns i varje stycke.        

7. Analys 

7.1 Subjektiv ethosanalys 

På grund av analysens subjektiva och spekulativa natur kommer denna analys att kort avhandlas i detta 

avsnitt för att utförligare diskuteras i resultat- och diskussionsdelen. Dessutom kommenteras Lindholms 

språkhandlingar och argumentation utförligt i propositionsanalysen (7.4) 

 
Initialt ethos:  

Ola Lindholm är en välkänd programledare för SVT, där han bland annat är programledare för ”Wild 
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Kids” och har lett ”Lilla melodifestivalen”. Eftersom han jobbar på tv är det troligt att anta att han har en 

journalistutbildning sedan tidigare, att han är välbetald och att han gillar barn. Starkt initialt ethos.    

Härlett ethos: 

Ola Lindholm tilltalar läsaren med ett direkt tilltal och uppmuntrar läsaren att sprida blogginlägget 

vidare om man som läsare tycker att den är läsvärd. Att få publiken engagerad för hans sak, att tillskriva 

dem ett värde i att sprida blogginlägget vidare anser jag gör publiken välvilligt inställd. Han skriver 

också att han inte vill påverka rättsprocessen medan den pågår, samtidigt som han vidhåller sin absoluta 

oskuld. I tur och ordning har han redan där enligt min mening fått med en välvillig inställning till 

publiken (eunoia), sunda förnuft (fronesis), samt visat moralisk/etisk karaktär (arete). De två senare 

genom att inte äventyra rättsprocessen genom att tala mer om den, och att han är en moralisk man som 

inte ägnar sig åt brottsliga handlingar.  

   När Lindholm i stycke fyra beskriver hur urinprovet tas känner jag som läsare sympati för honom. 

Hans beskrivning om en middag där han tydligen inte alls mått särskilt bra förstärker läsarens bild kring 

sympatin (nästan på ett sätt att man kan tycka synd om Lindholm). Lindholms starkt negativt laddade 

ord skapar också sympati för hans person såsom ”bistra poliser” och ”kroppsbesiktning inför öppen 

ridå”.  

   Lindholm skriver också om sitt arbete för utsatta barn, och hans kopplingar till BRIS och 

Kamratposten. Genom att kunna visa kopplingar till BRIS (som får ses som en välsedd organisation) 

ökar hans härledda ethos.  

   Lindholms språk känns även ärligt och enkelt och det är lätt att följa med i hans resonemang. Hans 

metaforik är rik och dispositionen bra. Resultatet blir att ethos för Ola Lindholm ökar.   

Slutligt ethos:  

Genom Ola Lindholms rika bildspråk och evidentia är det lätt att glömma bort vad som skrevs i textens 

andra stycke. Nämligen att provet kom tillbaka positivt, och att ”detta indikerar att jag har haft kokain i 

kroppen”. När jag som uttolkare av texten påminns av detta blir jag splittrad. Vad är det meningen att vi 

ska tro egentligen? Vem sätter vi vår tilltro till? Denna splittring ställer mig helt enkelt frågande; vem 

har rätt? Talar Ola Lindholm sanning? Huruvida ethoset stärkts eller försvagats går inte riktigt att 

motivera, men magkänslan är att ethoset sänkts något. Ola Lindholms slutliga ethos är alltså svagare nu 

än vad hans initiala ethos var tidigare.  
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7.2 Statuslära 

Det problematiska i att analysera Ola Lindholms försvar enligt statusläran är att fallet ännu inte är utrett 

i juridisk mening. Har Ola Lindholm använt kokain? Enligt Expressen har han det. Lindholm själv nekar 

fortfarande, alltså är frågans status fast i den första bevisande statusen (constitutio coniecturalis).  

   Därefter går det att se det som att Lindholm gör en överförande eller procedurell argumentation 

(constitutio translationis) och alltså kommer med formella invändningar. Detta är alltså den fjärde och 

sista status som finns i statusläran. I Ad Herennium tas denna status inte ens upp. Lindholm säger 

nämligen ”Jag ber om att få bli lämnad ifred nu /…/ Jag kommer INTE kommentera detta utanför 

rättssystemet. Jag har fortfarande den rättigheten”. Det är alltså en fråga om vem som har rätt att döma i 

frågan. I det här fallet går det att se det som att Expressen genom sin rappo rtering redan på förhand dömt 

Lindholm. Själv hävdar han implicit att det är rättssystemet som ska döma i frågan, och att han därför 

väljer att inte kommentera detta vidare vare sig i press eller någon annan stans.    

7.3 Apologia 

Nedan följer de image-återbyggande strategier som jag kunnat urskilja i Ola Lindholms blogginlägg. 

Dessa kommenteras sedan i resultatdelen (8.3).  

 
Denial (förnekelse) ”Jag vidhåller min absoluta oskuld och kan inte och kommer inte under några 

omständigheter erkänna att jag tagit kokain medvetet”. ”Jag var således fortfarande övertygad om att jag 

skulle frias helt i detta”.  

  

Bolstering: ”däremot verkar dom tycka att mina program är trevliga”. ”I samma stund beslutar jag mig 

för att inte säga någonting till någon reporter för att slippa vinklade citat och okontrollerade skriverier 

som kan skada Kamratposten, SVT eller Bris”. ”/…/ har jag ägnat varje dag de senaste 10 åren åt att 

hjälpa och stärka barn och barns rättigheter på olika sätt”. ”Vad det gäller att hjälpa andra så spelar vi 

inte i samma division”. ”Jag har aldrig varit en person som varit intresserad att berätta om mitt liv, jag 

har haft viktigare saker att tala om”. ”Jag har levererat och skapat några av SVTs största, bästa och mest 

framgångsrika program för barn under 12 års tid”. ”Mitt uppdrag som styrelseledamot i BRIS tar slut i 

och med kongressen i maj. /…/ Det är en fantastisk organisation som media borde skriva MYCKET mer 

om”. 

     

Minimization: ”Jag har inte heller ett beroende av någon sort bortsett från snus”. ”Jag kände mig aldrig 

påverkad” 

.  

Differentiation: ”Är jag anklagad för pedofili? För mord?”  
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Transcendence: – 

     

Attack Accuser: ”Expressens hetsjakt på mig”. ”De medger själva i sin senaste artikel att den pågick i 

flera veckor”. ”Expressen får ta mycket stryk för publiceringen”. ”Detta kommer alltså från en tidning 

som misshandlat mig med grovt övervåld bara en vecka tidigare”. ”Men jag kan inte på något sätt tycka 

att de respekterat mitt val att inte kommentera”. ”/…/jagad av människor som är helt ointresserade av 

något annat än att klättra på karriärstegar och sälja lösnummer”. ”Med hot om ’nya uppgifter’ och ’nya 

publiceringar’ försökte Expressen skydda sig själva/…/”. ”Thomas Mattson, jag kommer aldrig förlåta 

dig dina beslut som har skrämt och stressat min fyraårige son och fått mig och min sambo att känna oss 

stressade i vårt eget hem”. ”INGEN är värd den behandling du utsatt oss för”. ”Expressen ljuger i detta 

fall”. ”/…/Expressen satt med sekretessbelagd information som jag själv inte fått ta del a v”.    

7.4 Propositionsanalys 

I andra styckets första mening skriver Lindholm ”Mitt rikskända kissprov kom tillbaka negativt för 

kokain (…)”. I sammanhanget kan ordvalen ”rikskända” och ”kissprov” framstå som att Lindholm 

skriver detta med en sarkastisk ton, då riksmedia gått ut med uppgifterna om att han tvingats ge ett 

urinprov på grund av misstanke om narkotikapåverkan. Det signalerar även att Lindholm kritiserar 

mediernas publicering av denna brottsmisstanke. En mening senare skriver han att det var 

”chockerande” att provet visade spår av att han haft kokain i kroppen, när han själv väntat på ”ett helt 

rent testresultat”. Detta kan förklara Lindholms kritik mot pressen.  

 

Senare i det andra stycket skriver han ”Jag vidhåller min absoluta oskuld och kan inte och kommer inte 

under några omständigheter erkänna att jag tagit kokain medvetet”. Här markerar Lindholm tydligt att 

han anser sig vara oskyldig. Däremot är användningen av adverbet ”medvetet” problematisk, eftersom 

det öppnar upp för att han kan ha fått i sig kokain omedvetet.  

 

I det fjärde stycket skiftar Lindholm fokus från sin egen person till pressen och polisens beteende i 

denna fråga där han sedan i kronologisk ordning redogör för hur han själv upplevde det inträffade. I det 

fjärde stycket använder Lindholm ord som ”kroppsbesiktning inför öppen ridå”, ”stressande situation 

och jag blir således stressad”, ”tidningarna rapporterar”, ”ändrar dom misstanke till påverka n eftersom 

jag uppträder nervöst”, ”stå helt exponerad med två bistra poliser”. Här blir man som läsare varse Olas 

obehag och hans upplevelse av polisens hantering. Detta blir än mer tydligt när han fortsätter stycket 

med att beskriva en middag två dagar innan, där han ”satt /…/ en hel middag med solglasögon, 
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uppsvullna ögon, rinnande ögon och kattallergi. Det var en mycket trevligare upplevelse”. Att Ola 

Lindholm beskriver en middag i dessa ordalag, men ändå menar att det var en trevligare upplevelse än 

det han sedan råkar ut för får läsaren att förstå att Ola Lindholm känner sig pressad och skeptisk till 

polisens agerande. Detta tydliggörs i efterföljande mening där han ”blir erbjuden en skitig 

trappuppgång” för att genomföra ett urinprov. Vid denna trappuppgång ”passerar det människor och jag 

står med öppen gylf och en polis tittandes på mitt framtvingade kiss”. Det är enligt mig tydligt att Ola 

Lindholm känt ett stort obehag kring denna situation, men handlingen tar inte slut här, utan stegrar 

snarare i hans text när han skriver ”Sedan händer något som i efterhand fått min mage att vända sig ut 

och in”. Det som Ola Lindholm sedan skriver i stycke sex är vad han kallar för ”Expressens hetsjakt på 

mig”. Därefter följer två sidor med mejl- och SMS från Expressens reportrar till Ola Lindholm. Enligt 

Lindholm själv svarar han inte på något av dessa.             

 

På sida två beskriver Ola Lindholm det första mötet med en reporter från Expressen som ringer på hans 

dörr. Han skriver att han ”fattar direkt att något gått snett och stänger dörren utan att säga något”. I 

samma ögonblick bestämmer han sig för att inte tala med någon reporter. Detta gör han, för att som han 

själv skriver ”slippa vinklade citat och okontrollerade skriverier som kan skada Kamratposten, SVT eller 

BRIS. Här flyttar Ola Lindholm fokus från sig själv, och menar att det är hans arbetsgivare han inte vill 

skada. Implicit finns dock personen Ola Lindholm i denna händelse, och det är svårt att se att han 

samtidigt inte försöker skydda sig själv mot skriverier.  På samma sida beskriver Ola Lindholm att 

”situationen är extremt pressande”. Detta eftersom Expressen gått ut med löp, förstasida och helt 

uppslag i tidningen. Samtidigt har Ola samtal med sina chefer på Bonnier, SVT och Bris. Efter detta 

följer ett två sidor långt mejl från Expressens reporter Sofia Johansson som ber om en intervju med Ola 

Lindholm. Denne reporter har tidigare gjort ett reportage med Sanna Bråding, skådespelerska och 

programledare, som även hon hamnat i klammeri med rättvisan på grund av kokainmissbruk. Ola 

Lindholm skriver att det mejlet är ”från en tidning som har misshandlat mig med grovt övervåld bara en 

vecka tidigare”. Han påpekar även att han under de tio senaste åren hjälpt att stärka barn och deras 

rättigheter på olika sätt, och därför inte spelar i samma division. Här går det att ana ett förakt för dels 

Expressen, dels reportern Sofia Johansson. Ola Lindholm växlar även här för första gången 

pronomenanvändningen från sig själv och oss som läsare, till att tilltala Exp ressens reporter direkt. ”Ditt 

mejl gjorde mig oerhört ledsen och kröp långt innanför mitt skinn” och ”Dessutom Sofia”. Detta direkta 

tilltal ger en dramatiserande effekt där det nästan går att känna Ola Lindholms besvikelse och ilska.  

 

I det sjätte stycket på sida fyra går Ola till attack mot Expressens metoder och menar att ”det är extremt 

nedbrytande /…/ att vara så jagad av människor som är helt ointresserade av något annat än att klättra på 
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karriärstegar och sälja lösnummer”. Här är kritiken riktad mot dels tidningen Expressen, och dels mot 

dess reportrar som han menar är opportunistiska och vältrar sig i andra människors olycka. Det går även 

att tolka Lindholm som att han menar att detta fått för stora proportioner och ställer den retoriska frågan 

”Är jag anklagad för pedofili? För mord?” 

 

På sidan fem ifrågasätter Ola Lindholm det svenska polisväsendet och rättsäkerheten. Expressen har 

enligt Lindholm haft tillgång till ”sekretessbelagd information” och att ”någon polis /…/ helt enke lt 

ringt Expressen och sålt ut mig”. Vidare skriver Lindholm att ”detta inte är spekulation” utan att en polis 

som förhört honom sagt att det låg till på detta sätt. ”Jag önskar att den polis som gjort detta en trevlig 

Thailands-semester med familjen i sommar. Eller sålde du ut mig för en sketen Finlandskryssning?” Här 

anklagar Ola Lindholm någon polis med insyn i ärendet att denna haft sekretessbelagd information som 

denne sålt till Expressen i utbyte för en resa. En muta eller bestickning skulle man kunna kalla det för.  

 

I nästa stycke skriver Lindholm att hans advokat begärt ut den polisrapport som finns i ärendet men att 

denna rapport inte upprättats förrän två dagar efter att Expressen gått ut med nyheten om Lindholms 

urinprov. Han avslutar stycket med ”Jag kan inte för mitt liv få det till ett rättssäkert förfarande”. Detta 

stycke, samt det tidigare använder Lindholm för att misstänkliggöra dels polisen och dels Expressen. 

Han är i detta fall någon som ”sålts ut” för ekonomisk vinnings skull av en polis.  

På sidans tredje stycke skriver Lindholm att de stickprovstester polisen använder har en ”extremt hög 

felprocent. Så hög att polisen varnats för att dra några slutsatser om skuld baserat på dessa test”. Detta 

citat kan ses som ett sätt att vi som läser inte ska dra förhastade slutsatser, och att så även polisen inte 

heller borde göra det. Kritiken ligger inbäddat implicit gentemot den polis som sålt uppgifterna till 

Expressen.  

 

I det fjärde stycket skiftar Lindholm fokus till en av sina arbetsgivare – SVT. Han skriver att han varit 

med och skapat ”några av SVTs största, bästa och mest framgångsrika program för barn under 12 års 

tid”. Detta tolkar jag som att Lindholm beskriver sig som en viktig och framgångsrik medarbetare på 

företaget. Vidare beskriver Lindholm att han upplevt det som att SVT gett honom sparken eftersom 

”SVT ringde /…/ och meddelade att vi skulle ’ta en paus’.” I två meningar går det att tolka att Lindholm 

menar att SVT sätter sig själva över lagen i och med att ”dom inte ens var beredda att vänta på ett utslag 

i en svensk domstol. Jag trodde nämligen att jag var oskyldig tills jag var dömd”.  

 

I textens näst sista stycke hyllar han sina medarbetare på Kamratposten och delar samtidigt ut en känga 

till resten av mediasverige. Lindholm skriver att det är en ära att jobba med journalister som ”lägger full 
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kraft på att stärka, bygga och älska både läsare och de som figurerar i tidningen. /…/ All annan media i 

Sverige har mycket att lära av mina anställda”. Häri ligger en inbäddad kritik mot Expressen som med 

denna text som bakgrund knappast kan anses älska även de som figurerar i tidningen, i detta fall Ola 

Lindholm själv.        

8. Resultat 

8.1 Ethos 

Vad som framkom i ethosanalysen är framförallt hur svårt det är att själv försöka analysera hur jag 

tillskriver någon ett starkare eller svagare ethos.  

   De faktorer en retor ofta tillskrivs för att öka ethoset under den kommunikativa handlingen, alltså det 

härledda ethoset är någonting Ola Lindholm i många avseenden försöker förstärka. De teman och 

argument han påvisar för att vinna samtycke hos publiken är många. Det går att tolka Ola Lindholms 

”varför dom gör det [stoppar honom] verkar det inte finnas några klara besked kring” som ett försök att 

förklara att polisen handlat godtyckligt, utan någon klar anledning. Kanske vill han försöka skapa 

välvilja till publiken genom att varna oss att det kan hända vem som helst, genom polisens 

godtycklighet.  

   Det är som konstaterats i analysen tydligt att Lindholm redan i det andra stycket i tre meningar får 

med de klassiska retoriska dimensionerna från Aristoteles, nämligen fronesis, arete och eunoia.  

   Lindholm explicitgör också alla hans arbetsgivare för stunden. McCroskey påpekar att vi i många 

kommunikativa situationer inte känner till retorns bakgrund, vilket så var fallet för mig. Det enda jag 

visste om Ola Lindholm var att han var programledare för ”Wild Kids”. Därför, menar McCroskey kan 

retorns härledda ethos förstärkas om denne kan associera sig med relevanta faktorer angående retorns 

bakgrund och erfarenheter (McCroskey, 2006:93). Frågan är här huruvida det kan finnas några faktorer 

som är relevanta gällande anklagelsen om narkotikabrott i det här fallet. Vilka skulle det egentligen 

kunna tänkas vara? Förvisso får jag som läsare en bättre bild vad Ola Lindholm gjort då han inte synts i 

teverutan, men om hans jobb som chefredaktör för Kamratposten eller hans styrelseuppdrag i BRIS 

hjälper hans ethos i det här fallet är tveksamt.  

   Vad gäller uppriktighet som McCroskey också tar upp (Ibid. s. 92) ska det tillskrivas att Ola Lindholm 

genom sin text verkar vara uppriktig. Som tidigare nämnts är det inte möjligt för oss uttolkare att veta 

huruvida någon egentligen är uppriktig, men det härledda ethoset kan höjas så länge vi tror att retorn är 

uppriktig. I Lindholms fall finns meningar och nominalfraser som får mig att tro att Lindholm är 

uppriktig. Exempel på detta är ”Det var chockerande att få det beskedet när man sitter och väntar på ett 

helt rent testresultat” samt att han skriver att han aldrig tvivlat på att resultatet kunde vara något annat än 
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”rent” och när så det positiva beskedet kom så ”behöver man utreda vad som faktiskt hänt”. Detta säger 

han sig sedan ha gjort till de som är viktigast i hans liv (hans familj får jag förmoda). Detta signalerar att 

han vill påvisa att han inte har några hemligheter för de som står honom nära, ”sakfrågan är utredd rent 

privat”. 

   Andra faktorer som kan höja hans härledda ethos är hans språk. Dispositionen är enkel att följa, 

händelserna skrivs i kronologisk ordning och språkdräkten är inte formell (signaleras exempelvis med 

det talspråkliga dom). Å andra sidan har jag som uttolkare av texten nu fått veta att han jobbar som 

chefredaktör på Kamratposten. Då förstår jag också att han torde vara väl skolad i det svenska språket, 

och väl införstådd med hur man på ett effektivt sätt skapar ett budskap som publiken ska kunna ta till sig 

och tro på. På samma sätt som detta kan höja hans härledda ethos kan det likväl sänka det. Beroende på 

uttolkarens förtroende för retorn kan ethoset gå antingen upp eller ner. Precis som retoriker sedan 

urminnes tider ibland (ofta) blivit beskyllda för att kunna svänga med sanningen eftersom vi söker det 

sannolika och nödvändigtvis inte det ”sanna” blir det samma sak för en journalist eller chefredaktör som 

har språket och pennans makt för att påverka publiken.  

   Sammantaget kan det konstateras att Lindholms ethos har sänkts från det att kommunikationen började 

äga rum till dess att kommunikationen upphörde.             

8.2 Status  

I analysen av statusläran gick det att fastslå att Ola Lindholm förnekar anklagelsen. Lindholm blir dock 

tvungen att inta en ny status eftersom det nekandet inte riktigt går att hålla sig fast vid. Provresultatet 

som kommit tillbaka från Riksmedicinalverket visar ju på att han har restprodukter av kokain i kroppen 

när provtagningen gjorts. Lindholm blir så att säga tvungen att kliva ner ett trappsteg på statustrappan. Å 

andra sidan går det att säga att Lindholm även motsätter sig beviset från RMV och alltså anklagelsen i 

stort. Eftersom Lindholm menar att provtagningen han råkade ut för var ett rättsosäkert förfarande, samt 

att de stickprovstester som tas för kokain ”har en extremt hög felprocent” fortsätter Lindholm nekandet.  

   Rent juridiskt är inte denna tvistefråga om Lindholms skuld kontra oskuld utredd. Däri ligger den stora 

problematiken att analysera Lindholms försvar enligt statusläran. Den fastnar i en status, status 

definitiva. Att gå ner ytterligare ett steg i statusläran, till de kvalitativa resonemangen (constitutio 

qualitatis) är omöjligt eftersom definitionen av det påstådda brottet skiljer sig från den anklagande 

parten Expressen och försvarande part Ola Lindholm. Dessa två parter kommer aldrig att vara överens 

om sakfrågan, och således vara omöjliga att tillskriva Lindholm i en status som båda parter är överens 

om.  
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8.3 Apologia 

Det som framkom i analysen av apologia är att Ola Lindholm använder sig av fyra olika strategier i sitt 

försvar. Det kanske viktigaste, själva förnekelsen till att ha tagit kokain återfinns i två passager i texten. 

Den första och tydligaste förnekelsen återfinns i stycke två där Ola skriver ”Jag vidhåller min absoluta 

oskuld och kan inte och kommer inte under några omständigheter erkänna at t jag tagit kokain 

medvetet”. Den andra förnekelsen är inte lika explicit och lång, men återfinns i det fjärde stycket på 

sidan fem när Lindholm först talar om att stickproverna har en extremt hög felprocent och konkluderar 

”Jag var således fortfarande övertygad om att jag skulle frias helt i detta”.  I övrigt var de två 

framstående och mest frekvent använda strategierna ”bolstering”, alltså när han framhäver sina goda 

sidor. Dessa återfanns på sju ställen i texten. Bland dessa citat återfinns bl.a. ”Jag har levererat och 

skapat några av SVTs största, bästa och mest framgångsrika program för barn under 12 års tid” samt 

”/…/ har jag ägnat varje dag de senaste 10 åren åt att hjälpa och stärka barn och barns rättigheter på 

olika sätt”. Här markerar Ola Lindholm tydligt att en stor del av hans liv gått åt att hjälpa utsatta barn, 

samtidigt som det också framkommer att han är styrelsemedlem för BRIS (Barnens Rätt I Samhället).  

   Den mest använda strategin Ola Lindholm använder sig av är ”attack accuser”, alltså attackera den 

som anklagar dig. I det här fallet är det tidningen Expressen, samt dess reportrar som nämns vid namn 

som Ola Lindholm ondgör sig över. Med citat som ”Expressens hetsjakt på mig”. ”Detta kommer alltså 

från en tidning som misshandlat mig med grovt övervåld bara en vecka tidigare” och ”Thomas Mattson, 

jag kommer aldrig förlåta dig dina beslut som har skrämt och stressat min fyraårige son och fått mig och 

min sambo att känna oss stressade i vårt eget hem.” Här är målet att misskreditera Expressen så till den 

grad att man som läsare ska känna sympati för Ola Lindholm och hans familj.  

   I övrigt kan jag konstatera att jag upptäckte ett fall av ”differentiation”, dvs. att jämföra med något 

värre än det han är anklagad för. Detta återfinns på sidan fyra där han ställer (den retoriska) frågan ”Är 

jag anklagad för pedofili, för mord?” Jag anser också att två fall av ”minimization” förekommer, alltså 

en förminskning av brottet. Visserligen nekar han bestämt till att han tagit kokain, men nekandet till 

trots; om det nu var så att han skulle vara skyldig till narkotikabrott så hävdar han också att han inte är 

”beroende av någon sort bortsett från snus” samt att han aldrig kände sig påverkad.  

  

8.4 Proposition 

Denna resultatdel av propositionsanalysen kommer hållas kortfattad för att undvika upprepningar från 

analysavsnittet. Däremot kommer den behandlas utförligare i diskussionen.   

   Ola Lindholm etablerar tidigt i texten en negativ bild av pressen vilket visas i textens andra stycke när 

Lindholm skriver om hans ”rikskända kissprov”. Denna formulering signalerar att pressen anser 

Lindholms ”kissprov” vara allmängods. Att inleda apologian med att direkt gå till angrepp mot pressen 
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istället för att bedyra sin egen oskuld kan tyda på att det för Lindholm är viktigt att försöka hänga ut 

pressen på samma sätt som pressen hängt ut honom.  

   I det fjärde stycket ligger fokus dels på Lindholms eget obehag i situationen som han anser vara bland 

annat ”stressande” och att han är ”exponerad”, ”står med öppen gylf” samt i efterhand får ”magen att 

vända sig ut och in”. Fokus ligger även på polisens förfarande, som Lindholm näst intill får att framstå 

som tjänstefel. Detta signaleras när Lindholm skriver ”poliserna mumlade något o m att åkte till 

polisstationen och att det skulle ta en massa timmar”. Istället blir han då hänvisad till ”en skitig 

trappuppgång”.  Sedan följer exempel som för mig som uttolkare av texten konnoterar till 

övergreppsliknande situationer. Lindholm skriver b l.a. ”när poliserna känner sig klara med mig” samt 

”en ’vänlig’ polishand läggs på min axel med orden ’Ola, det här behöver ingen få reda på’”. Genom 

detta belyser Lindholm ett förfarande som han inte anser vara ett rättssäkert. I kombination med 

påpekandet som sker på sida fem där Lindholm påpekar brister med stickproven då de har ”en extremt 

hög felprocent”, kan det tyckas märkligt att polisen var så måna om att ta provet just där och då. När 

sedan Ola Lindholm avslutar stycket med att ”Jag kan inte för mitt liv få det till ett rättssäkert 

förfarande” kan detta skapa ett tvivel för polisens och pressens förfarande i detta ärende hos läsaren. 

   Om tidigare stycken har det genom propositionerna varit möjligt att ana Lindholms känslostämningar 

såsom indignation, arg, hjälplös och rent ut sagt förbannad. På sida fem skiftar känsloläget till 

besvikelse men också ödmjukhet när han skriver om sitt numer avslutade samarbete med SVT och sina 

medarbetare på Kamratposten. Lindholm använder formuleringar som ”Speciellt ledsen blev jag när 

SVT ringde mig/…/” och ”det är inte så ofta jag skrattar just nu” samt ”Jag trodde nämligen jag var 

oskyldig tills jag var dömd”. Här går det att ana att Lindholm försöker väcka sympati hos läsarna genom 

att inte bara väcka negativa känslor för pressen och polisen. Det är istället pathosanspelningar som 

appellerar läsaren till att känna medlidande för en man som innan dessa skriverier verkar ha trivts med 

det han gjort dels för SVT, dels för barnen, men som nu står utan jobb.          

       

 

9. Diskussion 
Ethos 

Som McCroskey påpekar kan vi aldrig vara säkra på vad retorns tänkta avsikt med kommunikationen 

kan vara. Det har funnits och kommer alltid finnas människor med dolda agendor, eller folk som 

försöker luras. Det härledda ethoset påverkas som sagt hur vi som publik tror på huruvida retorn är 

uppriktig i sin kommunikation. Personligen tror jag att Ola Lindholm är uppriktig i sin berättelse på 

många punkter. Jag tror att han tyckt att Expressens ”uppvaktning” av honom och hans familj varit 
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påfrestande. Likväl tror jag att en polis sålt uppgifterna om hans urinprov till Expressen. Jag som läsare 

får intrycket att Ola Lindholm är uppriktig. Värderingen, eller frågetecknen jag som läsare måste ställa 

är huruvida jag ställer mig till det icke konstmässiga beviset – det positiva resultatet från 

Riksmedicinalverket (RMV). Här blir ethosaspekten synnerligen intressant. Vem känner jag som publik 

störst förtroende för?  RMV är en organisation som sällan syns eller hörs i medierna. Därtill är det 

klarlagt att vissa myndigheter och institutioner har ett stort förtroende hos det svenska folket, vissa 

starkare än andra. Det starka ethos RMV besitter kan förklaras med att det är den myndighet som bl.a. 

sköter medicinska undersökningar och utredningar på uppdrag av domstol, polis, åklagare och 

kriminalvård. Polisväsendet å sin sida är den myndighet i Sverige som åtnjuter störst förtroende hos det 

svenska folket där 64 % av de tillfrågade i den senaste SOM-undersökningen anser att polisen är ”bra” 

eller ”mycket bra” (SOM-rapport nr 2011:19). RMV är heller ingen egentlig aktör i fallet Ola Lindholm, 

utan fungerar snarare som en hjälpare till polisen i denna situation. RMV kritiseras heller inte och tar 

inte emot någon kritik från Ola Lindholm i hans blogginlägg, utan det är polisen som 1) tagit provet och 

2) sålt uppgifterna till Expressen. Frågan som då kvarstår är vem vi känner störst förtroende för – RMV 

eller Ola Lindholm? Den av dem som har det största ethoset hos publiken är nog den vi är mest belägen 

att tro på.   

 

Status  

Problematiken ligger häri vem som har rätt att döma. Expressen har ingen juridisk makt att tvinga Ola 

Lindholm till att säga något om han inte vill. Därför fastnar analysen i status definitiva. Om jag tillåts 

laborera och mena att Expressen agerar domstol går det rimligtvis att hävda att Ola Lindholms försvar 

tvingas ner till ett kvalitativt resonemang, där han då i viss mån erkänner skuld. Det han i sådant fall 

”erkänner” enligt statusläran är strategier som i apologiateorin inte alls behöver betyda att en retor 

erkänner skuld. Istället är det Lindholm försöker är att framhäva sina goda egenskaper (bolstering). 

Däremot skulle exempelvis uttalandet att Ola Lindholm inte fått i sig ”kokain medvetet” kunna tolkas 

som ovetskap (inprudentia). Enligt Ad Herennium skulle då åklagaren (Expressen) utreda huruvida 

denna ovetskap skall tillskrivas slumpen eller Ola Lindholms eget fel:  

”Ty den som säger sig ha tappat omdömet på grund av vin, kärlek eller vredesmod, synes ha varit ovetande snarare 

genom karaktärsbrist än bristande kunskap./…/ S lutligen skall vi med den faktaprövande frågeställningens teknik 

undersöka, huruvida vederbörande hade kunskap eller ej, och det blir vår uppgift att begrunda huruvida ovetskap bör 

betraktas som en tillräcklig ursäkt, när det står klart att gärningen har förövats” (Ad Her. II:24).   
 
Det skulle också vara möjligt att tolka ytterligare ett kvalitativt resonemang från Lindholms sida, 

nämligen jämförelsen med ett grövre brott (comparatio). Detta skulle då vara när Lindholm ställer 

mediedrevet till svars och undrar huruvida han är anklagad för mord eller våldtäkt. Frågan blir då 

alltså; är denna behandling av Lindholm rimligt sett till brottets karaktär?     
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Apologia 

Benoit skriver angående ”bolstering” att det kan vara en bra strategi att använda sig av, genom att påvisa 

positiva sidor som retorn har. Han framhäver dock att strategin kan vara mer effektiv om de positiva 

egenskaperna verkar relevanta för anklagelserna eller misstankarna (Benoit, 1995:77). Att som i Ola 

Lindholms fall försöka finna positiva egenskaper eller tidigare handlingar som är relevanta för denna 

anklagelse ter sig svårt. Däremot anser jag själv de ”bolsteringstrategier” Ola Lindholm använder sig av 

i sin text fungerar bra. Uppfattningen som knark som något farligt eller smutsigt ställs i kontrast till de 

mest oskyldiga och ”rena” som finns – nämligen barn.  

   Det mest framträdande sett till apologiastrategierna är att han attackerar den som beskyller honom för 

detta, nämligen Expressen. Det är med tydlig evidentia Ola Lindholm förklarar hur han upplever 

situationen med Expressens reportrar som ”jagar” honom under flera veckors tid. Samtidigt försöker han 

underbygga deras trovärdighet, ja till och med menar han att Expressen betalar rättsväsendet (i detta fall 

polisen) för att få ut sekretessbelagd information. Häri kan publiken börja uppfatta Expressen och dess 

reportrar som kriminella halvfigurer som inte verkar ha några moraliska betänkligheter för att ”klättra på 

karriärstegar och sälja lösnummer”. Det går att se denna strategi som dels ett kortsiktigt mål, men även 

långsiktigt för Ola Lindholm. Det kortsiktiga målet (consummatory goal) är att visa hur Expressen 

kränker Lindholm och hans familjs rätt till privatliv. Det långsiktiga målet (instrumental goal) kan 

tänkas vara att misskreditera Expressen så till den grad att deras journalistik inte längre är trovärdig. 

Benoit menar att strategin ”bolstering” oftast används som ett kortsiktigt mål för retorn. ”Once this 

source’s impression has been bolstered, the discourse has succeeded in accomplishing its goals” (Benoit, 

1995:80). Det går inte med säkerhet att säga att Lindholm själv tänkt över dessa strategier, däremot är 

det möjligt att just denna typ av kort- och långsiktiga mål registreras hos publiken, vilket kan få en 

positiv inverkan för Ola Lindholms påstådda oskuld, samtidigt som det kan ge efterverkningar för 

Expressen genom folk som sympatiserar med Ola Lindholms sak.  

   Sett till Ware & Linkugels teori om att förnekande (denial) eller framhävande av positiva egenskaper 

(bolstering) alltid paras ihop med antingen differentiation eller transcendence visar sig här inte riktigt 

stämma. I det här fallet används alla fyra av dessa ställningar, om än i olika utsträckning. Det tydligaste 

är bolstering, följt av attack accuser (som för övrigt inte återfinns i Ware & Linkugels teori). Att en 

apologia från en retor skulle vara tvunget att bestå av två av dessa hållningar faller därmed. Det visar sig 

i Ola Lindholms fall att en blandning av de olika delarna går att ta med och ändå leverera en explicit 

apologia. Benoit tar också upp samma problematik i deras teori som Ola Lindholms apologia visar. ”It 

seems reasonable to me that an apologist might wish to bolster his or her reputation after denying 

wrong-doing just to make sure” (Benoit, 1995:89).        
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Propositioner 

Ola Lindholms två största problem i sitt försvar och sakframställning beror på två saker. Det ena skriver 

han själv ut i texten, och det är nämligen att inte tagit kokain ”medvetet”. Denna gardering lämnar för 

mig som tolkare av texten som att det kan finnas en sanning i att han faktiskt tagit kokain. Det är just 

ordet ”medvetet” som hos mig skapar en viss förvirring. Skulle det vara så att domstolen finner honom 

skyldig till att ha använt kokain, ja då kan Ola Lindholm hävda det han sagt fortfarande stämmer. 

Nämligen att han inte under några omständigheter fått i sig preparatet medvetet, men att det tydligen 

kunnat ske omedvetet.  

   Det andra problemet jag som uttolkare ställs inför är det ickeretoriska bevismedlet, nämligen 

provsvaret från Rättsmedicinalverket som visar på att Ola Lindholm vid tillfället för provtagningen haft 

metaboliten bensoylekgonin i kroppen. En metabolit som enligt Johan Ahlner, enhetschef på 

rättskemiska avdelningen på Rättsmedicinalverket, bildas i kroppen av kokain utan att finnas som eget 

isolerat ämne och därför inte på något annat sätt ha hamnat i ett prov än genom urinen (Aftonbladet 

2011). 

   En tredje formulering som väcker huvudbry är citatet som återfinns i textens andra stycke ”De som är 

viktigast i mitt liv vet också vad som hänt och därmed är sakfrågan utredd rent privat”. Vad ska det 

betyda? Det är en formulering som inte säger allt till oss läsare, utan lämnar oss att själva tolka vad 

Lindholm kan tänkas mena. 

     

9.2 Konkluderande diskussion 

Ola Lindholms apologia gör utfallet i domstolen till en intressant företeelse att följa upp. Som det 

framgått av uppsatsen nekar Lindholm bestämt till att ha tagit kokain medvetet. Som jag tidigare nämnt 

är det möjligt att han fälls, men med denna gardering ”medvetet” kan han fortfarande hävda sin oskuld 

och mena att han i sådant fall fått i sig det omedvetet. Är så fallet kommer hans ethos kraftigt sjunka. 

Publiken kommer förmodligen tolka hans uttalanden i blogginlägget som att han medvetet ljugit vilket i 

sådant fall skulle kunna leda till en varaktig förlust för Lindholms ethos som kanske aldrig går att 

återställa (Goffman, 1959:60). Benoit är inne på samma spår och menar att om en retor vet att den har 

gjort fel ska denne erkänna direkt. Att göra på annorlunda sätt förvärrar endast situationen och gör stor 

skada för personens rykte (Benoit, 1995:160ff).  

   I många verkliga fall kommer det också vara omöjligt för oss att veta huruvida någon talar sanning 

eller ljuger. Ola Lindholms fall är speciellt i det avseendet att en domstol kommer döma huruvida han är 

skyldig eller inte. Utfallet i domen kommer på så vis effektivt antingen visa att Ola Lindholm talat 

sanning eller att han ljugit. När frågor om sanning eller lögn inte ska avgöras i en domstol kan det enligt 
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Benoit vara fördelaktigt att kategoriskt neka till anklagelserna. Ett konkret exempel som tas upp är 

domaren Clarence Thomas som av en kvinnlig professor anklagas för sexuella trakasserier. Thomas 

förnekade att han någonsin sexuellt trakasserat kvinnan, och nomineras sedermera till domare i högsta 

domstolen (Benoit, 1995:161). 

   En händelse som inträffade ganska nyligen och som verkar visa på hur en persons ethos ständigt 

förändras finner vi i fallet Dominique Strauss-Kahn och en hotellstäderska i New York.  

   Den 14 maj 2011 påstod en 32-årig städerska att Dominique Strauss-Kahn, dåvarande direktör för 

Internationella valutafonden (IMF) försökt våldföra sig på henne sexuellt efter att hon gått in i hans svit 

för att städa. Strauss-Kahn, här med ett (får man anta) väldigt stort initialt ethos får se hela sin karaktär 

förstöras inom loppet av ett par dagar. Han fördöms i tidningar och teve världen över. Han tvingas avgå 

från sin post i IMF på grund av anklagelserna. Strauss-Kahn åtalas, betalar borgen på en miljon dollar 

men tvingas till husarrest på ett hotell. Senare framkommer det finns bevis för att hotellstäderskan ljugit. 

Den 23 augusti 2011 beslutade domaren i New Yorks högsta domstol att lägga ner fallet utan att någon 

rättegång ägt rum. Strauss-Kahns försvarsadvokat William Taylor fördömde samtidigt medierna för att 

ha varit snabba att döma hans klient. Trots att Dominique Strauss-Kahn inte längre är åtalad i målet har 

han ett omfattande arbete med att försöka återställa sitt sargade ethos.           

   Hur än utfallet blir i domstolen i september kan det konstateras att Ola Lindholm inte längre jobbar 

kvar på SVT. Sett till deras agerande går det att likna vid Benoits strategi ”corrective action” trots att 

SVT inte direkt är inblandad i denna historia. Då Lindholm inte jobbar kvar på SVT har de skyddat sitt 

ethos från eventuella attacker genom att kunna visa på att man vidtagit åtgärder.  

   Denna uppsats har visat att apologia och image-återbyggande strategier är tätt sammanknutna med 

ethos. Uppsatsen har också genom apologiateorin klargjort vilka tillgängliga alternativ en retor har för 

att skydda sig själv, och därigenom sitt ethos. Jag hoppas också att uppsatsen visat vilken viktig del vår 

projicerade bild av oss själva har för vår publik. Vårt ethos är ständigt under lupp från arbetskamrater, 

kollegor och blivande vänner och vårt ethos är kanske det viktigaste vi människor har som vi måste 

tänka på att vårda. 

       

9.3 Vidare forskning 

Som flera gånger påpekats i denna uppsats har det aldrig varit min avsikt att försöka utreda huruvida Ola 

Lindholm är skyldig till anklagelserna som är riktade mot honom. Eftersom rättsprocessen ej heller 

börjat, och ingen i nuläget vet vad utfallet blir, går det heller inte att fastställa huruvida Ola Lindholms 

apologia varit ”bra” eller ”dålig”. Därför är denna uppsats till sin natur också deskriptiv och inte 

preskriptiv vilket är vad Benoit vill ha ändring på. Det är därför möjligt att i framtiden, när utfallet av 

dessa anklagelser mot Lindholm är fastställda som en preskreptiv analys av hans apologia skulle kunna 
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göras. Trots försök att mäta ethos sällan varit fruktbara hade det kanske varit en idé att låta fler personer 

fått ge sitt utlåtande till huruvida de ansåg att Ola Lindholms ethos förändrades innan, under och efter 

kommunikationshandlingen. Detta skulle dock ha varit tidskrävande samtidigt som det på förhand inte 

går att säga huruvida denna typ av undersökning hade gett några större verkningar för resultatet.    

   Vidare tar Benoit upp Ryans forskning kring kategoria och apologia, det vill säga attacken och 

försvaret. Ryan menar att det inte fullt går att förstå en apologia om man inte tar kategorian i beaktande 

(Benoit, 1995:20). Genom att jämföra både kategorian och apologian kan kritikern värdera båda sidors 

argument och på så vis skapa sig en uppfattning av misslyckanden eller framgångar i attack kontra 

försvar. Detta kan vara intressant att fortsätta forska i då kategorian i sig ofta inte analyseras på samma 

sätt som apologian.  
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Bilaga 1: Ola Lindholms blogginlägg 
Hej på er. Detta är min första blogg. Den kommer bara innehålla ett inlägg. Och det är det som följer. 
Detta är min enda offentliga kommentar. Tycker du att den är läsvärd får du gärna sprida den vidare.  

 
Mitt rikskända kissprov kom tillbaka negativt för kokain, men positivt i små mängder för något som 

heter bensoylekgonin. Det indikerar att jag har haft kokain i kroppen. Det var chockerande att få det 
bekedet när man sitter och väntar på ett helt rent testresultat. Jag har under den tid som förflutit aldrig 
tvivlat på det. Efter ett sådant besked behöver man utreda vad som faktiskt hänt. Det har jag gjort. Och 

jag har helt rent samvete. De som är viktigast i mitt liv vet också vad som hänt och därmed är sakfrågan 
utredd rent privat. Det är det viktigaste för mig. Men det som hänt är inte något jag kommer att berätta 

om i pressen. Den rättsliga processen fortgår och det är ytterst viktigt för mig att inte påverka den 
processen eftersom jag ännu inte dömd för något brott. Jag vidhåller min absoluta  
oskuld och kan inte och kommer inte under några omständigheter erkänna att jag tagit kokain medvetet. 

Jag kände mig aldrig påverkad och hundratals människor bör ha sett en helt vanlig Ola under 
fotbollsmatchen på Råsunda. Jag har inte heller ett beroende av något sort bortsett från snus som jag har 

väldigt svårt att sluta med. 
 
Med detta sagt har jag nu en del övrigt att framföra kring pressens (i synnerhet Expressens) och polisens 

beteende i denna fråga. Låt oss ta det i kronologisk ordning.  
 

Söndagen den 10 april blir jag ifattsprungen av två poliser efter att jag gått ifrån matchen mellan AIK 
och Mjällby. Varför dom gör det verkar det inte finnas några klara besked kring. Däremot verkar dom 
tycka att mina program är trevliga, det gör den ene klart inom en minut. De misstänker att jag har 

narkotika på mig och gör en kroppsbesiktning inför öppen ridå. Det är en stressande situation och jag 
blir således stressad. Tidningarna rapporterar om att jag skulle ha grävt i min myntficka och att det 

skulle vara grund för misstanke. Ja, det gjorde jag, i ett tafatt försök att hjälpa polisen att kroppsvisitera 
mig. Jag hjälpte dom att gräva i alla min fickor. Och erbjöd mig att ta av skorna. Men man ska ju inte 
kroppsvisitera sig själv förstås. När de inte hittar något på mig ändrar dom misstanke till påverkan 

eftersom jag uppträder nervöst, har röda ögon och har torr mun. Ja, så reagerar jag på att stå helt 
exponerad med två bistra poliser. Den ögoninfektion som en ögonläkare konstaterade och skrev ut salva 

för på fredagen gav mig de röda ögon det snackas om. På fredagen satt jag t ex en hel middag med 
solglasögon, uppsvullna ögon, rinnande salva och kattallergi. Det var en mycket trevligare upplevelse. 
Nu ska alltså ett urinprov tas och jag blir erbjuden en skitig trappuppgång i anslutning till platsen. Jag 

ska i rättvisans namn berätta att poliserna mumlande något om att åka till polisstationen och att det 
skulle ta en massa timmar. I denna trappuppgång passerar det människor och jag står med öppen gylf 

och en polis tittandes på mitt framtvingade kiss som hamnar i en genomskinlig liten burk som jag efter 
uträttat förvärv inte ser röken av. Sedan hålls ett kort förhör där jag inte erkänner att jag tagit narkotika. 
Sedan händer något som i efterhand fått min mage att vända sig ut och in.  

 
När poliserna känner sig klara med mig går vi ut ur huset där matchen tagit slut och tusentals människor 

passerar. En ”vänlig” polishand läggs på min axel med orden:  
- Ola, det här behöver ingen få reda på! 
Jag åker genast hem och känner ett stigande äckel över ingripandet i sig. Däremot är jag inte nervös för 

vad provet ska visa. 
 

På måndag kväll, ett dygn efter ingripandet, ringer det på vår dörr. Sedan börjar Expressens hetsjakt på 
mig. De medger själv i sin senaste artikel att den pågick under flera veckor. Här följer en 
sammanfattning: 

 
Måndagen 11 april 2011 
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Strax efter 21.30 ringer det på vår dörr. Det är expressens reporter Diamant Salihu med 
fotograf. Jag fattar direkt att något har gått snett och stänger dörren utan att säga något.  

I samma stund beslutar jag mig för att inte säga någonting till någon reporter för att  
slippa vinklade citat och okontrollerade skriverier som kan skada Kamratposten, SVT 

eller BRIS. 
 
Sedan skickar han följande sms (mellan sms:en ringer han ca var 10 minut): 

 
21.41 

 
Hej Ola, Ledsen att behöva komma så här men vi har fått detaljerade uppgifter om vad  
som hände efter matchen på råsunda, när polisen tog ett prov på dig. Har du meddelat 

ansvariga på Kamratposten om detta? Det bör ligga i ditt intresse att kommentera det som 
hänt. Vänligen ring mig. 

 
22:15 
 

Hej Ola, vi kommer skriva om detta. Det är viktigt att vi kan prata med d ig så du får 
berätta din version. 

 
23:05 
 

Hej Ola, berätta hur du vill göra med uttalande.  
 
01.14 

 
Bästa Ola, du är journalist, du förstår varför vi vill ge dig chansen att kommentera  

polismisstanken. Du är en offentlig person och polisen tog dig på offentlig plats, så nyheten 
publiceras med namn och bild i onsdagstidningen. Men det vore naturligtvis bättre för  
läsarna om de fick ta del av din kommentar till detta. Du är i din fulla rätt att avstå denna  

möjlighet, men vi vill verkligen ge dig chansen.  
 

Under dessa timmar står reporten parkerad i en bil utanför vårat hus.  
 
Tisdag morgon visar det sig att Expressen har ljugit för mig och redan publicerat med löp, förstasida och 

helt uppslag i tidningen. 
 

Alla ringer. Jag har samtal med mina chefer inom Bonnier, på SVT och med BRIS. Situationen är 
extremt pressande och jag och min familj har bara sovit ett par timmar. Jag skriver mitt 
pressmeddelande och åker från stan med familjen.  

 
Expressen får ta mycket stryk för publiceringen. Jag läser i stort sett ingenting. Efter några dagar så 

börjar dock Expressen sätta press på mig igen. Dom ringer i stort sett varje dag.  
 
Detta mail, som gjorde mig väldigt ledsen, anländer den 20 april på tidig eftermiddag:  

 
Hej Ola, 

 
Jag arbetar som reporter på Expressen och skriver till dig med anledning av den 
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pågående polisutredningen om narkotikabrottslighet. Jag vet att du hittills valt att inte  
kommentera den här händelsen, utöver ditt pressmedelande. Det kan ju finnas många  
skäl till det valet, men vi vill ändå ställa frågan om du efter tid att fundera nu har ändrat 

ditt beslut? 
 

För oss på Expressen var det angeläget att redan före den första publiceringen låta dig 
komma till tals, och det var därför som vi då sökte dig på flera sätt. Vi har fortfarande  
flera frågor kvar som vi vill ställa. 

 
Vi planerar som du förstår fortsatta publiceringar, och vi tror att du – som är 

chefredaktör, programledare och extremt medievan – kan överblicka dessa nu när du 
har fått lite distans till testet och vårt avslöjande. Vi har respekt för att du upplever att 
det är skillnad på att vara granskad jämfört med att granska, men du förstår ju också  

vårt uppdrag. 
 

Jag vill därför påminna om att Expressen regelbundet skriver om polisens insatser, men 
också om att vi med samma kraft försöker skildra hela sammanhanget. Jag intervjuade 
till exempel Sanna Bråding i samband med domen efter hennes narkotikabrott. Det blev 

en lång och gripande berättelse om vägen som ledde fram till kokain, en berättelse som 
gjorde det lättare att förstå och som kanske också hjälpte någon annan. 

 
Här är länken till min text: 
 

http://www.expressen.se/noje/1.1212309/darfor-tog-jag-kokain 
 
När någon berättar om så här svåra personliga erfarenheter är det naturligtvis viktigt  

att den som öppnar sig också får insyn i hur det kommer att presenteras i tidningen. Det 
kan låta självklart, men är inte det för alla. Kvällstidningar kritiseras för mycket, ibland  

säkert befogat, ibland på grund av förutfattade meningar och felaktiga slutsatser. Därför  
vill jag understryka att du självklart får läsa citat och diskutera annat kring en eventuell 
publicering om vi kan upprätta en dialog. Om du vill kan vi självklart också träffas  

förutsättningslöst, utan att du behöver avgöra på förhand om du faktiskt vill berätta vad  
som skedde eller inte. Du kan sedan ångra din medverkan, om du vill.  

 
Om du väljer att inte ställa upp för en intervju så respekterar vi det. Då kommer vi att  
skriva att du har getts chansen att uttala dig, men att du har valt att avstå. Det vore dock  

olyckligt, tror jag. Våra läsare skulle inte få ta del av din version, och du skulle inte få  
chansen att berätta hur du tänkte och hur det som hände har påverkat dig.  

 
Det finns, är min erfarenhet, ofta mycket att lära av en nyanserad berättelse och dina  
ord om det här kan säkert bli ett uppvaknande för en del. Eller ett stöd för andra, som 

söker kraft för kunna hjälpa exempelvis en anhörig. Det finns, påstår jag, alltså goda  
möjligheter för dig att kunna göra det här till ett avstamp.  

 
Min erfarenhet, och tidningens, är hursomhelst att det är bättre att upprätta en dialog 
och det är därför vi försöker vara ganska ambitiösa i våra försök att etablera kontakt  

före publiceringar. Var en sådan dialog leder får vi prata om tillsammans.  
 

Om du hellre diskuterar med någon av mina chefer går det naturligvis också bra. 
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Jag hoppas att vi i alla fall kan höras.  
 
Vänliga hälsningar, 

 
Sofia Johansson 

reporter Expressen 
 
Tel. 08-7383123, 070-2200847 

sofia.johansson@expressen.se 
 

Detta kommer alltså från en tidning som har misshandlat mig med grovt övervåld bara en vecka tidigare. 
Dessutom Sofia, så har jag ägnat varje dag de senaste 10 åren åt att hjälpa och stärka barn och barns 
rättigheter på olika sätt. Så vad det gäller att hjälpa andra så spelar vi inte i samma division. Ditt mail 

gjorde mig oerhört ledsen och kröp långt innanför mitt skinn. Jag svarar inte på mailet och får istället 
följande sms från Expressens reporter Roland Johansson på kvällen:  

 
Hej Ola. Vi jobbar med nytt matrial som vi vill ge dig en möjlighet att kommentera. Det är  
väldigt viktigt att du hör av dig under kvällen om du vill kommentera och bemöta de nya  

uppgifterna. 
 

På långfredagens kväll ringer Sofia Johansson tre gånger och lämnar ett meddelande om att hon vill 
prata med mig. 
 

På påskafton ringer det vidare från de dolda nummer som jag nu lärt mig är Expressen.  
 
På annandag påsk åker jag och min familj hem för att min sambo måste börja jobba och min son ska få 

återgå till normala rutiner som är extremt viktiga för honom. Jag räknar med att själv kunna jobba som 
vanligt. Vi anländer vårt hem på Lidingö vid 15.00. Tre timmar (!) senare ringer det på dörren och 

Expressens reporter Mikael Syren vill talas vid. Han blir ovänligt och bestämt avvisad av min sons bästa 
väns pappa. 
 

Efter detta har Expressen förstått att de inte kommer få en kommentar. Men jag kan inte på något sätt 
tycka att de har respekterat mitt val att inte kommentera. Det är extremt nedbrytande för en person och 

hans familj att vara så jagad av människor som är helt ointresserade av något annat än att klä ttra på 
karriärstegar och sälja lösnummer. Med hot om ”nya uppgifter” och ”nya publiceringar” försökte 
Expressen skydda sig själva genom att förmå mig att tala ut. Om vadå? Är jag anklagad för pedofili? För 

mord? 
 

Thomas Mattson, jag kommer aldrig att förlåta dig dina beslut som har skrämt och stressat min fyraårige 
son och fått mig och min sambo att känna oss obekväma och stressade i vårt eget hem. INGEN är värd 
den behandling du utsatt oss för.  

 
I Expressens senaste artikel insinuerar dom dessutom att jag skulle ha undanhållit mina chefer 

information om det urinprov som togs. Hela artikeln är i stort ett självförhärligande stycke där jag 
misstänkliggörs och min heder fullständigt krossas. Bara för att Expressen är så belåtna över att dom 
hade ”rätt”. 

 
Men Expressen ljuger i detta fall. Så fort jag fått information har jag delgivit mina chefer denna 

information. Problemet var bara det att Expressen satt med sekretessbelagd information som jag själv 
inte hade fått ta del av. Hur har det då gått till?  
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Någon polis som har kunnat ge ”detaljerade uppgifter” har helt enkelt ringt Expressen och sålt ut mig. 
Undrar just vem det kan ha varit? Och för hur mycket pengar? Detta är inte en spekulation. I det 

polisförhör som hölls i fredags erkände nämligen förhörande polis att det låg till på detta sätt. Jag önskar 
den polis som gjort detta en trevlig Thailands-semester med familjen i sommar. Eller sålde du ut mig för 

en sketen Finlands-kryssning? 
 
Med andra ord så visste inte jag att mitt prov uppvisade någonting positivt förens jag skaffat mig en 

advokat och han lyckats få fram informationen. Detta var på torsdagen. Efter det informerade jag alla 
som behövde veta. Min advokat begärde samtidigt ut den polisrapport som ju givetvis borde finnas i 

ärendet. Det var mer än tråkigt att se att den polisrapporten var daterad och upprättad två dagar efter att 
Expressen publicerat sin första historia och således två dagar efter mitt pressmeddelande. Fyra dagar 
efter ingripandet. Jag kan inte för mitt liv få det till ett rättssäkert förfarande. 

 
Dessutom ska man vara medveten om att de stickprovstester som uppvisar positivt för kokain har en 

extremt hög felprocent. Så hög så att polisen har varnats för att dra några slutsatser om skuld baserat på 
dessa test. Jag var således fortfarande övertygad om att jag skulle frias helt i detta.  
 

Utöver Expressens ”uppvaktning” så har jag blivit erbjuden att tala ut om just Expressens behandling av 
mig av stort sett all media. Man verkar också vara mycket sugna på att jag ska berätta en tårdrypande 

historia om mitt liv. Jag har aldrig varit en person som varit intresserad av att berätta om mitt liv, jag har 
haft viktigare saker att tala om. Ibland skrattar jag gott åt det erbjudande jag fick om att göra 
dokumentärfilmen ”Vägen tillbaka” på SVT. Det erbjudandet kom samma dag som Expressen skrev att 

jag tagit ett urinprov. 
 
Men det är inte så ofta jag skrattar just nu. Speciellt ledsen blev jag när SVT ringde mig på fredagen och 

meddelade att vi skulle ”ta en paus”. Jag har levererat och skapat några av SVTs största, bästa och mest 
framgångsrika program för barn under 12 års tid. Att ta ”en paus” betyder att jag inte skulle få göra den 

planerade inspelningen av Wild Kids, den enda produktion jag är aktuell för. I det här läget uppfattas 
givetvis det som att få sparken. Jag upplyste dom om att det är just det som kommer stå i tidningarna. 
Jag blev förstås arg på att dom inte ens var beredda att vänta på ett utslag i en svensk  

domstol. Jag trodde nämligen att jag var oskyldig tills jag var dömd. Är det inte så? SVT sitter dessutom 
med information som kan ge dom anledning att tro att jag faktiskt inte kommer bli dömd för det här. Så 

jag blev lite konfunderad av SVTs uttalande i pressen. I fredags skulle vi ta ”en paus” och i tidningarna 
säger de plötsligt att jag får sparken om jag blir dömd. Hur är det? 
 

Mitt uppdrag som styrelseledamot i BRIS tar slut i och med kongressen i slutet av maj. En ny styrelse 
tar då vid. Det är redan bestämt. Det är en fantastisk organisation som media borde skriva MYCKET 

mer om. 
 
Slutligen innebär detta att jag just nu inte kommer kunna fungera som chefredaktör för älskade 

Kamratposten. Min trovärdighet i dagsläget är inte förenlig med det jobbet, dessutom behöver jag och 
min familj lugn och ro. Så jag överlämnar ansvaret tillfälligt till min redaktionschef och till den 

fantastisk redaktionen. Det är en ära att få jobba med journalister och medarbetare som varje dag lägger 
full kraft på att stärka, bygga och älska både läsare och de som figurerar i tidningen och på KPwebben. 
All annan media i Sverige har mycket att lära av mina anställda.  

 
Jag ber om att få bli lämnad ifred från och med nu. Min advokat Peter Lindqvist kan svara på frågor av 

rent juridisk art. Jag kommer INTE kommentera detta utanför rättssystemet. Jag har fortfarande den 
rättigheten. Och som en man med en rejäl ryggrad sa till mig: ”Det går inte att tvätta sig i trycksvärta”.  
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Det var visst någon tidning som skrev att min karriär kan vara över. Jag förstår inte riktigt det. Jag har 
aldrig varit intresserad av att göra karriär. Mitt fokus, som de som känner mig vet, ligger någon helt 

annan stans. 
 

Ola Lindholm 


