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 Sammanfattning

Under Hösten 2011 startade ett mediedrev mot Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt, där 

han anklagades för att ha bluffat till sig för mycket i bostadsbidrag. Den här uppsatsens uppgift är 

att undersöka vilka strategier Juholt använde sig av i sina försvarstal utifrån statusläran och om han 

argumenterade efter det. Undersökningen är intressant då Juholt misslyckades i sin kommunikation 

till allmänheten under krisens gång. 

Jag fann att det man trodde var en ursäkt från början visade det sig vara undvikande av ansvar. 

Även medias roll visade sig ha en avgörande betydelse då de satte dagordningen. De retoriska 

begrepp och teorier jag använder mig av är centrala inom retoriken och då särskilt inom genus 

judiciale (försvarstal). Med utgångspunkt ur dessa begrepp kan man sedan forma sig en mall som 

kan ge vägledning i ett försvarstal.

Nyckelord statusläran, paradigm, entymem, kategoria, apologia och ethos

Abstract

In the autumn of 2011 a media drive started against the Social Democratic party leader Håkan 

Juholt. At the time he was accused of having been given to much allouance for the rent of his 

apartment. This essay is to examine which strategies Juholt made use of in his defense speeches 

according to the doctrine of status, and if he argued according to it. This is when he failed to 

communicate his message. I found that what you thought was an apology from the beginning it 

proved instede to be avoidance of responsibility. Although the media's role proved to be decisive 

when they set the agenda. The rhetorical concepts and theories I use are central to the rhetoric and 

particularly in judicial speech (apologies). From these concepts one can make a template that can 

provide guidance in an judicial speech.

Keyword status theory, paradigms, entymem, kategoria, apologia and ethos 
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"Det finns någonting ruttet i det svenska riket."

1. Inledning

Jag vill undersöka hur socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt argumenterade under de 

turbulenta veckorna hösten 2011 då han var misstänkt för bedrägeri gällande sitt bostadsbidrag. Mitt 

intresse för detta ligger i att jag uppfattade processen som otydlig och ogenomtänkt när han 

argumenterade för sin sak. Jag upplevde det även som att han ändrade sig i förhållande till 

statusläran vartefter processen fortgick, och han misslyckades enligt mig att övertyga oss väljare om 

sin goda karaktär.

Inledningsvis kommer jag att ge en kort beskrivning av händelseförloppet från det att 

Aftonbladet avslöjar nyheten den 7 oktober  fram till den 15 oktober. Därefter kommer en kort 

sammanfattning av Håkan Juholt som person och tiden som partiledare. Jag anser att den korta 

perioden som han var partiledare innan mediestormen om hans bostadsaffär startade är viktig 

eftersom det påverkade hans förtroende. Analysen av Håkan Juholt försvar kommer att begränsas 

till den initiala fasen av avslöjandet och mediastormen

I uppsatsen kommer jag ge en kort förklaring av den retoriska situationen och även beskriva den 

retoriska situationen Juholt befinner sig i. Jag har valt tre tillfällen att analysera, den första är 

presskonferensen som han höll samma dag som nyheten uppdagades den 7 oktober. Den andra är 

hans statusuppdatering på Facebook den 8 oktober, och den sista är Tidningarnas Telegrambyrås 

(hädanefter TT) intervju med Håkan Juholt som gjordes den 9 oktober. Jag kommer även att 

beskriva och förklara begreppet statusläran och begreppsparet kategoria och apologia. 

1.1. Syfte & forskningsfråga

Syftet med undersökningen är att se hur Håkan Juholt argumenterade i relation till statusläran, och 

vilken eller vilka strategier han använde för att bemöta anklagelserna. Forskningsfrågan blir var i  

statusläran lade han sig och argumenterade han efter det? 

Min hypotes är att dessa två inte överensstämde med varandra. Min tes är att han misslyckades 

med att övertyga allmänheten om sin goda karaktär. En av anledningarna är att han utifrån 

människors föreställning om världen misslyckades förstå vad  frågan egentligen gällde, detta kallas 

för doxa. Det står för de föreställningar om världen som individen eller publiken uppfattar som 

sanna och självklara (Lindqvist 2008: 48). Det betyder inte att doxa är något statiskt, tvärtom så 

påverkas det av andra faktorer som till exempel andra sociala gruppers föreställningar och i möten 

med dessa (Rosengren 2002:53).

Tidigare forskning om statusläran så finns Janne Lindqvists artikel Vad gäller saken 
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(RhetoricaScandinavica 2005 nr:33, 2012) i denna artikel används statusläran som ett 

analysinstrument, dock så är den inte kopplat till kategoria och apologia. Sedan har vi Hans 

Bourghardt Doften av försvar (RhetoricaScandinavica 2005 nr:27, 2012). I denna artikel används 

statusläran också som ett analysverktyg men den används för att analysera försvarstal i filmen En 

kvinnas doft. Denna artikel lyfter fram anklagelsen men inte i form av kategoria och apologia.  

1.2. Metod

Det kommer finnas en begränsning för den mängd material jag kommer att kunna gå igenom. Jag 

har valt att begränsa materialet till tiden mellan den 7 oktober och den 9 oktober samt att jag har 

valt de intervjuer, och uttalande där då Håkan Juholt själv är den som uttalar sig och bemöter 

anklagelserna. Jag har valt presskonferensen som sändes i nedklippt version i Rapport, 

statusuppdateringen på Facebook, och TT intervjun som sändes i Rapport, även den nedklippt. Jag 

har valt att bortse från tidningsreferat eller TV- inslag där det refereras till vad han har sagt. 

En viktig aspekt av analysen  av min frågeställning är att den kommer att bygga på de redigerade 

delarna av presskonferensen och TT intervjun som sändes i Rapport i Sveriges Television 

(hädanefter SVT). Anledningen till att jag kommer att använda mig av de nedklippta reportagen är 

antagandet att det nått ut till flest människor och därmed påverkat deras syn på Juholts försvarstal. 

Men för att analysen ska bli så fullständig som möjligt kommer jag även att se hela 

presskonferensen på Aftonbladet TV och hela TT intervjun på Expressen TV för att se vilka delar 

som Rapport inte tog med. Detta anser jag är viktigt då det som media inte visar eventuellt hade 

kunnat påverka bilden av Juholts till hans fördel. Detta för att  kunna besvara frågan mer grundligt 

och för att  helhetsanalysen ska bli komplett. 

Jag vill understryka att jag har inte kunnat finna den helt oredigerade presskonferensen.

2.  Bakgrund 

Fredag den 7 oktober avslöjade journalisten Anette Holmqvist på Aftonbladet att 

Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt låtit riksdagen betala hela hyran för sin lägenhet i 

Västertorp, detta fast han delar lägenheten med sin sambo Åsa Lindgren. Håkan Juholt bor med 

sin sambo större delen av tiden men är folkbokförd i Oskarshamn. Lägenheten i Stockholm 

anmälde han som övernattningsbostad. Till riksdagsförvaltningen hade han inte angett att han 

bodde där med Åsa Lindgren. Det var Åsa Lindgren som ägde lägenheten när de träffades. 

Som ledamot i riksdagen har man endast rätt till hälften av kostnaden om en 

övernattningslägenhet delas med någon annan. Från 2009 fram till september 2011 fick Håkan 

Juholt 180.000 tusen kronor i ersättning fast han endast hade rätt till hälften av bidraget. I dessa 
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utbetalningar som skett månadsvis har han även fått 100 kronor till hushållselen. Allt detta 

påstod tidningen Aftonbladet. (Aftonbladet 2011).  

Den 7 oktober håller Juholt en presskonferens med anledning av att han anklagas för att ha 

fått för mycket i bostadsbidrag och där han förklarar hur det kommer sig att han fått detta.

Den 8 oktober är Håkan Juholt oanträffbar och gör ett uttalande genom Facebook där han 

skriver att han har betalat in det som tidningarna skrev att han var skyldig och att ingen 

informerat honom om regelverket.

Söndag den 9 oktober ger han en exklusiv intervju för Tidningarnas Telegrambyrå, där han i 

en lugnare miljö än under presskonferensen har möjligheten att förklara situationen, och bemöter 

anklagelsen som precis kommit fram om att han blivit informerad om reglerna för 

bostadsbidraget tidigare under 2000-talet. Därefter är det tyst från Juholt när det handlar om 

bostadsbidraget. 

Måndag  den 10 oktober inleds en förundersökning gällande bedrägeribrott mot Juholt 

Socialdemokraterna håller ett krismöten och meddelar efteråt att förtroendet för Juholt kvarstår. 

Den 13 oktober tar han bladet från munnen och ger en intervju i Sveriges Radio med Lotta 

Bromér där han återigen får chansen att ge sin syn på saken. 

Fredag 14 oktober  lägger åklagarmyndigheten ner förundersökningen om bedrägeri mot 

Juholt då regelverket vid tillfället var otydlig.  "Min bedömning är att när jag tittar på  

regelverket så finns det brister i det. Det går inte att dra den slutsatsen att regelverket är så  

tydligt att en sådan här informationsskyldighet borde åligga Håkan Juholt. Då faller egentligen  

frågan om det är brott eller inte på rent objektiva grunder." (SR 2011)

(Dagens Industri 2011)

2.1. Politikern och Personen

Håkan Juholt är född den 16 september 1962, han är till yrket journalist och bor i Oskarshamn med 

två barn. Han arbetade som journalist och fotograf på Tidningen Östra Småland åren 1981-1994. 

Från 1984 till 1990 var han ledamot i SSU:s förbundsstyrelse. Han har varit riksdagsledamot från 

1994, och han träffade sin sambo Åsa Lindgren 2005 (Expressen 2011). 

Under sin riksdagstid har Håkan Juholt haft olika befattningar. Han blev vald till partiordförande 

den 25 mars 2011, samtidigt var han från den 12 oktober 2010 till den sjunde april 2011 även 

ordförande i försvarsutskottet (Riksdagen 2011).(Socialdemokraterna 2011) 

Innan han blev vald till ordförande hade s-distrikten gått ut med en kravlista till valberedningen 

där den nye partiledaren förväntades ha vissa egenskaper och erfarenheter. Bland annat skulle nya 

partiledaren vara en god kommunikatör, en god debattör, ha erfarenhet från partiet och kunna vinna 
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val. På detta svarar Margot Wallström, som själv tackat nej till posten,”Vem ska orka leva upp till  

allt det där? Jag tror att för det flesta känns det nästan oöverstigligt” (Svd 2011). På frågan om 

Juholt själv skulle bli föreslagen som partiledare sade han,. ”Oj! De är inte kloka. Jag är alldeles  

för yvig och ostrukturerad – jag har inte en personlighet som passar för att ha ett sådant ledande  

uppdrag. Jag vet det, jag känner mig själv väldigt väl. Jag ser det som helt otänkbart. Jag har  

varken kapacitet politiskt eller socialt att ställa mig först i Sveriges störst politiska parti. Jag inser  

min begränsning.” (Sveriges radio 2011, 0,16 s -1,09).  

Håkan Juholt blev partiledare trots sitt uttalande den 25 mars 2011 och därmed fick han en lön 

på 56 000 kr i månaden av Riksdagen. Där utöver betalar Socialdemokratiska partiet 88 000 kr extra 

i lön vilket ger Håkan Juholt en inkomst på totalt 144 000 kr i månaden. Den extra lönen ger 

Socialdemokratiskapartiet för att lönen ska vara i nivå med statsministernlönen (Aftonbladet 2011). 

Varför betalar Socialdemokratiska partiet dessa extra pengar? Jag tror det beror på att 

Socialdemokratiska partiet som varit den dominerande politiska partiet under 1900-talet och de 

första sex åren av millennieskiftet, har självbilden av att partiet och partiledaren trots att de varit i 

opposition sedan 2006, är jämbördig med statsminister Fredrik Reinfeldt. 

Tre dagar efter att ha blivit utsedd till partiordförande avslöjar tidningen Dagens Industri, den 28 

mars 2011 att Håkan Juholts sambo Åsa Lindgren, 2007 blev dömd av Stockholms tingsrätt till 

dagsböter för bedrägeri mot sin tidigare arbetsgivare Fritidsresor. Hon hade vid elva tillfällen 

lämnat in felaktiga uppgifter till en summa av 45.908 kronor. Brotten hon är dömd för gäller bland 

annat ersättning för förlorat bagage till resenärer som betalades ut till hennes konto. (DI 2011)

Juholt har flera gånger fått utstå kritik för att han påstår något som han saknar täckning för, till 

exempel den omtalade partiledar debatten i TV som hölls den 9 oktober som han tackade nej till. 

Anledningen var att han skulle befinna sig på oppositionssidan tillsammans med 

Sverigedemokraterna. Han påstod att det skulle finnas ett skriftligt avtal med Miljöpartiet om att 

bojkotta debatten. Åsa Romson språkrör  för miljöpartiet dementerar detta"Nej, det finns ingen 

skriftlig överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet” (Riksdag 

& Departement 2011). 

3. Den retoriska situationen

Den retoriska situationen består av tre komponenter, ett påträngande problem, en retorisk publik 

och de retoriska villkoren. Den mest centrala delen av dessa tre i den retorisk situationen är det 

påträngande problemet enligt Bitzer (Elmelund, 2006: 85). Det bör läggas till att de påträngande 

problemet även kan ses som en möjlighet, och att denna möjlighet inbjuder till att förändra eller 
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behandla situationen till det bättre. Det finns något i situationen som kräver en reaktion från någon 

person, men för att det ska kallas för en retorisk situation ska denna person, grupp eller företag 

använda sig helt eller delvis av tal eller skrift (Elmelund, 2006: 84). Den retoriska publiken består 

uteslutande av de som kan påverkas, ha möjlighet till eller har viljan att skapa förändring i 

situationen (Elmelund, 2006: 89), medan de retoriska villkoren är de ramar som sätter gränserna 

som talaren måste förhålla sig till. De retoriska villkoren kan vara av två typer. Den ena typen är 

icke retoriska, till exempel lagar och fakta förhållanden, den andra typen som är retoriska är ethos,  

logos och pathos, dessa för talaren automatiskt in i situationen och denne kan med sin retoriska 

skicklighet styra.(Elmelund, 2006: 92)  

Ethos står för hur talarens karaktär ter sig i talet, enligt Aristoteles. Det innebär att det vi redan 

känner till om en person i förväg är icke retoriskt bevismedel (Elmelund, 2006: 88), men det är upp 

till talaren att med hjälp av sin karaktär, person och tidigare handlingar att använda sig av det i en 

specifik retorisk situation. 

Logos vänder sig till publikens förnuft, och är orden framsagda av talaren och visar på talarens 

behärskning av sitt ämne. Där han eller hon med relevanta argument eller fakta kan röja alla tvivel 

ur vägen för sin ståndpunkt. 

 Pathos visar talarens engagemang för ämnet och vänder sig till lyssnarnas känslor för att de ska 

känna för talarens sak. (Hellspong 1992: 51)

4. Statusläran

Statusläran innebär att den som är anklagad för något väljer en nivå varifrån man vill argumentera. 

Nivån man väljer beror på hur den anklagades ställning eller status är i målet (Hellspong 1992: 

248). Status betyder på latin ställning och enligt de klassiska retorikböckerna kan man endast vara 

oenig och se en konflikt ur fyra olika aspekter; fakta, terminologi, kvalitet och procedur (Lindqvist 

2008: 72). Själv ser jag det som nivåer som används för att ett försvar ska vara så effektiv som 

möjligt. Jag kommer att ge en beskrivning av statusläran där jag börjar med den nivå som är den 

starkaste positionen i statusläran. Vissa utav statuslärans nivåer har underkategorier och dessa 

används för att man ytterligare ska kunna ringa in frågan man är oense om, för att på bästa möjliga 

sätt gå vinnande ur situationen.

• Status coniecturalis behandlar det som är sant eller sannolikt. I denna nivå behandlas 

faktaförhållande, och i vårt samhälle anses hårda fakta ha ett stort värde. Till exempel ett 

vapen med den anklagades handavtryck är ett starkt bevis på att den anklagade hållit i 

vapnet, och den anklagade kan inte förneka handlingen.
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◦ Probabile: går det att visa att något är osannolikt eller sannolikt?

◦ Conlatio: kan man utesluta någon i brist på motiv?

◦ Signum: finns det tecken på att den misstänkte befann sig på platsen när dådet 

skedde?

◦ Argumentum: Finns det indicium som tyder på att den misstänkte hade tiden på 

sig att utföra gärningen?

◦ Consecutio: det efterföljande beteende kan tyda på att det var han.

◦ Ad probatio: bevissammanfattning.   

• Status definitionis behandlar definitionen om det man är oenig om. Det handlar  om 

hur något ska definieras eller vilken term man vill sätta. Har den anklagade med 

kniven i sin hand verkligen begått ett mord eller var det i självförsvar? 

• Status qualitatis, som behandlar en saks kvalitet. Det kan handla om att man ska ta 

hänsyn till särskilda omständigheter till exempel jag skulle inte ha använt kniven om 

han inte hotat slå barnen.

◦  Comparatio går handlingen att jämföra med en annan? 

◦  Remotio criminis kan man skylla handlingen på en tredje part?

◦ Relatio criminis går det att återföra handlingen på den som anklagar mig eller 

offret.

◦ Conscessio man erkänner handlingen. 

▪  Purgatio man argumenterar för att syftet var gott men att handlingen var fel. 

▪  Deprecatio man ber om ursäkt och ber om förbarmande.

• Status translationis, nämns både som den starkaste eller svagaste positionen i olika 

retorikböcker. Nivån betyder att man försöker överföra frågan till en annan spelplan. 

Till exempel genom att hävda att domstolen inte är behörig att döma i målet. 

(Lindqvist 2008: 158-159). Anders Breivik använder detta argument bland annat 

(DN 2011) liksom Saddam Hussein när hävdade att domstolen han stod inför 

saknade legitimitet, då han fortfarande var Iraks president. 

Statusläran är särskild lämpad för genus judiciale eller försvarstal som det också kallas och det är 

också inom den genre jag kommer att behandla statusläran, då det för Håkan Juholts del handlade 

om att han höll försvarstal under krisens gång. Jag vill poängtera att Håkan Juholt aldrig var 

misstänkt för något brott, och att försvarstalen skedde utanför en juridisk domstol. Jag vill 

understryka att det är en väsentlig skillnad  mot att det gjordes en förundersökning om misstänkt 

bedrägeribrott. I frågan om bostadsbidraget är det folkdomstolen det vill säga allmänheten som 
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dömer Juholt till sist. 

Oavsett vilken nivå man försvarar sig ifrån krävs det skicklighet för att kunna dra fördel av ens 

position. Det är som Quintilianus skrev i De institutione oratoria "...det är därför som måttligt 

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

vältalighet" (Johannesson 1998: 38).

Juholts ståndpunkt gällande hyresbidragen var att han hela tiden trott att han handlat rätt. Med 

andra ord är alla överens om att handlingen som föranlett anklagelsen är fel, om att ha sökt och fått 

för mycket i hyresbidrag. Då handlar det inte om att bevisa ifall handlingen har skett eller inte, det 

finns bevis som styrker att han har sökt hela hyresbidraget i form av ansökan med hans 

namnunderskrift på (Aftonbladet 2011). Alltså försvarar han sig från en lägre nivå än status 

coniecturalis. 

När det hela startar med Aftonbladets avslöjande den 7 oktober beskrivs Juholts agerande till en 

början som att han är en person som är girig och slarvig med sin ekonomi enligt Stig Björn 

Lundgren som är statsvetare och socialdemokrat (SVT-play, 0:40-0:57). Genom detta liknar det 

Mona Sahlins "Tobleroneaffär". Det hela är då inledningsvis definierat som ännu en så kallad 

politisk affär där en socialdemokratisk politiker agerat omoraliskt och väckt allmänhetens vrede. 

Om detta tror jag man kan vara överens om, då han själv också nämner det på presskonferensen, att 

hans handlande ger en kollektiv bild av politiker som giriga och som sådana vill de roffa åt sig 

(Aftonbladet TV 2011, 07:12 - 07:20). Termen jag anser passande är Juholt - affären och det är den 

allmänt vedertagna termen för händelsen. En sökning på Google bekräftar detta. Då får vi gå ner en 

nivå från status definitionis. 

Juholt har enligt honom själv handlat efter vad han trodde var rätt. Han har aldrig handlat med 

uppsåt att försöka lura någon. Det hela beror på att han inte tagit del av regelverket. Juholt försvarar 

sig ifrån status qualitatis och dess underkategori concessio, då han pekar på särskilda 

omständigheter att beakta. Han erkänner handlingen eller gör ett medgivande concessio, att ha sökt 

hela bidraget. Concessio är en underkategori till status qualitatis som betyder just medgivande (Ad 

Herennium 1994:33), men som han själv säger "Jag har gjort detta helt utan uppsåt..."  Eftersom 

han saknat uppsåt använder han strategin purgatio som betyder urskuldande, detta är i sin tur 

underkategori till concessio. Detta innebär i sin tur att han pekar på en omständighet, denna 

omständighet är ovetskap om reglerna  "...Jag har inte tagit del av att reglerna är på ett annat  

sätt..." (SVT play: 0:20-0:38). Detta är ett sätt att förstärka ett svagt försvar med en omständighet 

(Ad Herennium 1994:33). Jag vill här understryka att det på presskonferensen aldrig kommer fram 

en ursäkt som är den andra underkategorin till concessio, det vill säga deprecatio som betyder 

avbön. Jag vill med detta påvisa att Juholt på presskonferensen aldrig gör en pudel. Vilket är en 

10



viktig faktor som jag tror påverkade allmänhetens syn på det hela.

Sist har vi status translationis. Denna nivå behandlar vilken domstol som ska behandla ett fall 

eller ifall en domstol är behörig att döma i målet. (Lindqvist 2008: 158-160) 

Denna nivå använder Håkan Juholt inte som ett försvar i den mening att han hävdar att 

folkdomstolen inte har rätt att döma honom, utan han visar förståelse för att allmänheten är 

besviken. Däremot så kommer frågan upp den 10 oktober när förundersökning om misstänkt 

bedrägeribrott inleds. Dock så välkomnar han detta genom att hävda att en grundlig utredning är 

viktig (DN 2011). Han gör det bästa av situationen då han egentligen inte har något val. Det är en 

form av försvar när han säger sig välkomna en brottsutredning, eftersom det kommer att visa att han 

inte är en brottsling. Om man ser det som ett sätt att försvara sig är det ifrån en stark position han 

gör det, eftersom det låter självsäkert från hans sida att välkomna ett sådan process. Däremot kan 

det råda delade meningar kring hur stark den positionen egentligen är. Till exempel har Lennart 

Hellspong valt att ha den som den starkaste positionen (Hellspong 1992: 248) medan Lindqvist har 

den på den svagaste positionen i statusläran (Lindqvist 2008: 160). 

4.1.  Presskonferensen 

”...jag har gjort detta helt utan uppsåt, jag har utgått utifrån att jag har gjort rätt, jag har utgått  

ifrån att jag har följt dem regler som gäller. Och det har jag då inte gjort, jag har inte tagit del av  

att reglerna är på ett annat sätt. Det beklagar jag, och jag kommer att göra allt jag kan för att  

korrigera det omgående” (SVT – play: 0,20 – 0,37 : 2011). Med dessa ord inleder Juholt sitt 

försvarstal i Rapports nyhetsinslag från presskonferensen den 7 oktober. Som jag tidigare nämnt så 

försvarar sig partiledaren i inledningen av denna kris från status qualitatis, och han försvarar sig ur 

dess underavdelning concessio, där han först erkänner att han fått för mycket i ersättning för att med 

hjälp av purgatio undvika straff (Lindqvist 2008: 159). Han använder sig av concessio och purgatio 

i inledningen, eftersom han menar på att han trott att han gjort rätt. Hans handlande har varit ärligt 

enligt honom själv då han har upplyst samtliga han har träffat om att han bor tillsammans med sin 

sambo i Västertorp.  På frågan vad som fick honom att tro att riksdagen skulle stå för hans sambos 

boendekostnader säger han.”Jag har utgått ifrån att det är mina kostnader, för min bostad, som 

dessutom är lägre i denna Stockholmsförort än den lägenhet jag hade på Nygatan som Riksdagen  

erhöll...”(SVT – play: 1,10 – 1,35: 2011). Här ser man också ett exempel på comparatio som 

betyder jämförelse och är en annan utav underkategorierna till status qualitatis. Han jämför den 

nuvarande kostnaden med en annan som är dyrare. Denna strategi används för att förminska hans 

försyndelse. (Lindqvist 2008: 159). 
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Som jag tidigare nämnt så ber han inte om ursäkt och använder sig alltså inte av den lägsta nivån 

deprecatio, utan han pekar på särskilda omständigheter som föranlett misstaget.

4.2. Facebook

Nedan följer Juholts Facebook uppdatering från lördag den 8 oktober.

”Jag har sedan 1994 lämnat alla uppgifter skriftligen till Riksdagen som ersätter för dubbelt  

boende. Mitt hem är i Oskarshamn. Jag har varit säker på att jag gjort rätt. Ingen har sagt att jag  

gjort fel. För en mån sedan fick jag besked att jag gjort fel. Sedan dess har jag gjort allt jag kan för  

att göra rätt, men förgäves. Igår sa Riksdagen att de inte hade ngt krav på mig. Väldigt förvirrande,  

trots det betalade jag det kvällstidningarna tyckte jag borde göra. Jag har aldrig försökt lura 

någon. Är inte felfri alls, men just i den här frågan har jag hela tiden försökt göra rätt”.                

I det här utlåtandet är han kvar i status qualitatis. Han fortsätter att hävda samma sak som i 

presskonferensen, att han varit säker på att han gjort rätt, ingen har sagt att han gjort fel. Återigen 

använder han concessio då han erkänner handlingen och purgatio, urskuldar sig genom att peka på 

omständigheten att han inte kände till reglerna. Men han gör ett tillägg till sitt försvar, till skillnad 

mot presskonferensen så skriver han nu även att "...Ingen har sagt att jag gjort fel...". Här använder 

han ytterliggare en till strategi, han är fortfarande kvar på den övergripande nivån status qualitatis, 

men här går han upp på en starkare nivå, till remotio criminis. Denna strategi är en underkategori 

till status qualitatis och ska också peka ut en särskild omständighet. Syftet är att skylla handlingen 

på någon annan, i detta fall människorna runt omkring. (Lindqvist 2008: 159). Det bör poängteras 

att på presskonferensen säger Håkan Juholt att han inte tänker lägga skulden på någon annan 

(Aftonbladet TV 6:39- 6:42). Dock framkommer inte detta i SVT inslaget.

Återigen kan man se att han befinner sig på en högre nivå än deprecatio och inte ber om ursäkt 

för sitt handlande utan försöker hänvisa att det hela beror på misstag och omständigheter.   

4.3.  TT Intervjun

I detta inslag som sänds den 9 oktober sägs det enligt reportern att det har kommit fram nya 

uppgifter där det sägs att Juholt redan 2009 blev upplyst av partiets internrevision att han tagit emot 

stora bidrag. Denna uppgift förklarar Håkan Juholt med”...det är en lögn” 00:10. Han menar på att 

han varken har fått skriftlig eller muntlig påpekande kring bidragen, och han förnekar bestämt att 

han skulle ha fått dessa uppgifter. Han menar på att någon vill smutskasta honom ”...ytterligare lite  

grann” 00:30. 

I inslaget bemöter han reporterns uppgifter med att förneka att han ska ha fått information om 
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hur reglerna ligger till, här lägger han sig på den högsta nivån i statusläran status coniecturalis. Det 

finns inget skriftlig bevis som journalisten lägger fram som styrker den nya anklagelsen, utan 

journalisten ställer frågan "Du fick enligt medieuppgifter redan 2009 påpekande från partiets  

internrevision att du tagit emot för stora bidrag."  (SVT-play 2011). Det är för övrigt bara denna 

anklagelse som han bemöter från den högsta nivån status coniecturalis. 

Underkategorin till status coniecturalis som han använder är approbatio som betyder 

bevissammanfattning. Juholt använder den speciella tekniken för ett försvar att beskylla den som 

anklagar för falsk anklagelse ”...det är en lögn”. (Ad Herennium 1994: 45). Han använder också en 

allmän strategi kallad rumores som betyder rykten (Ad Herennium 1994: 45), och som är 

underavdelning till approbatio. Det är från denna nivå han försvarar sig ifrån med orden "...Den 

uppgiften är en lögn och den förs fram av någon som vill utnyttja detta tillfälle för att skada mig  

ytterligare lite grann.". Denna tekniks funktion är att visa att dessa rykten är fabricerade av hans 

fiender som är illvilliga och böjda för förtal (Ad Herennium 1994: 46).

I övrigt försvarar han sig fortfarande ifrån status coniecturalis, concessio och purgatio eftersom 

det i nyhetsinlaget implicit finns anklagelsen om bidragsfusk kvar. De som såg Rapport tidigare 

eller läst tidningen bör ha haft detta i åtanke. Jag vill återigen tillägga att man i SVT bara ser klippet 

som varar i 40 sekunder, fast hela intervjun är på 19 minuter. Det gör att man heller inte får se att 

han uttryckligen ber om ursäkt (Expressen TV 2011: 09:30) även om det sker på journalistens fråga 

"Finns det något du behöver be om ursäkt för, tycker du?" (Expressen TV 2011: 09:15). Detta kan 

göra att allmänheten får ett osammanhängande intryck på det sättet han förvarar sig.  

Nedan följer en sammanfattning av den okände författaren till boken Ad Herennium där 

författaren utifrån statusläran beskriver en rad möjligheter för hur man på bästa sätt kan 

argumentera för sin sak. Jag har valt att ta med de delar som är relevanta för min analys som i 

huvudsak är försvarsstrategierna.

5. Försvarsstrategier

5.1. Status qualitatis, comparatio 

Vid en comparatio jämförelse, ska man undersöka om det är troligast att man gjort de mest 

hedersamma istället för att som åklagaren hävdar att man valde det minst hedersamma. Efter detta 

bör försvaret fråga sig vilket av alternativen, åklagarens eller den åtalades, framstår som mest 

fördelaktigt och lämpligast med utgångspunkt från det som är hedervärt och ändamålsenligt. Man 

ska även fråga ifall valet av det mest fördelaktig föll på den åtalade eller någon annan. För att 
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omkullkasta anklagelsen om att den åtalade valde den mest onda handlingen bör försvaret 

argumentera  ur faktaprövande (status coniecturalis) till exempel motiv och moral.

Försvararen ska även argumentera mot de personer som anser att det är bäst att välja det som är 

fördärvbringande framför det som är nyttigt. Efter att ha gått igenom ovanstående ska försvararen 

fråga åklagarna eller domarna själva hur de hade agerat i den anklagades fall genom evidentia 

(åskådliggöra) med en så levande beskrivning att åhörarna själva tycker sig uppleva 

omständigheterna och de beslut den åtalade var tvingad att göra. (Ad Herennium 1994, II:21-22)

Juholt använder denna strategi när han på presskonferensen gör jämförelsen med att lägenheten i 

Västertorp har en lägre hyra än den som Riksdagen erbjöd på Nygatan. Detta är något som Juholt 

själv valde och det är de mest hedersamma eftersom det är ett billigare alternativ vilket också är de 

mest fördelaktigaste för skattebetalarna. I samma stund som han säger "...som dessutom är lägre i 

denna Stockholmsförort än den lägenhet jag hade på Nygatan som Riksdagen erhöll...”, använder 

han strategin ur faktaprövande som handlar om vita (moral). Här är det meningen att man ska förstå 

att han av moraliska skäl valde det lämpligaste alternativet. Argumentet har även att göra med ethos 

och visar som tidigare nämnt en utav hans dygder. 

5.2. Remotio criminis 

Med remotio criminis menas att man försöker vältra över skulden på  en tredje part, någon person 

eller omständighet och då bör man ställa sig frågan ifall personen eller organisationen haft den 

makten att tvinga den åtalade att begå brottet, och ifall den åtalade saknat möjlighet att säga ifrån 

utan att riskera sitt liv eller repressalier. Ifall det är som den åtalade påstår, bör man fråga sig ifall 

han eller hon är ursäktad bara för att någon annan person eller organisation förmått den åtalade att 

utföra handlingen. (Ad Herennium 1994, II:26) 

När Juholt uppdaterar sin status på Facebook med orden "...Ingen har sagt att jag gjort fel..." 

uppstår frågan ifall man systematisk följer ovanstående råd om han blev tvingad av någon att ta 

emot bostadsbidraget? Nu ska man i det här fallet inte tolka det som att Riksdagen är en 

organisation som hotar ledamöterna med repressalier ifall de vägrar ta emot bostadsbidraget som de 

har rätt till. En bättre förståelse för hur Juholt resonerar får man när han säger att han anser att det är 

fel ifall bidraget skulle vara frivilligt för riksdagsledamoten. Eftersom han anser att " Det kan inte  

vara frivilligt bland ledamöterna att avgöra om Riksdagen ska stå för kostnaden eller inte...Vi har  

en Riksdag som bygger på att människor från hela landet ska kunna vara ledamöter" (Expressen 

TV, 10:10-10:55). Det sista argumentet är ett entymem och ethos argument där överpremissen lyder 

att det är viktig med demokrati. Ethos aspekten bottnar i arete och dygden rättvisa, då det är rättvist 

att människor från hela landet har möjlighet att sitta i Riksdagen. Jag tror att han med frivilligt 
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menar att det skulle innebära att riksdagsledamöter skulle välja bort bostadsbidraget enbart för att 

blidka allmänheten och deras syn på politiker som skor sig, och att det skulle ta bort fokus från de 

större frågorna i politiken. 

Denna tvingande omständighet han pratar om hävdar jag är korrekt när han argumenterar varför 

han tar emot bidraget trots den lönen han har. Frågan gäller också huruvida någon informerat 

honom, strategin han använder ska visa att omständigheterna har gjort att han fått hela bidraget 

istället för halva. Men vi bör komma ihåg att den regel som till en början var glasklar, var mer som 

mörktonad glas och då kan Juholt trots den lönen han har ursäktas. Men nu gällde frågan ifall han 

borde ursäktas vid det givna tillfället då Aftonbladet påstod sig veta hur regelverket var. Jag anser 

att han inte borde ha ursäktas eftersom han då försvarade sig ur en starkare position i statusläran än 

vad allmänheten förväntade.   

5.3.  Conscessio 

Concessio innebär att man erkänner en brottslig handling och utifrån underkategorierna väljer man 

sedan den position man vill argumentera ifrån för att undvika straff. (Lindqvist 2008: 159)

• Purgatio innebär man argumenterar för att syftet var gott men att handlingen var fel och 

förnekar att man handlat med uppsåtet att begå ett brott. 

◦ Necessitas (nödtvång): Är situationen självförvållad för att den åtalade skulle hamna i 

nödtvång? Man bör sedan fastställa ifall nödtvånget hade kunnat undvikas eller mildras, 

eller ifall den åtalade som åberopar nödtvång haft möjligheten att vidta åtgärder.  

◦ Fortuna (olyckshändelse): Här bör den som försvarar hävda att oavsiktliga handlingar ej 

bör behandlas som ett brott då det är avsikten som räknas. Man kan även använda övriga 

strategier från purgatio till exempel att det var en olyckshändelse på grund av ovetande 

som det skedde och ledde till en olycka. Eller det var ett misstag av mig då situationens 

nödtvång tvingade mig att handla med följden att det blev fel.  

◦ Inprudentia (ovetskap) : Ifall den åtalade hävdar att förbrytelsen skett på grunda av 

ovetskap, bör man fråga sig ifall det har varit möjligt för den misstänkte att denna varit 

okunnig, därefter ifall denne ansträngt sig för att ta reda på hur saker ligger till, och om 

denna okunskap kan ledas till den åtalades eget fel eller ifall det var slumpen. Sedan med 

hjälp av status coniecturalis (faktaprövning) ska man undersöka ifall den åtalade 

verkligen saknade okunskap.(Ad Herennium 1994, II:23-24) 

Okunnighet om regelverket är vad Juholt påstår genomgående. I efterhand kommer 

det fram att han omöjligt hade kunnat känt till reglerna då dessa vid tillfället var 
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otydliga. Men man ska komma ihåg i vilken kontext han befann sig i då han säger att 

han borde ha känt till reglerna som är glasklara. I den situationen var det sannolikt enligt 

mig att han var okunnig om reglerna. Han hävdar också att han hela tiden fyllt i 

ansökningshandlingarna för hyresbidraget med både sitt namn och sambons hela tiden, 

och inte förens riksdagsförvaltningens påpekande efter sommaren började man att titta 

närmare på regelverket. 

Men reglerna var vid den tidpunkten otydliga och i Aftonbladets egen artikel från den 

7 oktober, samma dag som Aftonbladet släppte nyheten säger kanslichefen till 

Aftonbladet "att reglerna är inte alldeles solklara" (Bluffade – med bostadsbidraget 

2011) . Juholts svar på journalistens fråga "När du fick frågan från 

riksdagsförvaltningen om du verkligen skulle ha ersättning för hela hyran i somras vad  

svarade du då?" (Aftonbladet TV,01:18 -01:35), hänvisar Juholt till kanslichefen och 

säger att de ska korrigera felet. Håkan Juholt hävdar att det har fört en diskussion med 

riksdagsförvaltningen i en månads tid, och under tiden har han skickat in en ny ansökan. 

Detta talar för att Håkan Juholt antagligen var okunnig om hur regelverket låg till under 

den tiden då man försökte tyda regelverket. Och som han själv säger "...i somras var jag 

partiledare..." (Aftonbladet TV, 03:45-04:04). För det första att han i somras var 

partiledare tolkar jag som att han rest runt i landet och talat om viktiga politiska frågor. 

Han har inte haft tiden för att titta igenom regelverket som är otydligt. Vidare säger 

Juholt att han inte skulle chansa och bluffa för att tjäna 3000 kr extra. Dessa två 

paradigmargument saknas i nyhetsinslagen och är enligt mig viktiga för hans försvar då 

detta ger en fingervisning om varför han inte satt sig in i reglerna. Detta talar för att han 

sannolikt inte kände till reglerna, och det låter troligt att han inte skulle chansa för att 

tjäna 3000 kr extra. 

• Deprecatio innebär att man ber om ursäkt och ber om förbarmande. Denna strategi bör 

användas när man vill medge brottet utan att åberopa omständigheter, olyckshändelser eller 

brist på kunskap. För förlåtelse bör man argumentera ur personens tidigare goda gärningar 

som överträffar de dåliga och i vilket antal dessa är. Man bör även peka på vilken härkomst 

personen har och att hans brott inte skett på grund av ondska utan det skedde på grund av 

lojalitet och goda intentioner. Om andra blivit förlåtna i liknande situationer bör den åtalade 

också bli det ifall staten i framtiden inte riskerar brott från den åtalade.(Ad Herennium 1994, 

II:25)

Denna strategi använder Juholt när han gör intervju för TT "har inte gjort det för att  

dölja något undanhålla något eller försöka lura till mig någonting"  (Expressen TV 2011, 
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09:45-09:53). När han svarar på fråga ifall han är slarvig med ekonomin säger han "jag är 

smålänning skötsam...ärlig smålänning" (Expressen TV 10:58-11:05). Frågan kommer upp 

efter att han har bett om ursäkt och här använder han det allmänna topos som tillhör 

personen och dess härkomst. Detta är en del av hans försvarsstrategi då smålänningar ser sig 

som ekonomiska medan övriga Sverige kallar smålänningar för snåla. I förbifarten nämner 

han att han inte har haft svart dagmamma vilket är ett rykte som florerat kring statsminister 

Reinfeldt. Påståendet gör mig misstänksam då Juholt drar upp det eftersom sammanhanget 

är politiskt. Oavsett om det är medvetet eller inte är detta en del av status coniecturalis och 

rumores. I övrigt radar han upp sina tidigare goda gärningar för att visa att dessa överväger 

de negativa (Expressen TV 2011, 11:46-14:10) samtidigt som han passar på att hylla media 

för att de måste gå tillbaka 10 år i granskningen för att finna ett fel (Expressen TV 2011, 

14:21-14:39).

6. Status coniecturalis

• Probabile (sannolikhet): används för att visa att den åtalade haft fördel av brottet eller 

handlingen. 

◦  causa (motiv): Försvaret ska tona ned att det funnits något motiv, man bör även 

poängtera de orättvisa i att alla som kan ha haft nytta av en sak blir misstänkta för brott. 

Här påpekar Juholt att han saknat motiv, då han argumenterar att han tjänar så pass 

bra att han inte skulle chansa att försöka lura till sig 3000 kr extra. Med andra ord 

girighet är inte motivet till att han har fått ut dubbelersättning. 

◦  Vita (moral): Försvaret ska visa på den åtalades fläckfria förflutna om möjligt, i annat 

fall får man visa på den åtalades bristande kunskap. I det fall då den åtalades har ett 

ökänt rykte om ohederlighet ska man använda sig av det allmänna topos rykte (se 

nedan) och att man inte ska sätta sin tilltro till rykten. Ifall inget av ovanstående 

fungerar bör man understryka att det är handlingen som ska bedömas och inte det man 

tidigare har gjort. (Ad Herennium 1994, II:3-5) 

Juholts kommentar på Facebook"Ända sedan 1994 redovisat mina boendekostnader"  

(Expressen TV 2011, 1:54-2:03) använder sig Juholt av ett paradigmargument från 

historien för att förstärka sitt ethos. Detta för att visa sitt fläckfria förflutna, och för att 

ytterligare argumentera för sin sak säger han "Jag borde ha tagit reda på att om man är 

två så är det en annan ersättning som utgår" (Expressen TV 2011, 2:15-2:21). Detta 

använder han för att understryka sin brist på kunskap. Här ser man också hur han 
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systematisk argumenterar efter råden som ges i Ad Herennium, dock tror jag att han gör 

det omedvetet.

◦  Approbatio (bevissammanfattning): Försvaret ska använda det speciella argumentet  

▪  Testes (för eller emot vittnen):  En strategi för att tala mot ett vittne är att peka på 

dennes skändliga livstil eller osammanhängande vittnesmål genom att säga att det 

som vittnet påstår inte har kunnat hända. Det kan också göras genom att hävda att 

vittnet omöjligt kunna ha vetat, eller så kan man argumentera för att vittnet är 

partiskt. Dessa strategier används för att misstänkliggöra vittnet vid utfrågning. (Ad 

Herennium 1994, II:9) 

 Rumores (för eller emot rykten): Förvara sig mot rykten gör man genom att förklara att många 

rykten är falska för att sedan ge ett exempel på ett sådant rykte. Fortsättningsvis hävdar man att 

ryktena är påhittade av ens fiender eller av personer som av naturen är illvilliga. Man kan också dra 

upp ett uppdiktat rykte som är på allas läppar som i något avseende skadar motståndarens 

förtroende, men man poängterar att man själv inte sätter någon tilltro till sådant av den anledningen 

att vilken människa som helst kan sprida ett sådant rykte. (Ad Herennium 1994, II:12) Juholt 

använder denna strategi när han bemöter påståendet om att han redan 2009 skulle ha fått reda på av 

partiets internrevision att han fått för mycket i bidrag. Han säger att det påståendet är en lögn, men 

han säger inte rakt ut att det är hans fiender som har hittat på detta rykte, utan han säger" det är  

någonting som naturligtvis nu har kommit upp för att utnyttja det uppkomna läget för att komma åt  

mig" (Expressen TV 2011, 0:39-0:47). Man måste komma ihåg att han som politiker   har ovänner 

utanför Socialdemokratiska partiet såväl som inom för att han ska kunna använda det här som ett 

argument och det gör att argument är relevant och hållbart i kontexten han är i.  

7. Argumentation

7.1. Entymem och Paradigm

Enligt Aristoteles finns det två möjliga sätt att argumentera, antingen med ett entymem eller ett 

paradigm, och det är endast dessa två sätt man kan argumentera på.(Lindqvist 2008: 98) 

Ett entymemisk argument har tre kännetecken. 

1. Premisserna kan utgå från sannolikheter.

2. Slutsatsen följer med sannolikhet och inte nödvändigtvis logiskt. 
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3. Någon av premisserna eller slutsatsen är implicit eller implicita. (Elmelund 2006: 184) 

Ett entymem argument utgår även ifrån en generell princip om en sak. Till exempel att det är allas  

ansvar att arbeta för att motverka mobbning. Detta påstående har som allmän princip om än 

outtalad att mobbning inte är okej.  

Ett paradigm argument bygger på att avsändaren ger ett enskilt fall som exempel. Det kan 

fungera på fem olika sätt, att det liknar det man talar om, vara större eller mer omfattande, vara 

mindre, är olikt, eller motsatt det man talar om. Ett paradigm har fyra olika källor eller topos man 

kan hämta exempel ifrån, historien, poesin (inkluderat sagor, film, historier etc), ordspråk och 

liknelser. För att ta ett paradigm exempel från poesin, mobbare ska passa sig så att inte den 

mobbade hämnas som Gummi Tarzan gör (Lindqvist 2008: 103-104).

7.2.  Presskonferens

Den retoriska situationen inför presskonferensen är att Juholt står inför det påträngande problemet 

att hans ethos tar skada av att ha begärt och fått för mycket i bostadsbidrag. Faktumet är också en 

del av de retoriska villkoren, som skapar förväntningar hos publiken att talet ska handla om 

bostadsbidraget, och inte om partiets program till exempel. Han har möjligheten att med hjälp av tal 

kunna påverka den retoriska publiken, att de ska förändra sin syn på Juholts agerande. Publiken är 

väljarna och deras syn gentemot honom måste han förändra till de positiva, eftersom hans ethos 

tidigare tagit skada då han uttalat sig och fått göra den ena juholtare efter den andra. Juholtare 

betyder förhastat uttalande som man snart tvingas backa på (Språkrådet 2012: pdf).    

"jag har gjort detta helt utan uppsåt, jag har utgått utifrån att jag har gjort rätt, jag har utgått  

ifrån att jag har följt dem regler som gäller. Och det har jag då inte gjort, jag har inte tagit del av  

att reglerna är på ett annat sätt. Det beklagar jag, och jag kommer att göra allt jag kan för att  

korrigera det omgående"

Hans påstående är att han sökt hela bostadsbidraget utan uppsåt att få för mycket. Han för en 

entymemisk argumentation. Den underförstådda slutsatsen som lyssnarna ska förstå är att han vill 

visa på att han är en god person, hans karaktärsbrist i detta fall beror inte på att han är en girig 

politiker som vill sko sig själv, utan det beror på att han inte kände till reglerna. Det här tyder på att 

argumentet också är ett logos argument, eftersom "... jag har utgått ifrån att jag har följt dem regler  

som gäller..." detta är sakskälet och som vänder sig till lyssnarnas förstånd, eftersom om man tror 

att man har följt reglerna, då har man inte medvetet handlat fel. Detta kan nog många hålla med om, 

då de flesta av oss någon gång varit i en sådan situation. Argumentet syftar även till att visa att han 

är måttfull och att detta inte var en handling baserat på girighet. Det är med andra ord kopplat till 
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arete eftersom han vill visa på en karaktärsegenskap av måttfullhet, som är en av kardinaldygderna 

(Lindqvist 2010: 91-92).

Vidare fortsätter han med sitt logos resonemang "...jag har inte tagit del av att reglerna är på ett  

annat sätt...". Detta använder han inte som ett stödargument till påståendet att han gjort detta utan 

uppsåt, utan argumentet används istället för att stödja det andra påståendet som är "...och jag 

kommer att göra allt jag kan för att korrigera det omgående". Det här påståendet har som 

överpremiss att om man inte tagit del av reglerna så bör man åtgärda felet omgående. Argumentet 

syftar även till att visa att han vill göra rätt för sig och ska på så sätt stärka ethosdelen arete och här 

kan man ana en annan kardinaldygd nämligen rättvisa (Lindqvist 2010: 91-92), som för Juholt 

handlar om att göra rätt för sig. 

Innan presskonferensen hade allmänheten en bild av Juholts karaktär, och vilken grad av 

trovärdighet han hade. Jag anser att den trovärdigheten var låg innan affären rullades upp. Dels för 

att hans ethos redan var sargat efter turerna kring den svenska Libyeninsatsen, och dels för 

uttalanden om att man hade ett skriftlig överenskommelse med Vänsterpartiet och Miljöpartiet att 

bojkotta tv-debatter (DN 2011),  och det sistnämnda skedde i anslutning till avslöjandet av 

bostadsbidraget.

Redan från starten av affären var hans inledande ethos svagt och med låg trovärdighet. Ett 

inledande ethos är i sig ett ickeretoriskt bevismedel enligt Aristoteles, eftersom den är definierad på 

förhand. Aristoteles menar att övertalning genom talarens karaktär ska ske genom talet (Elmelund 

2006: 134). Eftersom det är tydligt att affären handlar om moral, så hävdar jag att ett inledande 

ethos visst är ett retoriskt bevismedel. För det är som Isokrates skrev, och för mig som 

retorikstudent handlar retorik i första hand om att övertyga och då är det så att ” … ord bär på mer 

övertygelse när det uttrycks av människor med ett gott rykte än när det sägs av människor som 

lever under ett moln, och att argument som görs av en människas liv väger tyngre än det som 

möbleras av ord”. (Isokrates: egen översättning) Målet för retoriken är persuasio och vad övertygar 

människor mer än handlingar? 

Juholt påstår även att han”...utgått ifrån att det är mina kostnader, för min bostad, som dessutom 

är lägre i denna Stockholmsförort än den lägenhet jag hade på Nygatan som Riksdagen erhöll...”.  

Det sista argumentet betyder att han utgår ifrån en allmän princip om att som statlig representant 

ska man välja alternativet som är billigare om det har samma funktion. Med detta argument vill han 

visa välvilja till publiken och då är detta ett ethos argument som bygger på ett entymem som, sin tur 

bygger på den outtalade men sannolika premissen; billigare alternativ för samma funktion. 

Ethos består av  tre dimensioner phronesis, arete och eunoia vilket i tur och ordning står för 

klokhet, dygd och välvilja (Elmelund 2006: 128). Visst handlar ethos om hur talarens karaktär ter 
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sig i talet, men en partiledare är alltid partiledare, även på fritiden. Dessutom är han i opposition och 

det är en annan partiledare och andra partier som leder landet, vilket gör att hans tidigare handlingar 

är svaga som argument. Och vad jag vet har han tidigare inte utfört några handlingar som kan visa 

hans goda karaktär, därav är hans ethos också svagt. Därför misslyckas han enligt mig, argumenten 

han använder skadar honom på alla tre platser, phronesis (klokhet), nej han kände inte till reglerna, 

arete (dygd), nej han är inte måttfull eftersom han har begärt hela beloppet samt 100 kr för 

hushållselen, eunoia (välvilja), nej hur ska han vilja oss väl om han slösar med skattebetalarnas 

pengar?  

Det är även på sin plats att dra sig till minnes Mona Sahlin och Tobleroneaffären. Man har 

kunnat läsa i media om att hon förlorade sin plats till partiledarposten mer på grund av att hon är 

kvinna, medan Juholts får vara kvar på grund av att han är man. Men en betydande skillnad är att 

Juholt är partiledare när allt uppdagas. Medan Sahlin var kandidat till partiledarposten. 

7.3.  Facebook

Den retoriska situationen Juholt befinner sig i den 8 oktober är annorlunda jämfört med den 7 

oktober. Det påträngande problemet liknar det från föregående dag men situationen för hans 

trovärdighet som politiker har tagit ännu mer skada. Därför är han tvungen att agera för att förändra 

väljarnas sympatier för honom till det bättre. Men medan delar av den tidigare presskonferensen 

sändes i Rapport, kommunicerar han denna gång sitt budskap med text, och den retoriska publiken 

denna gång är de väljare som har ett Facebook-konto. De retoriska villkoren han har att förhålla sig 

till är faktaförhållandet med bostadsbidraget och att hans ethos solkats ner ytterligare. Dessa två 

villkor måste han förhålla sig till och som sådana är de ickeretoriska.  

Hans påstående är "...Jag har varit säker på att jag gjort rätt..." men han inleder sin uppdatering 

med ett exempel på hur han har handlat rätt "Jag har sedan 1994 lämnat alla uppgifter skriftligen  

till Riksdagen...". Han använder ett paradigm argument här, källan till detta argument hämtar han 

från historien. Exemplet han ger syftar till att det ska likna det han påstår. Det liknar de skriftliga 

uppgifter han lämnat under den senaste tiden för att styrka hans påstående. Paradigm argumentet 

syftar även till att stärka hans ethos, genom att visa hur han har handlat tidigare och med det vill han 

visa att han besitter goda moraliska egenskaper eller arete.(Lindqvist 2010: 103). Det andra 

argumentet  han använder för sitt påstående är "... Ingen har sagt att jag gjort fel. För en mån sedan 

fick jag besked att jag gjort fel. Sedan dess har jag gjort allt jag kan för att göra rätt, men 

förgäves...". Detta är också ett paradigm argument, han ger exempel på att han har försökt rätta till 

felet, när han fick vetskap om det, men han förklarar inte hur han försökt.  Det är även ett logos 

argument eftersom det är rationellt och lyssnarna ska acceptera att om ingen säger att man gör fel, 
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och om man får reda på att man gör fel, då försöker man rätta till felet. Exemplet visar dock inte hur 

han har försökt göra rätt, vilket är svagheten i detta argument. Det saknas något konkret som läsarna 

kan se framför sig. Detta argument har även en annan aspekt, att visa på hans karaktär och därmed 

är även detta ett ethos argument. En människa som får vetskap om att den gör något som är fel, 

kommer att vilja rätta till det felet om det är en person med ett starkt rättspathos. Dock är 

ethosaspekten inte lika framträdande som logos i argumentet.   

7.4.  TT intervjun

Den 9 oktober  är situationen annorlunda jämfört med presskonferensen och Facebook 

uppdateringen, det har dykt upp nya uppgifter som kan skada Juholt än mer nämligen att han skulle 

has fått reda på regelverket redan 2009. Denna gång väljer han att göra en exklusiv intervju för TT. 

Det påträngande problemet är detsamma som tidigare. Han gör intervjun för att förändra publikens 

bild av honom. Villkoren är fortfarande bostadsbidraget och ett sargat ethos att förhålla sig till, men 

även att det är en intervju som är exklusiv sätter ramarna för situationen. Till exempel befinner sig 

Håkan Juholt i en tryggare miljö till skillnad mot presskonferensen, och det finns en journalist som 

ställer frågorna. Viktigt att tillägga är att efter intervjun och den retoriska situationen upplöses så är 

det tyst från Juholts sida.

I denna intervju frågar reportern "Du fick enligt medieuppgifter redan 2009 påpekande från 

partiets internrevision att du tagit emot för stora bidrag. Varför reagera du inte då?" Juholts svar 

som också är hans påstående är att anklagelsen är en lögn, och han anger två argument till det. Det 

första argumentet har två anledningar "...Ingen har i något sammanhang skriftligen eller muntligen  

informerat mig om detta...". Den första anledningen låter sannolikt därför att om en skriftlig 

påminnelse saknas, så stödjer det hans påstående vilket är då till Juholts fördel. Han försöker bevisa 

sin tes genom att hävda att en skriftlig påminnelse saknas. Detta kan vi som åhörare förstå och utan 

att ett konkret bevis för journalistens påstående framkommer, bör vi bortse från anklagelsen. Han 

har ett stödjande paradigmargument för den anledningen, han har undersökt ifall det finns en 

påminnelse i revisionen "...det finns ingenting sådant...". Detta stödjande argument är också ett 

logos argument. Det vädjar till förnuftet, lyssnaren ska själv dra slutsatsen genom hans eget bevis 

att han har letat men inte funnit något. 

Den andra anledningen , det muntliga, är svår att motbevisa då ord står mot ord. Dagen efter 

intervjun visar det sig att Anders Cervin som är Juholts assistent vid tillfället, för tidningen Dagens 

Industri nätupplaga påstår sig ha informerat Juholt om regelverket redan i augusti 2011 (Dagens 

Industri 2011). Men en muntlig påminnelse behöver inte heller bevisa att han fått reda på reglerna, 

och det är här man kan se vilken central del ethos är som ett retoriskt bevismedel, då vi inte kan 
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vara säkra på att han fått en muntlig påminnelse. Därför är talarens karaktär avgörande när vi är 

tvungna att lita på att det som sägs är sant, eller huruvida det låter sannolikt (Elmelund 2006: 124). 

 Då uppstår frågan ifall påståendet är hållbart med tanke på argumenten. Förenklat kan det se ut 

så här, anklagelsen är en lögn därför att det saknas påminnelse och jag har själv undersökt ifall en 

sådan påminnelse finns. Jag anser att detta argument har låg hållbarhet, då man som lyssnare kan 

ställa sig frågan, vad har du för skäl att själv finna en påminnelse? Det skulle skada honom om han 

fann det. 

8.  Apologia 

 Det finns fyra skäl till att vi människor vill återupprätta vårt anseende efter att ha blivit anklagade 

för att ha begått ett misstag eller gjort fel. För det första består världen av ändliga resurser som 

mark,olja, rum, tid, pengar och arbetstillfällen vilket skapar konkurrens mellan människor. 

För det andra finns det omständigheter utanför människans kontroll som hindrar oss ifrån våra 

förpliktelser, så som en försenad buss kan leda till att man kommer sent till ett möte. Det kan även 

hända att man inte får reda på viktig information vilket kan ske medvetet eller omedvetet. Då 

människors handlande är beroende av omgivningen, händelser, och människorna runtomkring, 

skapar det ibland förhinder och problem för individen att kunna utföra sitt jobb eller sina 

förpliktelser. 

För det tredje begår människor ibland misstag omedvetet medan andra gånger bottnar misstagen 

i människors kortsiktiga tänkande. Misstag sker när vi glömmer att handla något i affären, eller 

någon väljer att fuska för att kortsiktigt tjäna på det.

För det fjärde är människor individer med olika mål i livet och då dessa mål ibland konkurrerar 

med andras intressen, kan det skapa konflikter.(Benoit 1995:2)

När ens anseende står på spel är de osannolikt att man bortser från anklagelser och attacker. 

Människor är högst angelägna att förklara, rättfärdiga, ursäkta eller för den delen försvara sig i tal 

eller i skrift för att återupprätta sitt anseende eller ethos.(Benoit 1995:2) 

Som socialdemokratisk politiker finns det vissa förväntningar på Juholt då partiet historia 

präglats av ord som solidaritet, rättvisa, jämlikhet och trygghet och varit honnörsord. Så när han 

drabbas av misstanken av att ha sökt för mycket i bostadsbidrag är det allvarligt för vilken politiker 

som helst, men just för en socialdemokratisk sådan som dessutom är partiledare är det extra 

allvarligt, då partiet bland annat hävdar att man arbetar för att jämna ut de ekonomiska skillnaderna 

i samhället. Allmänheten brukar inte tycka om att politiker eller pampar använder deras 

skattekronor fel eller när en politiker lever ett extravagant liv på allmänhetens bekostnad, det är vår 
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doxa.

När affären startar börjar Juholt med att att förneka att han haft någon uppsåt att fuska till sig 

extra bostadsbidrag. Hans försvarstal bygger helt och hållet på Aftonbladets anklagelse om att han 

har bluffat med bostadsbidraget. Det är viktigt att komma ihåg för att förstå hur människor försvarar 

sig (apologia) att man ser det i förhållande till anklagelsen (kategoria).(Benoit 1995:20) Det 

påminner lite om ordspråket "som man frågar, får man svar". 

Det är ingen specifik person utan det är tidningen Aftonbladet som anför anklagelsen även detta 

är viktigt att komma ihåg då det i hans fall gällde hans agerande som person och inte hans politik.

8.1. Presskonferens

Då anklagelsen (kategoria) framförs försvarar (apologia) Juholt sig på presskonferensen med att 

hävda att det skett utan uppsåt. Detta eftersom han inte kände till reglerna och han beklagar att han 

inte känt till dem, anklagelsen om att ha bluffat är allvarlig för honom som förtroendevald. Juholt 

stod inför dilemmat att på presskonferensen framstå att han som person inte känt till en regel, eller 

att framstå som en bluffmakare. Han väljer att framstå som att han inte kände till regelverket fast 

Juholt själv säger att han och kanslichefen i en månads tid har haft kontakt med 

riksdagsförvaltningen. Hans kanslichef har själv pratat med Aftonbladet och sagt att regelverket är 

otydligt. Här tycker jag man kan se vilken makt media har bara genom att ha en missvisande rubrik 

som ger intrycket av att Juholt medvetet har fuskat. Hans apologistrategi är helt enkelt att förneka 

(Benoit 1995:12) uppsåtet vilket är viktigt för hans försvar och han hänvisar till ovetskap om 

reglerna. Detta är undvikande av ansvar (Benoit 1995:76) och är den genomgående strategin på 

presskonferensen. Då Juholt väljer denna strategi skapar han inte utrymme för att be om ursäkt. 

Varför ska jag be om ursäkt om jag inte kan hållas ansvarig? Juholt säger också att felet omedelbart 

ska korrigeras (corrective action). Man kan tro att detta innebär att han ska kompensera 

skattebetalarna men corrective action betyder att man försöker lägga plåster på såret för att försöka 

normalisera situationen till vad det var innan (Benoit 1995:79). Håkan Juholt är även ledsen över 

den uppkomna situationen "Det beklagar jag" (SVT – play: 0,20 – 0,37 : 2011). Men det han 

beklagar är att han inte känt till reglerna, inte att han har sårat väljarna. 

Enligt Keith Michael Hearit (Hearit, 2006:64) så krävs det av en god ursäkt att den är frivillig, att 

den vänder sig till alla intressenter (den retoriska publiken), uppriktig, sanningsenlig och vid rätt  

tidpunkt.  

Juholt ställer upp på presskonferensen motvilligt då det påträngande problemet  skadar hans 

ethos. Han borde kunna väntat några timmar  för att förbereda sig bättre, därför att tidpunkten var 

fel. Då alla viktiga mediebolag finns på plats är kontexten den rätta för att nå ut till alla drabbade 
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och publiken är Sveriges befolkning. Jag tror att han är uppriktig på presskonferensen när han säger 

att han inte känt till regelverket, däremot anser jag att i den pressade situationen använder Juholt en 

omedveten osanning när han påstår att reglerna är solklara. Är situationen sanningsenlig? Med det 

menas i det här fallet huruvida det verkade sannolikt att han fått för mycket i bidrag. Vid tillfället 

för dessa uttalande förhåller det sig så, men att han skulle ha försökt att lurat till sig pengarna med 

uppsåt anser jag inte vara sanningsenligt, med tanke på att Juholt verkar uppriktig i sin förklaring. 

Även om han hade uppfyllt alla ovanstående villkor för en god ursäkt, så hade inte det varit en 

sådan då han aldrig uttryckligen ber om ursäkt.  

8.2.  Facebook

När Juholt sedan skriver på Facebook är anklagelsen (kategoria) fortfarande att han bluffat till sig 

för mycket i bidrag. Här är det tydligt att Juholts strategi förändrats från föregående dag dels är 

apologia frivillig, men den är dessutom föregripande apologia i form av att han bland annat påstår 

att ingen informerat honom "Ingen har sagt att jag gjort fel. För en mån sedan fick jag besked att  

jag gjort fel" (Benoit 1995:85).

Han förnekar (denial) fortfarande att han  har lurat någon medvetet vilket är ett försvar mot 

anklagelsen om att ha bluffat, och han fortsätter att förneka att han har gjort fel. (Benoit 1995:12). 

Juholt använder sig även av strategin shifting the blame (Benoit 1995:18) när han skyller på att 

ingen har sagt att han gjort fel. Vad som är intressant är att han använder en föregripande försvar 

mot en eventuell anklagelse om att inte ha korrigerat felet "Igår sa Riksdagen att de inte hade ngt  

krav på mig. Väldigt förvirrande, trots det betalade jag det kvällstidningarna tyckte jag borde  

göra". Med andra ord betalar han fast Riksdagen inte har ett krav på honom ännu. Juholt vill 

försäkra sig om att hålla sitt löfte om att korrigera felet, men viktigast är att han vill återupprätta sitt 

ethos. Juholt visar här prov på delen välvilja (eunoia) utav hans ethos, eftersom han vill göra rätt för 

sig. Däremot saknar han kunskap (phronesis) då han tycker det är förvirrande. Delen arete (dygd) 

av Juholts ethos finns i paradigmargumentet "Jag har sedan 1994 lämnat alla uppgifter skriftligen  

till Riksdagen..." 

Apologia är frivillig denna gång, men då han skriver texten på Facebook är kontexten  fel då den 

inte når samtliga i publiken som den borde vara riktad till. Jag tror att han är uppriktig när han gör 

inlägget då han fortsätter att hävda att han inte har känt till gällande regler. Situationen är 

sanningsenligt då han har betalat tillbaka allt. Tidpunkten är fel då försök till apologia är en dag för 

sent och dessutom tycker jag att han försöker undvika ansvar i inlägget. Sammantaget kan man säga 

att han inte uppfyller den goda ursäkten då han inte heller uttryckligen ber om ursäkt och ber om 

förlåtelse. 
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8.3. TT

I denna exklusiva intervju aktualiseras den föregripande apologia från Facebook föregående dag då 

han skrev att ingen informerat honom. I intervjun bemöter Juholt anklagelsen (kategoria) från en 

icke identifierbar avsändare att han redan 2009 skulle ha fått reda på regelverket med ett 

förnekande om detta. Hans förnekande är det som ges mest utrymme i media vilket är viktigt att 

komma ihåg. Det är också under denna intervju där han uttryckligen ber om ursäkt fast det sker på 

journalisten uppmaning. Strategin han använder sig av i intervjun är mortification och han medger 

skuld i det hela denna gång då det är hans ansvar att känna till reglerna, men han fortsätter att 

förneka uppsåt att ha lurat till sig hela bostadsbidraget. Anklagelsen (kategoria) är fortfarande 

aktuell vilket gör att Juholt kombinerar denna strategi med reducing offensiveness och 

underkategorin bolstering, då han talar om sin tidigare karriär och han vill att publiken ska känna 

till vissa egenskaper genom att säga "...jag har den haft ambitionen att det ska inte finnas något  

skit, jag ska göra rätt för mig, jag ska inte lura någon...det är fel att göra det" (Expressen TV 2011, 

08:17-08:32). Syftet med strategin är att publiken ska relatera positiva egenskapar till Juholts ethos 

utan att för den skull förminska förseelsen har är skyldig till vid tillfället. (Benoit 1995:79) 

Denna gång är intervjun frivillig och kontexten är den rätta då övriga media bland annat SVT får 

ta del av materialet som TT har, vilket gör att Juholts budskap når ut till rätt publik. Juholt är 

uppriktig då han håller kvar vid sin version av händelsen att han inte skulle försöka lura till sig 3000 

kr. Juholt beskriver situationen sanningsenligt då han vid tillfället trodde sig ha missat hur 

regelverket låg till. Däremot är tidpunkten fel denna gång för en ursäkt då den kommer försent.

9.  Slutsats 

Juholtsaffären bygger kring Aftonbladets påstående om att han skulle ha bluffat med 

bostadsbidraget. Historien bygger mycket på hur anklagelsen är formulerad och sätter Håkan Juholt 

i en svår sits. I statusläran använder Juholt sig av rätt nivå med utgångspunkt i vad Aftonbladet 

anklagade honom för vid tillfället, det vill säga status coniecturalis och underkategorierna 

conscessio och purgatio. Denna nivå valde han genomgående att hålla sina försvarstal ifrån. Med 

tanke på hur anklagelsen var utformad och att Aftonbladet hade en bild på hans ansökan för 

ersättning (Aftonbladet 2011 ) var detta rätt nivå att försvara sig ifrån. Eftersom regelverket vid 

tillfället var otydligt valde Juholt att framstå som att han hade missat regeln på grund av okunskap 

istället för att medvetet ha fuskat. Med andra ord valde Juholt att hans ethos skulle få stryk på 

phronesissidan istället för på aretesidan då det anses resultera i större skada att sakna moral än att 

sakna kunskap i den här frågan. När frågan huruvida han tidigare blivit informerad om regelverket 
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dyker upp nekar han till detta, vilket inte är konstigt då regelverket var otydligt vid tillfället. 

Anklagelsen får anses märklig i sammanhanget då jag undrar hur någon kan ha informerat Juholt  

ifall regelverket var otydligt? Vad hade Juholt kunna svara på det?

Hans argumentation består till övervägande del av entymem där argumenten allt som oftast har 

överpremisser som kretsar kring moral (arete). Detta är helt korrekt då Juholts handlande anses ha 

brutit mot god sed. Vad är svaret på min forskningsfråga "var i statusläran la han sig och 

argumenterade han efter det?" .

Mitt svar är att han la sig på nivån status qualitatis, concessio och purgatio och ja Juholt 

argumenterade i enlighet med den nivån. Han var genomgående konsekvent då hans påstående var 

att han inte känt till reglerna. Vad var det då som gjorde att jag upplevde att Juholt misslyckades 

med sin kommunikation? Trots att hans argumentation motsvarar nivån så motsvarar inte 

försvarstalen den retoriska publikens förväntningar. Publiken förväntade sig en ursäkt och inte att 

han skulle skylla på omständigheterna. Juholt hade kunnat börjat presskonferensen med att säga att 

han inte känt till reglerna, erkänt att han gjort fel och sen direkt bett väljarna om ursäkt och 

samtidigt lovat bot och bättring på presskonferensen, istället beklagar han sig att han inte kände till 

reglerna.  

Juholt ville visa på sin goda moral genom att hävda att han inte har försökt lura någon. Men 

frågan gällde inte ifall han brutit mot reglerna eller inte kände till dem. Frågan ur allmänhetens 

ögon tror jag handlade ifall det är rättvist att politiker kunde få hela hyran betald. Att politiker bryter 

mot regelverket eller mot god sed är allvarligt då den allmänna moralen är högre än den 

individuella. Ett exempel på att den allmänna moralen är högre än den individuella är att de flesta 

fått lära sig att det är fult att ljuga dock så ljuger alla ibland. 

Håkan Juholt var ett lätt byte för Aftonbladet vilket chefredaktör Jan Helin själv sa efter att det 

visat sig att Juholt inte gjort något fel. "Hettan i ”drevet” beror på att det sker mot en klangbotten  

av tidigare journalistiska granskningar som visat på en vinglig politik i flera viktiga frågor" 

(Aftonbladet 2011). Man väljer Juholt bland annat för att han tidigare trampat i klaveret och hans 

ethos är sargat sedan tidigare.

Aftonbladets rubriksättning "Bluffade – med bostadsbidraget" är vad som sätter dagordningen 

och skapar förväntningar på Juholts försvarstal. Därmed är han tvungen att försvara sig mot 

anklagelsen och hamnar på defensiven då han hela tiden måste bedyra att han inte har lurat eller 

bluffat. När man ser på presskonferensen, läser inlägget på Facebook och tittar på TT-intervjun är 

det ofta återkommande ”...jag har gjort detta helt utan uppsåt, jag har utgått utifrån att jag har  

gjort rätt, jag har utgått ifrån att jag har följt dem regler som gäller..." i olika former. 

Upprepningarna i media leder till att det han säger urvattnas mer för varje gång och då han hela 
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tiden bedyrar sin goda moral glömmer han bort att be om ursäkt och be om väljarnas förlåtelse. 

Visst är Juholt konsekvent när han upprepar sitt budskap men i det här fallet var det fel budskap.  

Håkan Juholt argumenterar ifrån fel nivå i statusläran då frågan från enligt mig inte gällde ifall 

han brutit mot reglerna eller inte känt till dem. Han borde ha argumenterat ifrån status qualitatis och 

nivån under purgatio, det vill säga deprecatio bett om ursäkt och om förlåtelse sedan gått upp till 

nivån purgatio. Som jag nämnde tidigare är argumenten till övervägande del entymem som kretsar 

kring topos moral.

10.  Avslutande reflektioner

Metoderna jag valde hjälpte mig att lösa problemet till varför Juholt misslyckades med sin 

kommunikation. Statusläran hjälpte mig att identifiera i vilken nivå han argumenterade ifrån. 

Argumentanalysen visade kring hur Juholt argumenterade och vilka topos som han använde sig av, 

vilket ytterligare ringade in vad frågan gällde. Apologia - och kategoriametoden gav mig ytterligare 

insikter i vilka delar han förbisåg och som sådan är metoden ett bra komplement till statusläran. 

Men det mest givande med metoden är att den belyser kategoria (anklagelsen) och visar hur central 

utformningen av anklagelsen är för hur man sedan utformar sin apologia.

Fördelarna med metoderna är att dessa ger ett tillfredsställande svar i det enskilda fallet, men det 

är dock svårt att dra generella slutsatser från analysen "då en svala inte gör en sommar". Om jag 

använder samma metoder på en annan händelse kommer svaret att bli annorlunda. Samtidigt ska 

man komma ihåg att styrkan i metoderna är just i kombination med varandra. Till exempel kan man 

skapa en kommunikationsmall som anpassas efter individen med statusläran som grund då den är 

flexibel och täcker ett stort spektrum. Det är kring denna metod man kan kombinera övriga metoder 

till exempel hade actioanalys kunnat vara ett bra komplement tillsammans med kategoria och 

apologia och använda dessa metoder för att analysera hur Juholt argumenterade.

Mitt materialval var begränsad till den inledande fasen av affären vilket leder till att man inte får 

en helhetsbild av händelsen. Även materialet i sig har sina begränsningar då de mesta var redigerat 

när jag analyserade försvarstalen. 

J'accuse Aftonbladet för att fara med osanning då de väljer att smutskasta Juholt för en regel som 

var oklar vid tidpunkten. Övriga media följer efter fast Juholt hela tiden håller fast vid sitt påstående 

att han inte har känt till regelverket, i deras iver glömmer de bort att han enligt mig ger en förklaring 

till varför han saknar motiv. För det första tjänar han cirka 145. 000 kr varför ska Juholt fuska till sig 

ytterligare 3000 kr? Han säger detta själv (Aftonbladet TV 2011, 03:55-04:03). För det andra anger 

Juholt skälet till varför han tar emot bidraget fast han har den lönen; människor från hela Sverige 
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ska kunna vara riksdagsledamöter (Expressen TV, 10:10-10:55). Den finns inte med i Rapports 

redigerade inslag från TT intervjun. Även den pathosfyllda ursäkten saknas (Expressen TV 2011, 

09:30 -09:53) och att en journalist på presskonferensen ställer frågan, "när du fick det här  

formuläret i somras från riksdagsförvaltningen där dem uppmanade dig att kryssa i en ruta hela  

kostnaden eller halva kostnaden då kryssade du i hela kostnaden, ställde du dig inte frågan då?... "  

(Aftonbladet TV 2011, 03:27-03:36). När man tittar på formuläret så finns det två rutor men i ingen 

av dem står det något om hela eller halva kostnaden. Det finns ingen ruta att kryssa i som 

journalisten påstår (se bilaga 2). Jag anser att den frågan är mycket märklig i sammanhanget och 

undrar ifall journalisten är medveten om att den rutan saknas eller ifall journalisten bara dragits med 

i drevet? Om journalisterna grundligt undersökt formuläret och regelverket hade rubrikerna 

sannolikt sett annorlunda ut och då hade Juholt antagligen inte kunnat anklagas för bidragsfusk. 

Men då hade man varit tvungen att angripa det orimliga i regelverket. Men att få till en 

regeländringen på det sättet tror jag är svårare. I Juholt-affären anser jag att media medvetet valt 

bort de delar som talar till Håkan Juholts fördel och kunnat gett en mer balanserad bild av 

händelsen.

Var i ligger Juholts ansvar? Att han gjort den ena juholtaren efter den andra innan bidragsaffären 

är självklart och hans ansvar, och underlättade inte för honom. Jag anser att man inte ska förvänta 

sig att Juholt skulle ha känt till regelverket eftersom den var otydlig. Att regeln var otydlig visste 

han och borde ha erkänt då det hela framstår än värre för honom när han hävdar att reglerna är 

glasklara, dock ska man vara medveten om att han var under stark press så det kan man förstå. 

Sammantaget i efterhand då vi alla är kloka borde Juholt på presskonferensen bett om ursäkt 

frivilligt och ha påpekat faktumet att regeln var otydligt, definierat de otydliga i regeln, pekat ut 

särskilda omständigheter till varför reglerna var sådana, för att till sist överföra frågan till rätt 

beslutsfattare för att ändra regeln. Då hade han uppfyllt den goda ursäkten eftersom tidpunkten varit 

rätt, omständigheterna sanningsenliga, kontexten varit riktig då stora delar av media var där, så 

kunde han kommunicera sitt budskap till rätt publik och uppriktigt då han inte hade fuskat till sig 

bostadsbidraget medvetet.

Finns det några generella råd man kan ge utifrån det enskilda fallet när man ska hålla försvarstal? 

Det första är att man måste förstå det påträngande problemet i den retoriska situationen och hur den 

ter sig för den retoriska publiken. Sedan utifrån de retoriska villkoren med statuslärans hjälp välja 

en lämplig nivån att börja ifrån. Nivån bör vara en lägre nivå än den man egentligen kan 

argumentera utifrån, så länge man kan gå vinnande ur situationen. Detta då en process kan pågå 

några veckor och situationen förändras. För att illustrera detta kan man tänka på när man lagar mat, 

det är bättre att salta maträtten för lite än för mycket då det senare är svårare att korrigera. Försvaret 
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bör bemöta kategoria även i de fall den är falsk med statuslärans hjälp för att visa det orimliga i 

anklagelserna. Det viktiga att komma ihåg är att dessa råd inte ska ses var för sig utan att dessa 

hänger ihop och anpassas till det enskilda fallet. Till exempel är kategoria en del av det påträngande 

problemet i den retoriska situationen i ett försvarstal.

För vidare forskning kring statusläran kan man se det ur åklagarsidans synvinkel hur skulle än 

sådan strategi se ut kopplat till teorin kategoria - apologia. Vilka samband finns det mellan dessa två 

teorier och metoden media använder för att anklaga? 
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Bilaga 

Presskonferens
”...jag har gjort detta helt utan uppsåt, jag har utgått utifrån att jag har gjort rätt, jag har utgått  

ifrån att jag har följt dem regler som gäller. Och det har jag då inte gjort, jag har inte tagit del av  

att reglerna är på ett annat sätt. Det beklagar jag, och jag kommer att göra allt jag kan för att  

korrigera det omgående”

Facebook
”Jag har sedan 1994 lämnat alla uppgifter skriftligen till Riksdagen som ersätter för dubbelt  

boende. Mitt hem är i Oskarshamn. Jag har varit säker på att jag gjort rätt. Ingen har sagt att jag  

gjort fel. För en mån sedan fick jag besked att jag gjort fel. Sedan dess har jag gjort allt jag kan för  

att göra rätt, men förgäves. Igår sa Riksdagen att de inte hade ngt krav på mig. Väldigt förvirrande,  

trots det betalade jag det kvällstidningarna tyckte jag borde göra. Jag har aldrig försökt lura 

någon. Är inte felfri alls, men just i den här frågan har jag hela tiden försökt göra rätt”

TT intervjun
"...Den uppgiften är en lögn och den förs fram av någon som vill utnyttja detta tillfälle för att skada  

mig ytterligare lite grann.".

"...Ingen har i något sammanhang skriftligen eller muntligen informerat mig om detta...".
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Bilaga 2
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