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ABSTRACT 
This essay examines the appearance of Håkan Juholt, former party leader of the swedish 

social democratic party, in the norwegian/swedish talk show Skavlan, during Juholt’s crisis of 

confidence in the autumn of 2011. In this appearance it is clear that Juholt is badly treated by 

the host Fredrik Skavlan, and his guest, writer and journalist Linn Ullmann, while the 

audience seems to applaud and laugh at Skavlans and Ullmanns criticisms.  

 The purpose of this essay is to investigate how, and why Juholt is treated in this way, and 

which rhetorical strategies Skavlan and Ullmann employ to create community between them 

selves and their audience. To understand this occurrence it is important to study Juholt’s 

rhetorical situation, and which conditions his lack of confidence creates for his appearance in 

Skavlan. Thus, I will perform two comparative analyses, by using cluster criticism, on one 

hand on how Juholt was spoken of in the media, and on the other hand on how Juholt is 

spoken of in his appearance in Skavlan. The goal of the first analysis is to determine how 

Aftonbladet are valuing Juholt, and how Aftonbladet are framing the ethos of Juholt. The goal 

of the second analysis is to identify how Skavlan and Ullmann are valuing Juholt, versus how 

Juholt is valuing himself. The purpose in doing this way is to identify a pattern, a common 

denominator, on how Juholt was framed in Aftonbladet and how Skavlan and Ullmann are 

responding to Juholt. This would show that Skavlan and Ullmann are valuing Juholt the same 

way as Aftonbladet did, i.e. negatively, and that their valuation are a result of Aftonbladets 

framing of Juholt, while Juholt is valuing himself positively.   

 The results show a pattern in that both Aftonbladet and subsequently Skavlan and Ullmann 

are valuing Juholt negatively, and that both Skavlan and Ullmann are treating Juholt with 

suspicion and distance. First of all, the results show the persuasive effect Aftonbladet’s 

framing on Juholt had on Skavlan’s and Ullmann’s way in relating to Juholt. Secondly, the 

results show Juholt’s inability to adapt his communication to the situational constraints that 

surrounds both his crisis of confidence and the talk show as a medium. Thirdly, the results 

point to humour as an important rhetorical strategy to achieve identification and 

differentiation. Finally, this essay points to the talk show’s role as an admittedly important 

platform for consensus-building politicians, however, this requires an understanding of the 

rhetorical situation, and which cultural constraints that are inherent in both the audiences’ 

expectations on talk shows as a medium, and the host’s attempt at making an entertaining 

programme. 

Keywords: Rhetorical situation, Håkan Juholt, Fredrik Skavlan, Cluster criticism, humor 
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1. INLEDNING 
Uppsatsen handlar om socialdemokraternas före detta partiledare Håkan Juholt, men också 

något större än så. Uppsatsen handlar om förhållandet mellan dagens politiker och dagens 

medielandskap, och de problem politiker möter när de inte kan hantera ett specifikt mediums 

krav. Den 7 oktober publicerar Aftonbladet en artikel som blir början på den så kallade 

juholtkrisen som ägde rum mellan 2011 och 2012. I artikeln anklagas Juholt för att ha 

missbrukat Riksdagens bostadsbidrag. Juholt försvarar sig själv med att hävda att han inte 

kände till reglerna för hur bidraget får disponeras. Då kommer nästa slag: den 10 oktober 

publicerar Aftonbladet en artikel som visar att Juholt visst kände till hur reglerna för 

bostadsbidraget ser ut. Juholt anklagas alltså för att ljuga. Den 2 december, under krisen, 

medverkar Juholt i pratshowen Skavlan. Vid en första genomtitt av intervjun står det klart att 

Juholt blir tämligen illa omtalad. Med det föddes en undran över vad det egentligen är som 

händer i Skavlan och varför Juholt blir så illa omtalad.  

För att söka svar på vad det egentligen är som händer i Skavlan och varför det händer är det 

av vikt att förstå och förklara hur situationen gör dessa handlingar retoriskt relevanta. Då är 

det relevant att undersöka kontexten och hur omständigheterna i form av medias bevakning av 

juholtkrisen påverkade behandlingen av Juholt i Skavlan. Det är mot bakgrund av detta jag 

här tar vid och söker reda på vad det är Juholt blev utsatt för samtidigt som uppsatsen söker ta 

reda på hur den mediala kontexten och den retoriska situationen påverkade omtalandet av 

Juholt, och hur Juholt kommunicerade mot kraven som situationen ställde. Tanken är således 

att undersöka en komplex helhet av hur diskurser skapas, men också hur de förmedlas och 

upprätthålls (jfr Foucault 1993:7). 

 

1.2 Problemformulering 

Eftersom Skavlans publik skrattar åt såväl Fredrik Skavlans som gästen Linn Ullmanns 

kommentarer till Juholt skulle det vara enkelt att slå fast att Håkan Juholt är föremål för ett 

smädande eller ett förlöjligande. Saken är bara hur förlöjligande relaterar till smädelseretorik, 

och om det går att påstå att Juholt blir utsatt för ett förlöjligande i intervjun. Frågan om 

smädelsens form och innehåll kan härledas tillbaka till många av den antika retorikens frågor. 

Framförallt talgenrer där genus demonstrativum inte bara inrymmer det lovprisande talet utan 

även det smädande talet. Om en rhetor vill kritisera eller fördöma, måste den veta hur den ska 

framställa personen ifråga på ett lämpligt sätt, och vilka värden eller ideal den ska smäda 
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(Fafner 1982:62).  Samtidigt beskriver Aristoteles den judiciella retoriken: ”In law courts 

there is either accusation [kategoria] or defense [apologia] for it is necessary for the 

disputants to offer one or the other of these” (Aristoteles 2007 1:2:3, s.48). Aristoteles 

resonemang förutsätter här att två aktörer har hamnat i en situation, där det krävs att person A 

anklagar person B för att ha begått en förseelse, samt att de befinner sig i ett sammanhang, 

och inför ett auditorium där det krävs ett svar från person B (jfr Hearit 2006:81; Bitzer 1999). 

Med andra ord skapas kommunikation som ett svar på något som väntar på att förmedlas, 

lösas eller förändras likaväl som rhetorn som har förmågan att skapa eller förskjuta detta 

något (Bitzer 1999; Vatz 1999). Att skapa eller att förskjuta pekar på en social-

konstruktivistisk idé om att kommunikation är en konstruktion som även torde rama in vårt 

sätt att förstå kommunikationen, avsändarna/mottagarna och situationen (Vigsø 2010).  

Det är inte bara i antik retorik som förlöjliganden jämförs med smädelser. Slår man upp 

ordet förlöjliga i Svenska akademiens ordbok får man följande definition: ”göra löjlig, göra 

till ämne l. föremål för åtlöje, håna, begabba”. Just håna och begabba kan man också se 

synonymt om man slår upp verbet smäda. Merete Onsberg ser också smäda som synonymt 

med att förtala men även hånandet, menar hon, ligger i själva betydelsen av att smäda 

(Onsberg 2011:80). Ett förlöjligande kan alltså vara smädande till sin natur, eller ha en 

smädande effekt. En betydande skillnad torde dock vara förlöjligandets krav på humor, som 

nästan ligger i ordet i sig självt: för-löjliga. Det gör smädelsen till ett alldeles för vitt begrepp 

för att täcka in de betydelser som omger förlöjligande. Ett smädande behöver inte 

nödvändigtvis täcka in humoristiska komponenter eller några inneboende krav på humor. På 

så sätt skulle man mycket väl kunna se en smädelse som ett överordnat paraplybegrepp, där 

såväl förolämpning som förlöjligande är sidoordnade undergenrer som har skapats mot de 

krav en speciell diskurs dikterar (jfr Miller 2001:23).  

Det smäda och förlöjliga har gemensamt torde alltså vara att båda antingen verbalt, 

textuellt eller visuellt syftar till att angripa någons ethos. Denna syn delar även Cicero som 

säger:  

 

”En kvickhet kan krossa motståndaren, förvirra honom, förringa, skrämma eller tysta 
honom, /…/ ofta kan ett skämt och ett skratt undanröja obehagliga insinuationer som 
man inte så lätt kan avvisa med sakargument”. (Cicero Om talaren: Bok II:§236) 

 

Ciceros resonemang vittnar om att ett förlöjligande är att genom implicit argumentation, 

hånande baktala, förolämpa och framförallt anklaga någon, precis som med en smädelse och 

hos Aristoteles resonemang, men vad man missar att förhålla sig till med att benämna 
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fenomenet som baktalande eller förolämpning är förlöjligandets nämnda krav på humor. En 

problematik med att se det som ett förlöjligande torde vara att ett renodlat förlöjligande är en 

oåterkallelig handling. Det vill säga, har en rhetor väl förlöjligat en mottagare, finns det 

ingenting rhetorn kan göra för att mildra eller ta tillbaka förlöjligandets effekt: ett 

förlöjligande är ett angrepp på någons ethos, och har man väl angripit någons ethos finns det 

inget sätt att göra handlingen ogjord. 

Ett angreppsätt som skulle kunna hjälpa mig i denna problematik är att se på smädelser 

som ansiktshotande handlingar, vars mening är att angripa någons självbild eller face 

(Goffman 2005:12). Detta pekar på att det inte bara är en eller flera personer som 

kontinuerligt utsätter en annan för en nedsättande behandling. De ansiktshotande 

handlingarna antyder även att Skavlans, Ullmanns och Juholts sätt att agera mot varandra är 

en del av ett större ett lagspel – ett lagspel som i sitt typiska väsen handlar om att samarbeta, 

och inte motarbeta för att upprätthålla deltagarnas självbild (Goffman 2005:11-12). Att se 

handlingarna som uttryck för ansiktshotande handlingar är att se interpersonell 

kommunikation som ett lagspel för att upprätthålla en god front. Detta skulle med andra ord 

se mer till hela kontexten, hur deltagarna samspelar och den gemenskap mellan rhetor och 

auditorium som kommunikationen ger uttryck för, istället för att analysera vissa påståenden 

som i fallet med förlöjliganden. En ansiktshotande handling är också något som potentiellt 

kan ödelägga ett objekts självbild, där den ansiktshotande handlingen kan repareras med hjälp 

av ansiktsbevarande handlingar. Ett förlöjligande är ett explicit angrepp där det inte finns 

någon väg tillbaka varken för rhetorn eller föremålet för förlöjligandet.  

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

2.1 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att söka reda på hur media sätter ramar för hur Juholt 

blir behandlad i Skavlan av såväl Fredrik Skavlan som hans gäst, Linn Ullmann. För att svara 

mot detta syfte kommer jag att jämföra hur Juholt blir inramad i Aftonbladet, innan och under 

krisen, med hur Juholt blir bemött i Skavlan. Jag menar inte att detta bemötande är en direkt 

konsekvens av Aftonbladets framing. Jag menar att både Skavlans, Ullmanns och 

Aftonbladets sätt att skildra Juholt är en del av samma framing, där det som skiljer 

Aftonbladet och Skavlan åt är att de tillhör olika genre. På så sätt vill jag även visa att man i 

Juholts situation kan se ett exempel på framing som vi kan anta gäller generellt, även för 
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andra politiker. Här är det givetvis viktigt att också nämna Juholts roll och skuld i krisen. 

Krisen uppstår för att Juholt i medias och allmänhetens ögon har begått en handling som inte 

ligger i linje med hur politiker förväntas uppträda. Med detta sagt söker denna uppsats även 

svar på hur Juholt själv kommunicerar mot denna framing i Skavlan, och vad Juholt själv gör 

för att svara mot den retoriska situation Aftonbladets framing skapar. Ett annat syfte är också 

att undersöka humorns roll och påverkan på publikens bild av Juholt. Med detta hävdar jag att 

detta är en uppsats om retorisk situation, hur medias intåg i den retoriska situationen skapar 

ramar för hur andra kommunicerar om Juholt, och hur Juholt slutligen förhåller sig till dessa 

ramar och omständigheter i sin kommunikation. I denna fråga vill jag visa att media har en 

viktig roll. Det var nämligen Aftonbladet som var först ut med nyheten (se Holmqvist 2011b). 

Tillsammans med Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, och även etermedierna 

fortsatte de att förse allmänheten med information om Juholts förtroendekris. För att kunna få 

reda på hur media sätter ramarna för Juholts framträdande i Skavlan och hur slutligen denna 

inraming fylls i Skavlan är det alltså av vikt att beskriva och analysera mediekontexten i 

vilken Juholt ingick i.   

 

2.2 Frågeställning 

Att ta fram en adekvat frågeställning i linje med de frågor jag har ställt i inledningen är inte 

utan problem. Mitt syfte att undersöka hur Juholt ramades in gör det lätt att jag förutsätter det 

jag vill analysera. Om jag utgår från att media har skapat förutsättningar för andra att bemöta 

Juholt på ett visst sätt är det också det jag kommer att söka efter i materialet. Dock har det 

efter juholtkrisen framkommit kritiska röster för hur allmänheten bör se tillbaka på krisen. 

Bland annat finns det många som anklagade Sveriges journalistkår, bland andra Aftonbladet, 

för att bedriva drevjournalistik och för att göra verkligheten värre än den är (se Alvebrand 

2011; Claesson 2012; Ronge 2012). Det intressanta här är hur dagens medier på så sätt går ur 

sin traditionella roll som en plattform för information och upplysning till att fokusera på 

opinionsbildning och samhällsförändring (jfr Gillberg 2011:21). Just denna omständighet gör 

mitt syfte att undersöka hur Aftonbladets skildring av Juholt även överensstämmer med andra 

mediala aktörers skildring relevant. Ty detta pekar på att dagens medier aktivt söker påverka 

sin publik och att de också har en avsikt med det. För att då få svar på hur Juholt ramas in, hur 

sannolikheten för att detta samspelar med Juholts framträdande i Skavlan, och Juholts eget 

kommunicerande under krisen, är min frågeställning inför denna uppsats: 
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1. Vilka ramar satte Aftonbladet för hur Skavlan/Ullman bemötte Håkan Juholt? 

2. Hur uppfyller Skavlan och Ullmann Aftonbladets skapade ramar under Juholts 

framträdande i Skavlan? 

 

2.3 Relevans för retorikvetenskapen 

Jag vill här peka på ett antal faktorer som rör uppsatsens aktualitet, samt hur uppsatsen kan 

komma till användning i framtida arbeten. Juholtkrisen var på många sätt dominerande under 

medias nyhetsrapportering hösten 2011 fram till Håkan Juholts avgång i januari 2012. Tyvärr 

har de retoriska analyserna av Juholts retorik under krisen, annat än i tv och tidningar, 

uteblivit. Således är denna uppsats, tillsammans med Santander (2011), en av de första som 

söker ta reda på dels hur media försökte skapa mening om Juholt och Juholts ethos, dels även 

hur Juholt försökte skapa mening om sig själv och sitt ethos under krisen. 

 En målsättning med denna uppsats är också att generera ökad förståelse för dels vad 

pratshowen som medium tillåter, och vilka retoriska omständigheter som omger pratshowen. 

Dels söker även uppsatsen verka för kunskap för ett retoriskt perspektiv på humorns roll i 

form av enande respektive differentierande kraft i analys av retorisk kommunikation. Med det 

sagt hoppas jag att uppsatsens perspektiv på pratshowers villkor och på humor kan tillämpas 

på och underlätta framtida analyser.    

 

2.4 Avgränsningar 

Det finns flertalet aspekter av ett retoriskt perspektiv på ansiktshotande handlingar i ljuset av 

retorisk situation, humor och framing. Dock finns ej utrymme för vissa av dess aspekter, 

varför jag här ska redogöra för min uppsats avgränsningar.  

 I och med att jag undersöker ett objekt som var föremål för en förtroendekris är en befogad 

grundtanke att rota uppsatsen i kriskommunikativ teori. Jag har dock valt att lämna 

kriskommunikativ teori utanför denna uppsats av en anledning. Framförallt är inte syftet med 

denna uppsats att belysa juholtkrisen ur ett kriskommunikativt perspektiv. De frågor jag vill 

ha svar på rör exempelvis inte hur Juholts uttalanden i Skavlan relaterade till kris-

kommunikativa normer för effektiv kommunikation. Jag har valt att se juholtkrisen endast 

som en ram kring en specifik situation.  

Jag vill också mena att stilfiguren ironi och framförallt självironi utgör en viktig del av 

pratshowen som genre, då Håkan Juholt kan sägas vara föremål för flera uttalanden som 

skulle kunna tolkas som ironiska. Då teoribildningen om hur ironi bör förstås, tillsammans 
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med ironins former, innehåll, funktioner och effekter är tämligen omfattande och komplex, 

väljer jag här av utrymmesskäl att begränsa mitt användande av begreppet ironi. I mitt 

fortsatta skrivande väljer jag här att använda ironi i form av en kontrasteffekt, där talaren med 

hjälp av ansiktsuttryck och prosodi antyder att den menar motsatsen till vad den säger i form 

av en ansiktsbevarande kritik (Sigrell 2001:212), eller i form av självironi för att visa 

självdistans och humor.  

 

3. BAKGRUND 

3.1 Håkan Juholt 

Den 25 mars 2011 valdes Håkan Juholt till partiledare för Socialdemokraterna (Social-

demokraterna 2012). Den 7 oktober publicerar Aftonbladet en artikel som påstår att Håkan 

Juholt har fått bidrag från riksdagen för en lägenhet som han delar med sin sambo (Holmqvist 

2011b). I artikeln ifrågasätts det om huruvida Juholt har rätt till att få full ersättning för hyra, 

när han dels tjänar lika mycket som Sveriges statsminister, dels när det är brukligt att dela på 

hyran om det är två personer som bor i lägenheten. Aftonbladets artikel blev början på den så 

kallade juholtkrisen där Juholts trovärdighet som partiledare ifrågasattes av såväl media som 

kollegor fram till hans avgång i januari 2012. Under krisen framkommer det i media att 

direktiven för hur riksdagen respektive regeringsmedlemmarna får disponera bostadsbidraget 

är oklara, vilket är vad Juholt försvarade sitt handlande med. Det är också rimligt att anta att 

Juholts val att åka på en sverigeturné under krisen även är en del av Socialdemokraternas 

krisplan. Det är mot denna bakgrund Håkan Juholt den 2 december medverkar i den av 

Sveriges Television (SvT) och Norsk Rikskringasting (NRK) producerade pratshowen 

Skavlan.  

 

3.2 Aftonbladet 

Aftonbladet grundades 1830 som en socialdemokratisk tidning (Ne 2012). Tidningen har 

tidigare ägts av Landsorganisationen i Sverige, men 1996 köpte den norska mediekoncernen 

Schibsted Group ungefär 50 procent av Aftonbladet, och 2009 köpte Schibsted ytterligare 40 

procent, med LO kvar som ägare till cirka tio procent (Ne 2012). Trots att Schibsted Group 

äger 90 procent av Aftonbladet har LO fortfarande rätt att utse chefredaktör, och hävdar att de 

fortfarande har kontroll över tidningens politiska riktning. Allt som oftast har det riktats kritik 

mot såväl Aftonbladet som andra svenska och internationella kvällstidningar mot att de ofta 
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publicerar nyheter som ger uttryck för sensationalism och tabloidisering (Wolfsfeld 2004:40; 

Gripsrud 2002:295-296) inte allra minst under juholtkrisen.  

När Juholts handlingar fördes fram i ljuset var det genom Aftonbladets nyhetsrapportering, 

där journalisterna Erik Nises och Anette Holmqvist är vanligt förekommande namn bland 

artikelförfattarna. Det finns skäl till att också påstå att Aftonbladet var det medium som också 

var mest drivande eller gavs mest företräde i bevakningen av juholtkrisen, då exempelvis 

Svenska Dagbladet och Expressen i många artiklar hänvisar till Aftonbladets artiklar (se 

Sjöholm 2011; Baas & Josefsson 2011).   

 

3.3 Fredrik Skavlan  

Fredrik Skavlan har en bakgrund som journalist på norska Morgenbladet, Aftenposten och 

Dagbladet. I Norge är han känd för sin pratshow Først og sist som har sänts i 17 säsonger på 

NRK (Skavlan 2012). Sedan 2009 sänder Skavlan i samproduktion med SvT och NRK 

pratshowen Skavlan (Imdb 2012; Skavlan 2012). Skavlan utgörs av intervjuer med 

skandinaviska och utomskandinaviska kända politiker, artister, författare etc. I Sverige har 

Fredrik Skavlan fått positiva utlåtanden både för programmet och för sin roll som 

programledare. Skavlan vann exempelvis 2009 års pris för kategorierna ”årets bästa 

underhållningsprogram” och ”årets manliga programledare” i den svenska prisutdelningen 

Kristallen. 2010 var Skavlan nominerad i kategorin ”årets bästa underhållningsprogram” men 

vann inget pris (Kristallen 2012a; Kristallen 2012b).  I Norge är dock tongångarna 

annorlunda. Programledaren Brita Møystad kritiserar genom sin blogg Skavlan i Verdens 

Gang:  

 

”Fredrik er NRKs svar på God kveld, Norge - et middelmådig, tabloid sladreprogram 
hvor gjestene er invitert fordi de har noe å selge, eller fordi redaksjonen har lyst til å 
stille ’hva følte du da?’-spørsmål” (Jørstad 2011). 

 

Journalisten Frode Bjerkestrand skriver på Bergens Tidendes blogg apropå den 

kontroversielle konstnären Odd Nerdrums medverkan i programmet ”Moro kan være bra det, 

men det litt triste er at kravet om vesentlighet i journalistikk på underholdningsfeltet har 

avgått en stille død” (Bjerkestrand 2011). Det såväl Møystad som Bjerkestrand har 

gemensamt i sin kritik mot Fredrik Skavlan har till synes att göra med att han är för snäll mot 

sina gäster, där speciellt Bjerkestrand lyfter fram att Skavlan, i högre utsträckning än vad han 

borde, lägger för stora krav på underhållningsvärde istället för aktualitet och relevans.  
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4. TIDIGARE FORSKNING 

Forskning och arbeten som återknyter till liknande frågeställningar som mina utifrån ett 

liknande sammanhang har mig veterligen inte bedrivits. Dock finns en del forskning att tillgå 

som på flera sätt återknyter till mina kommande teorier och frågor. Jag vill här speciellt lyfta 

fram den forskning som har gjorts inom humorfältet, och hur humor relaterar till ansikts-

hotande handlingar.    

Ett verk som utmärker sig är Michael Billigs Laughter and ridicule (2005). Här tar Billig 

upp dels en historisk del där han pekar på olika historiskt sett dominerande teorier om vad 

som konstituerar humor, dels en mer teoretisk del där Billig argumenterar för hur humor och 

förlöjligande har en viktig del av vårt sociala liv och samtida kultur.  

Den första dominerande teorin som både Platon och Aristoteles var anhängare till är 

överlägsenhetsteorin, som har sin rot i smädande. Skratt och humor härstammar från att 

nedvärdera andra, genom att peka på icke tilltalande attribut eller egenskaper så att auditoriet 

känner sig överlägsna objektet för förlöjligandet (Billig 2005:39,43). Under 1700-talet och 

tidigt 1800-tal utvecklades en ny slags komik. Denna komik innefattade farsartade karaktärer 

med extrema temperament. Detta ligger till grund för nästa teori som tog över från den 

tidigare härskande överlägsenhetsteorin, nämligen inkongruensteorin. Här låg humorn i att 

skapa kontraster, där det verbala innehållet skiljde sig så markant från den visuella formen så 

att humor uppstod (Billig 2005:62).  

Den tredje teorin om skrattets ursprung uppstod som en kritik av inkongruensteorin. Den 

engelske filosofen Thomas Hobbes påpekade att det finns många inkongruenta händelser som 

framkallade allt annat än skratt (Billig 2005:96). Teorin benämns som lättnadsteorin, och 

utgår från att skratt skapar befrielse från oro eller ångest (Billig 2005:97). Ett förgivettagande 

bakom lättnadsteorin är att humorns innehåll i sig självt är något som skapar olust, och det 

enda resonabla sättet att hantera denna olust utan att tappa ansiktet är att skratta.  

Under 1900-talet lyfter Billig fram Bergson som en relevant tänkare inom humorns fält. 

Framförallt pekar Billig ut tre grundantaganden i Bergsons tänkande: Humor är något som 

sker mellan människor, och vi skrattar också åt människor och mänskliga ting, som till 

exempel djur med mänskliga drag. Skratt är också ett slags brott mot en social ordning. När vi 

skrattar skjuter vi vår känsla för sociala normers krav åt sidan och skrattar. Det tredje 

grundantagandet är att skratt delas inom en social gemenskap, och sker med andra ord inom 

en grupp (Billig 2005:120-121). Med andra ord är skratt och humor något som sker och något 

som skapas utifrån vissa redan givna ramar. Vi kan inte förstå vad som är humor utifrån det 
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egna varandet, utan vi kan bara förstå humor utifrån hur andra människor ser på humor (jfr 

Billig 2005:121).  Eftersom att jag har valt att se på vissa delar av Skavlan och Ullmanns 

bemötande mot Juholt som ansiktshotande handlingar där en viktig del i dem är humor, 

bygger det på en förståelse för vad humorn utgörs av, varpå Billigs forskning om humor som 

en socialkonstruktivistisk praktik utgör en viktig referenspunkt som jag framförallt får 

anledning att knyta tillbaka till i kapitel 6.  

Förhållandet mellan ansiktshotande handlingar och humor har tidigare undersökts av den 

israeliska forskaren Anat Zajdman. I artikeln söker hon kartlägga hur humoristiska 

ansiktshotande handlingar tar sig uttryck. Hon menar att humoristiskt ansiktshotande 

handlingar innebär en risk både för talaren och lyssnaren i det att talaren riskerar att hans 

skämt faller platt för publiken, samtidigt som lyssnaren givetvis löper en risk att antingen inte 

förstå skämtet eller att bli till föremål för skrattet (Zajdman 1995:333). Dock innebär en 

humoristiskt ansiktshotande handling en presumtiv fördel för talaren då talaren redan på 

förhand har övertaget över situationen, då den sitter på kunskap om vad som ska hända; det 

vill säga det är talaren som på förhand bestämmer hur och när den ska uppnå sitt syfte; att få 

publiken att skratta (Zajdman 1995:333-334). 

 

5. MATERIAL 

Jag kommer att utgå från sex stycken artiklar från Aftonbladet och ett videoklipp från SvTs 

webbtv-kanal SvT Play, som jag kommer att utföra klusteranalyser på. Jag kommer i detta 

kapitel att redogöra mer detaljerat för det material som ligger till underlag för mina analyser, 

hur jag har gjort mitt urval, och materialets representativitet.  

 

5.1 Juholt i media 

För att svara mot min första fråga har jag valt ut sex stycken nyhetsartiklar från Aftonbladet 

som analysmaterial. Valet av tidningsklipp och Aftonbladet som medium har att göra med 

dess spridning, till skillnad från andra texter såsom blogginlägg och tv-reportage. Enligt TNS 

Sifo nådde både Aftonbladet och Expressen totalt sett cirka två miljoner svenskar, varav 

Aftonbladet nådde 1000 0032 människor (TNS Sifo 2011:5). Statistiken visar att såväl ålders- 

som könsfördelning är tämligen jämn bland Aftonbladets läsare (TNS Sifo 2011:5). Den 

pekar också på att Aftonbladet nådde ut till en stor grupp människor. Morgontidningar såsom 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hade exempelvis en räckvidd till 817 000 respektive 
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473 000 människor, och har också en relativt heterogen spridning avseende ålder och kön 

(TNS Sifo 2011:1). Med tanke på att Aftonbladet har den största spridningen bland 

kvällstidningar, är det ett skäl till att välja Aftonbladet som ett lämpligt medium att titta 

närmare på. Jag har också valt att i närmare utsträckning titta på nyhetsartiklar framför 

krönikor. Mitt urval här har att göra med genre. En krönika har inga direkta krav på att vara 

objektiv, och kan därmed framföra krönikörens personliga åsikter om det behandlade ämnet 

(jfr Häger 2009:415). En journalist bakom en artikel har däremot flera inneboende 

förväntningar och pressetiska förhållningsregler till att förhålla sig objektiv till det som ska 

rapporteras (Sigvardsson 2010). På så sätt menar jag att artiklar är ett desto intressantare 

material att applicera klusteranalysen på, då en klusteranalys syftar till att blottlägga ett 

omedvetet bruk av symboler och värderingar (jfr Kap 7).  

Materialets representativitet är likväl en viktig del av uppsatsen. Under juholtkrisen skrevs 

flera artiklar om Juholt och om Socialdemokraterna. Givetvis skulle en vidare analys av 

samtliga av dessa artiklar också ge ett mer representativt svar för hur ramarna sätts för Juholt. 

För att komma runt den problematiken har jag plockat ut sex stycken nyhetsartiklar som 

sträcker sig över en tidsperiod från augusti 2011 fram till innan den 2 december 2011 då 

Juholt framträder i Skavlan. Genom att analysera en artikel från oktober för att sedan gå 

vidare till en analys av en artikel i november kan jag induktionellt sluta mig till att om Juholt 

skildras på samma sätt som i artikeln från oktober, är det rimligt att anta att Juholt skildrades 

på samma sätt även under resterande nyhetsbevakning under oktober 2011.   

Den första artikeln publicerades den 22 augusti 2011 och bär rubriken ”Juholt lägger krut 

på ansvar” (Holmqvist 2011a). Artikeln handlar kort om ett tal Juholt höll i Västertorp, vad 

Juholts huvudsakliga budskap var, och slutligen hur bra Aftonbladet tyckte att Juholt var i sitt 

framträdande. Nästa artikel publicerades den 1 oktober 2011 och har rubriken ”Vänster-

sveket” (Berglund & Karlsson 2011). Artikeln berör en inre konflikt inom 

Socialdemokraterna. Upphovet till denna konflikt menar Aftonbladet är Socialdemokraternas 

vänsterfalang som inte godtar Juholts nya politik. Nästa artikel publicerades den 6 oktober 

2011, och bär rubriken ”S-politik för hårt arbetande familjer”. Artikeln berör Håkan Juholts 

och Socialdemokraternas ekonomiske talesperson Tommy Waidelichs budgetmotion. Texten 

är en kort redogörelse och reflektion av vad Juholt vill satsa pengar på, och hur denna motion 

står sig mot den sittande regeringens politik (Kielos 2011). Nästa artikel tar vid när 

juholtkrisen bryter ut. Den första artikeln publiceras den 7 oktober 2011, och har rubriken 

”Bostads-bluffen”. Artikeln handlar om hur det har kommit till Aftonbladets kännedom att 

Håkan Juholt har fått mer pengar i bidrag än vad Riksdagen egentligen tillåter (Holmqvist 
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2011b). Den andra artikeln i juholtkrisen är publicerad den 10 oktober och bär rubriken 

”’Juholt ljuger’” (Berglund 2011). Artikelförfattaren Josefin Berglund hävdar att Juholt 

egentligen visste hur han fick disponera Riksdagens bostadsbidrag, och att han följaktligen 

har ljugit när han har hävdat att han inte kände till hur reglerna ser ut (Berglund 2011). Den 

sista artikeln om juholtkrisen publicerades den 8 november 2011 och bär rubriken ”Tick, tack, 

tick, tack…” (Nises & Holmqvist 2011). Artikelförfattarna hävdar att partiledningens stöd för 

Juholt som partiledare börjar ta slut på grund av dalande opinionssiffror hos 

Socialdemokraterna. Artikeln är med andra ord ett konstaterande av att stödet för Juholt 

minskar och att Juholt måste göra något för att återvinna det (Nises & Holmqvist 2011). 

Ovanstående artiklar är av intresse då den första artikeln som skrev om Juholts 

förehavanden publicerades av Aftonbladet. Därför är det sannolikt att både artiklar från 

Aftonbladet själva men även artiklar från andra tidningar står i direkt dialog till Aftonbladets 

första artikel. Bland andra Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet refererar till Aftonbladets 

avslöjande och vad Aftonbladet skrev om Håkan Juholt (se Ekinge & Wallberg 2011; TT 

2011). Jag vill därför påstå att andra medier gav Aftonbladet ett visst företräde att skriva om 

Juholt, och att Aftonbladet i egenskap av den tidning som var först med nyheten fick en viktig 

dagordningssättande funktion (Strömbäck 2000:155) 

Aftonbladet är också en kvällstidning, vars största inkomstkälla kommer från 

lösnummerförsäljning, till skillnad från morgontidningar som får sin främsta inkomst genom 

prenumerationer, eller gratistidningar som får sin största inkomst från annonser. Detta är ett 

villkor som gör det rimligt att påstå att Aftonbladet i högre utsträckning än morgontidningar 

och gratistidningar måste locka läsare till att köpa tidningen genom att sätta ut löpsedlar, med 

så kallade kvällstidningsord, som skvallrar om scoop som läsaren inte kan vara utan (Gripsrud 

2002). Detta tillsammans med ovanstående faktorer gör att jag ser Aftonbladet som den källa 

till material som kan svara bäst mot mitt syfte och min frågeställning.  

 

5.2 Juholt i Skavlan 

För att svara på den andra frågan i min frågeställning har jag valt att analysera Juholts 

framträdande i Skavlan den 2 december 2011. Framträdandet, som är mitt primära 

analysmaterial, är en 16 minuter lång intervju och finns tillgänglig på SvTs webbtv-kanal SvT 

Play. Intervjun sker efter Håkan Juholts sverigeturné och temat i Skavlans intervju kan sägas 

kretsa kring denna turné och hur Juholt har hanterat förtroendekrisen. I intervjun kommer 
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Skavlan själv och en av Skavlans gäster Linn Ullmann, författare och journalist på 

Aftenposten, med flera kritiska kommentarer mot Juholts svar på Skavlans frågor.   

Valet av att analysera just Juholts framträdande i Skavlan har på många sätt att göra med 

att Juholt inte gjorde särskilt många framträdanden i tv under krisen. Det finns dock ett 

framträdande under hösten 2011 som Juholt gjorde i SvTs pratshow Robins där program-

ledaren Robin Paulsson tillsammans med komikern Christine Meltzer sjunger en förlöjligande 

sång, den så kallade sången om Juholt. Ett problem som gör att jag har valt att inte inkludera 

framträdandet i Robins är framförallt för att programmet förvisso sändes den 8 oktober 2011, 

men troligtvis spelades in några dagar innan programmet sändes. Därför har juholtkrisens 

utveckling och medias bevakning av krisen inte haft någon påverkan på Robins agenda. 

Det finns dock ett speciellt utmärkande drag som gör pratshowen och Skavlan i synnerhet till 

ett intressantare föremål för analys framför exempelvis Juholts presskonferenser eller 

nyhetsinslag om juholtkrisen. Skavlan sänds i SvT1 på fredagar klockan 21.00. Skavlan är 

med andra ord föremål för den populärkulturella företeelsen fredagsmys. Skavlan är också ett 

mycket populärt program i Sverige, där 1860 000 tittare såg 2011 års premiärstart av Skavlan 

i september (MMS 2011:4). Det är alltså många i Sverige som ser på Skavlan, och Skavlan i 

form av mys-tv har också till skillnad från andra intervjubetonade program inte samma 

förväntningar. Under en presskonferens eller under en tv-sänd debatt har tittarna en förväntan 

på att det ska bjudas på ”politiskt käbbel” eller kritiska ifrågasättanden. Denna förväntan står i 

motsats till en del av kritiken mot Skavlan som jag tidigare har skrivit i avsnitt 3.3: Skavlan är 

ett mys-tv-program som lyfter fram underhållning framför kritisk journalistik. Om 

klusteranalysen av Juholts framträdande i Skavlan visar att Skavlans och Ullmanns sätt att 

bemöta Juholt ligger i linje med hur Aftonbladet har skildrat Juholt är detta dels en indikation 

på att Fredrik Skavlan inte alls bara prioriterar underhållning, utan tvärtom förhåller sig 

kritisk till politiker och andra intervjuobjekt i programmet. Dels är det en indikation på att 

Skavlan och Ullmann sannolikt har påverkats av Aftonbladets framing har vunnit acceptans i 

Skavlan.   

 

6. TEORI 

Min uppsats handlar om samspelet mellan medier och politiker i relation till retorisk situation, 

samt humorns roll i detta. I detta kapitel presenterar jag de teorier jag har valt att tillämpa som 

verktyg för att kunna se perspektiv och aspekter som jag inte annars skulle se. Jag kommer att 

ta upp teorier till hur jag förhåller mig till situation, medievillkor och slutligen humor.  
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6.1 Skapad situationell inramning 

Lloyd F. Bitzers artikel The rhetorical situation (1999) handlar om hur en rhetors 

kommunikation bör svara mot ett påträngande problem, exigence, en publik, audience, som 

förhåller sig till problemet och villkor, constraints (Bitzer 1999:221-222). Retorik skapas som 

ett svar på en företeelse som kräver kommunikation (1999:219). Detta svar är grundat i hur 

rhetorn uppfattar problemet, ställt mot vilken målgrupp rhetorn kommunicerar mot, och vilka 

omständigheter som ramar in det påträngande problemet och rhetorns svar. Denna 

kontextförståelse kritiserade Richard E. Vatz i artikeln The myth of the rhetorical situation 

(1999). Vatz menade att rhetorn istället för att svara mot en retorisk situation, skapar en 

retorisk situation genom sin retorik (Vatz 1999:229). På så sätt har rhetorn en förmåga att 

styra kommunikationen åt det håll den vill, istället för att svara mot immanenta krav en viss 

kontext dikterar (Vatz 1999:231). Detta betyder att rhetorn väljer vad den vill lyfta fram som 

relevant för någon att känna till om en händelse. Vårt sätt att tolka och finna mening i en viss 

händelse, som vi själva inte har upplevt, är med andra ord avhängig av hur någon annan 

förmedlar den (jfr Kjeldsen 2008a:99). Resonemanget förutsätter att rhetorn har ett tillräckligt 

högt ethos hos målgruppen, och att målgruppen lägger värde i det omtalade ämnet för att 

målgruppen ska lyssna. Detta pekar på ett samspel mellan rhetor och mottagare, där rhetorns 

sätt att se på världen måste samspela med mottagarens (jfr Goodman 1978:8-9).  

Att skapa kommunikation, och att välja vad som lyfts fram ligger också i linje med 

framing och gestaltningsteorin. Medieforskaren Jesper Strömbäck jämför framing mellan 

ett halvtomt och ett halvfullt vattenglas – båda skildringarna är sanna, men beroende på hur 

man väljer att gestalta vattnets tillstånd skapas också olika lösningsförslag (Strömbäck 

2000:216). Med andra ord handlar framing om att framhålla vissa fakta, antaganden, eller 

karaktärsbeskrivningar, medan man tonar ner andra aspekter av detta något. Av detta följer 

att olika gestaltningar ges olika egenskaper; gestaltningar kan definiera problem, ange 

problemets orsak, uttrycka värderingar, och föreslå möjliga lösningar (Strömbäck 

2000:217). Detta blir för mig ett nyttigt verktyg för att kunna bedöma dels hur Juholt 

gestaltas i Aftonbladets, dels hur denna gestaltning förändras när förtroendekrisen inträffar. 

Detta gestaltande blir framförallt viktigt för hur Aftonbladet skapar mening för läsarna och 

även för Skavlan. De allra flesta är rimligen inte personligen bekanta med Håkan Juholt, 

och vet följaktligen ingenting om hans person. Läsarnas uppfattning av Juholt och Juholts 

ethos byggs alltså upp av hur någon annan än Juholt själv skildrar honom. Samtidigt pekar 

teorin om framing på något annat som inte Vatz teori täcker in: framing skapar ramar för 

hur vi i fortsättningen bör förstå en viss händelse. Av detta resonemang följer även att ett 



  14 

sådant inramande även styr den följande kommunikationen. Om förståelsen för att 

vattenglaset är halvtomt redan har etablerats vore det direkt märkligt om jag började tala 

om glaset som om det vore halvfullt. Detta sätt att se på framing visar på Bitzers och hans 

teorier om de kulturella och situationella omständigheternas krav relevans för min uppsats. 

Om en aktör bortom Juholts kontroll redan har etablerat ett visst sätt att se på Juholt, är 

detta ett viktigt retoriskt villkor som Juholt måste förhålla sig till när han medverkar i 

Skavlan. 

Sammanfattningsvis skulle Vatz teorier ur ett mediekritiskt perspektiv generera förståelse 

för att de värderingar som framförallt Skavlan och Ullmann ger uttryck för är en skapelse av 

Aftonbladet, och om det nu är en skapelse av Aftonbladet så pekar både Vatz perspektiv och 

framing dels på Aftonbladets höga trovärdighet i den offentliga debatten, dels även på att det 

finns en agenda eller att det finns en mening med att karaktärisera Juholt på ett speciellt sätt, 

utöver att bara informera om vad han har gjort (jfr Vatz 2009; Strömbäck 2000).  Ur Juholts 

egna perspektiv skapar denna ram vissa omständigheter och krav, som han måste förhålla sig 

till när han framträder i Skavlan. Juholt är i Skavlan av en anledning, och där pekar Bitzers 

kontextförståelse på att det finns en förväntan på Juholt att göra det. Bitzers resonemang röjer 

också en för min uppsats fundamental fundering: vad är egentligen sambandet mellan 

Aftonbladets skildrande av Juholt och hur Juholt blir bemött i Skavlan? Jo, Skavlan hade 

aldrig talat om Juholts förtroendekris om inte den intensiva mediebevakningen hade skapat ett 

krav på att göra det (Bitzer 1999). Hade det inte varit för Aftonbladets (och övrig medias) 

förmedling av juholtkrisen hade det med andra ord inte funnits på Skavlans dagordning att 

fråga om krisen. Syftet med att analysera Juholts mediekontext blir på så sätt att försöka förstå 

vilka situationella omständigheter Aftonbladet och övrig media bidrar till att skapa för Juholt 

och Skavlan, och vilken slags kommunikation dessa omständigheter och pratshowen som 

medium tillåter. Samtidigt måste man vara medveten om att Vatz kontra Bitzer-dikotomin gör 

det svårt att ringa in vad som påverkar vad när det gäller kontextförståelse. Jens Kjeldsen 

pekar på att dagens medielandskap är föremål för en så kallad situationspluralism, där såväl 

dagens kommunikation som retoriska situation kan bestå av oklara avsändare, rikta sig till 

flera olika målgrupper, och vara föremål för olika påträngande problem (Kjeldsen 2008b:43). 

Att dagens retorik på så sätt blir flytande och komplex innebär på ett sätt att ett försök att klart 

avgränsa en retorisk situation missar att se den retoriska situationen som en kontext utan ser 

den som en fragmenterad text, och därmed tappar kontakt med de omständigheter som ligger 

utanför den retoriska situationen (Kjeldsen 2008b:48-49). Ett sätt att lösa denna problematik 

är att inte se Bitzer och Vatz som dikotomiskt uppdelade, utan som två sidor av samma mynt, 



  15 

som Jens Kjeldsens själv skriver: ”retorisk kommunikation skaber og skabes af retoriske 

situationer, og retoriske situationer skaber og skabes af retorisk kommunikation” (2008b:60). 

Därför väljer jag att se på kontext som att en rhetor formulerar ett antingen passande eller ett 

opassande svar grundat på hur rhetorn har uppfattat situationen och dess krav. Samtidigt har 

rhetorn, beroende på svarets effekt, en förmåga att skapa kommunikation som skapar nya 

retoriska situationer som till och med bjuder in andra rhetorer till svar. Samtidigt påverkar 

olika diskursiva, historiska, sociala och kulturella omständigheter utanför den retoriska 

situationen hur mottagarna tolkar svaret. Med det menar jag exempelvis, att Juholt genom sitt 

handlande skapar en retorisk situation åt Aftonbladet, som kräver att Aftonbladet skriver om 

Juholts göranden. Detta skrivande skapar i sin tur en ny retorisk situation åt Juholt att förhålla 

sig till, som kräver att Juholt kommunicerar om krisen. Annars riskerar Aftonbladets (och 

övrig medias) beskrivning och förklaring av Juholt och juholtkrisen att bli den dominerande.    

 

6.2 Mediekontext  

Omständigheterna som tv-mediet kommunicerar inom är på många sätt olika dem för 

tidningar, radio och även den antika rhetorn. Jens Kjeldsen talar om att tv-mediet är föremål 

för intimisering, där tvns fysiska ramar, till skillnad från radio och tidningar, begränsar 

tittaren till den privata sfären; tvns kommunikation upplevs av individer eller grupper 

(2007:2-3). När vi sitter framför tvn på cirka en meters avstånd, och ser på en intervju, eller 

ett nyhetsinslag skildras objektet oftast i halvperson eller i närbild. Detta är något som 

vanligtvis är förbehållet vänner och familj, vilket gör att intervjuobjektet för tittaren inte 

framträder i sin offentliga roll, utan närmast når tittaren i form av en privatperson. Det gör att 

vi inte ser intervjuobjekten som politiker eller offentliga personer utan vi ser människan 

bakom dem (Kjeldsen 2007:3). Tevens intåg i människans samtid har med andra ord 

transporterat kommunikationen till en mycket intimare miljö där teven som medium sätter 

intimare ramar och därmed en ny kommunikationsform än det traditionella agiterandet. Den 

antika rhetorn, en vir bonus dicendi peritus som talar inför en publik har istället blivit ersatt 

av en man eller kvinna som i tv-rutan kan föra ett privat samtal inför samma publik, bara det 

att denna publik befinner sig i sitt respektive hem i en soffa framför teven (Jamieson 

1990:55). I dagens medieklimat har man alltså en sådan räckvidd att kan nå ut till en stor 

publik, samtidigt som det sker genom var människas teve.   

Resonemanget om tevens intimisering gör det intressant att titta närmare på Goffmans 

teorier om front region och back region. Ty Goffmann antyder här att rhetorn kan spela olika 
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roller, där front region representeras av den offentliga scen där objektet framträder, det vill 

säga vårt offentliga jag (Goffman 1959:107). Back region är den scen där det offentliga jaget 

är närvarande, men inte publiken, där objektet kan kliva ur sitt offentliga jag utan att publiken 

ser det (Goffman 1959:112-113). Dessa scener ekar exempelvis igen från reklamsloganen 

”jag är inte bara tandläkare, jag är mamma också!”.   

Jag har tidigare nämnt tabloidisering, vilket här är en viktig aspekt av medielandskapet. 

Tabloidiseringen pekar på att medier har börjat ta funktionen av underhållningsmedierare än 

samhällsinformerare (Gripsrud 2002:296). Liknande paralleller drar Richard Sennett i The fall 

of public man (1992) där han benämner politikers och offentliga personers relation till tv-

mediet som ett intimitetstyranni. Social mening skapas genom personliga individers känslor, 

och på så sätt kan vi rösta på en politiker som har ansvar för såväl nationell som internationell 

politik på grundval av hans eller hennes personliga attribut (Sennett 1992:339). Med andra 

ord har vår tro på nära relationer förlett människan till att styra sitt politiska beteende efter 

vad hon ser i tv: istället för att fokusera på politiken, och politiska problem, fokuserar man på 

politikern och dennes karisma (Sennett 1992:276). Goffmans och Sennetts resonemang tyder 

också på någonting annat. Den amerikanske kommunikationsforskaren Joshua Meyrowitz 

pekar, till skillnad från Goffman, ut en middle region (1985:271). En politikers back region är 

med andra ord ingen back region längre. Det betyder att när tv visar hur politikern exempelvis 

går från sin loge upp till en scen för att hålla ett tal, eller när en politiker handlar fredagsmat 

så är den för tittarna fortfarande politiker: aktiviteterna i politikerns back region är tillgängliga 

för publiken, men de kan heller inte karaktäriseras som aktiviteter för front region (Meyrowitz 

1985:271). Med andra ord uppstår en mellanscen, som närmast kan jämföras med de retoriska 

stilnivåerna som representerar olika grader av formalitet: lågstil, mellanstil och högstil (jfr 

Hellspong 2004:132), där lågstil kan sägas representerar den informella back region, högstil 

representerar den formella front region och där mellanstilen representerar Meyrowitz middle 

region. Denna mellanregion ligger också i linje med Sennetts konklusioner; kompetens är 

nära förknippat med drag såsom karisma eller humanitet hellre än det faktiska innehållet 

(Meyrowitz 1985:273). Med andra ord kräver middle region en viss stil som här skulle kunna 

kännetecknas av att uppträda ledigt och personligt och en förmåga att kunna använda humor 

och självironi som ett sätt att ”bjuda på sig själv”. Både Sennett och Meyrowitz pekar också 

inte bara på en förväntan på att offentliga personer i vissa sammanhang ska kunna kliva ur sin 

offentliga person, och visa personliga drag, utan även att en intervjuare har en möjlighet till 

att både själv inta middle region men också att få intervjuobjektet att kliva ur sin offentliga 

roll, exempelvis genom humor och skämt. Det är denna omständighet som gör att exempelvis 
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den svenska komikern Christine Meltzer och Robin Paulsson i pratshowen Robins kan sjunga 

följande inför Håkan Juholt själv (jfr Kjeldsen 2007:11-12):  

 

”Han har kulbo, han har kulbo 
Det är en kvinna han ligger med på helgerna 
När han inte rövknullar väljarna 
Det är Juholt” (Meltzer & Paulsson 2011) 

 

Det som är relevant för min uppsats är att Meyrowitz här pekar på en kulturhistorisk 

möjlighet för Skavlan men även andra aktörer inom samma genre att använda humor mot sina 

gäster. Det är denna idé som gör det tillåtet att förlöjliga och som sätter villkoren för hur 

Juholt kan uppträda i Skavlan och hur Fredrik Skavlan i sin tur kan och får behandla Juholt. 

Dessa teorier om mediekontext fungerar som verktyg för att bedöma vilka förväntningar 

media ställer på Juholt och hur han svarar mot dem. Med andra ord är teorierna verktyg för att 

sätta Juholts predikament i relation till en större kulturell kontext där mediala förändringar 

dikterar villkoren för hur en politiker bör agera i en pratshow, men också för hur en 

programledare får agera mot sina gäster.  

Jag menar också att humorns roll för både middle region och ansiktshotande handlingar är 

viktig. Tanken med denna teoribildning är också att sätta Goffmans ansiktshotande handlingar 

i relation till teorin om humor som enande och differentierande medel, som jag skriver om 

nedan. Goffmann pekar på bland annat att en ansiktshotande handling är ett brott mot 

deltagarnas samarbete. En humoristiskt laddad ansiktshotande handling skulle alltså betyda att 

en ansiktshotande handling förvisso är ett brott i den interpersonella kommunikationen mellan 

de som samtalar, men att den fungerar antingen enande eller differentierande gentemot 

publiken. Handlingen är med andra ord hotande mot objektets ansikte, men handlingen 

fungerar antingen enande eller differentierande gentemot auditoriet.  

 

6.3 Humor som gemenskapande kommunikation 

I följande avsnitt kommer jag att redovisa vilken funktion humor har för auditoriet och varför 

en sådan syn på humor är ett viktigt verktyg för min uppsats.  

Rod A. Martins The psychology of humor (2007) är en systematisk och bred 

socialpsykologisk introduktion till humor. Framförallt pekar han på humorns sociala funktion 

inom interpersonell kommunikation, där han precis som Billig drar paralleller till humor som 
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ett gemenskapande verktyg (2007:118). Framförallt pekar han ut humorn som ett sätt för en 

grupp att tillsammans prova gränser:  

 

”By using irony, teasing, sarcasm, or satire to make fun of certain attitudes, behaviors, 
or personality traits, members of a group can communicate implicit expectations and 
rules concerning the kinds of behavior that are considered acceptable within the group” 
(Martin 2007:119).  

 

Bakom detta resonemang ekar Billigs tankar om att humor är en social kommunikations-

form som skapas mellan människor, och olika grupper av människor (Martin 2007:122). 

En slutsats av Martins resonemang är att ett lyckat sådant försök att skapa humor mellan 

människor, som exempel internhumor, är någonting som enar, precis som förolämpningar 

gör. Detta är också ett resonemang som John C. Meyer delar. Han menar att humor kan ha 

sin rot i flera orsaker (som nämnts i Kapitel 4) men att humor framförallt fyller tre olika 

retoriska funktioner utöver enandet. Humor kan förtydliga, där troper och stilfigurer 

används för att lyfta fram vissa uttalanden som speciella och minnesvärda i form av 

exempelvis politiska slagord (Meyer 2000:319). Humor kan också förstärka normer, där 

rhetorn erbjuds att kritisera en motståndare samtidigt som den kan identifiera sig med 

publiken. Genom att få publiken att skratta åt paradoxer kan en rhetor upprätthålla sin egen 

självbild, samtidigt som den erbjuder motståndaren att behålla sin front, vilket inte skulle 

vara fallet vid hård kritik (Meyer 2000:320). Till sist kan humor användas för att skilja, 

genom att kontrastera olika sociala normer mot varandra (Meyer 2000:321). Detta är den 

hårdaste formen av humor, dels eftersom att den oftast inte lämnar något utrymme åt 

motståndaren, dels brukar hård kritik i sig själv uppfattas som humoristiska (Meyer 

2000:322). 

Detta torde vara funktioner som också ansiktshotande handlingar har: genom att lyfta 

fram vad som är fördömligt, skapar man samtidigt normer för vad som är föredömligt. En 

ansiktshotande handling med humoristiska inslag torde därför inneha vissa värden som en 

viss social ordning menar är värda att förlöjliga eller hylla. Med detta får alltså humorn en 

framträdande roll åt retoriken som konsten att ena, och differentiera. En följd av detta 

resonemang är att rhetorn skapar kommunikation som argumenterar för vilka värden som 

är värda att lyfta fram, och följaktligen även humor efter vilka värderingar som är värda att 

skämtas om. Men detta kan inte ske i ett vakuum, ty detta argumenterande kan först vinna 

acceptans när det vinner auditoriets gillande (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1969:65). Vad 

såväl Martins, som Meyer pekar på är att humor innehåller värderingar, och kan användas 



  19 

som en argumentationsbas för att föra ut värderingar och attityder (Perelman & Olbrechts-

Tyteca 1969:74-75).  

Dessa teorier är sammanfattningsvis av relevans för uppsatsen då de genererar en förståelse 

för vilka funktioner Skavlans och Ullmanns ansiktshotande handlingar har och hur de 

påverkar auditoriet. Syftet med såväl Martins som Meyers teorier är alltså att se vilken effekt 

humor har som retorisk strategi i form av något som kan milt kritisera samtidigt som den 

skapar både gemenskap eller åtskillnad mellan avsändare och publik. Martins och Meyers 

teorier torde därmed kunna förklara vad humorn i Skavlan/Ullmanns behandlande av Juholt 

gör med publiken.  

 

7. METOD 
För att besvara mina forskningsfrågor kommer jag att göra totalt sju klusteranalyser av mitt 

ovanstående material. Analyserna tar sin utgångspunkt i Kenneth Burkes teorier om kluster 

och så kallade terministic screens. Dessa kan beskrivas som symboler som beroende av vilka 

vi väljer lyfter fram vissa aspekter av verkligheten och döljer andra (Foss 2009:64). Med 

symboler avses ord eller bilder som döljer en underliggande idé, eller ideologi. Med andra ord 

är utgångspunkten i teorin socialkonstruktivistisk; språk är något som interpersonellt 

konstrueras utifrån olika gruppers attityd om något där symbolerna följaktligen associerar 

eller konnoterar till vederbörande grupps attityd till objektet (Burke 1968:361). Tanken 

bakom detta är att det inte är symbolens konnotationer i sig själva som är intressanta, utan hur 

konnotationer till ordet framkallas genom kontexten (Burke 1968:359). Ett förgivettagande är 

här att detta urval av olika symboler sker omedvetet och det är detta omedvetna urval som en 

klusteranalys ämnar blottlägga (jfr Burke 1973:20).  

Tanken bakom en klusteranalys är enligt Sonja K. Foss att söka finna nyckelord och 

klusterord. Nyckelord kan ses som huvudord som klusterorden klustrar kring. Att finna 

nyckelorden handlar om att hitta en rad symboler som förekommer genom ett stort antal 

och/eller intensitet (Foss 2009:66). En symbol kan alltså förekomma i en retorisk artefakt 

genom ett stort antal genom att symbolen förekommer ofta, eller i form av intensitet när 

symbolen är betydelsebärande för artefakten.  Efter att ha funnit artefaktens nyckelord gäller 

det att kartlägga klusterorden runt nyckelorden. Dessa finns ofta i anslutning till nyckelordet 

eller genom konjunktioner såsom och och men (Foss 2009:67). Dessa kluster kan vara 

argument till nyckelordet, attribut, handlingar eller andra företeelser som specificerar eller 
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definierar nyckelordet. Därefter gäller det att finna mönster i klusterordens associationer eller 

kopplingar för att synliggöra rhetorns världsbild (Foss 2009:67).  

Samtidigt är det viktigt att påpeka att denna metod innebär en del begränsningar. Eftersom 

analysmodellen inte bara handlar om att identifiera nyckelord och vilka ord som bestämmer 

eller identifierar nyckelordet utan att i analysens slutskede bedöma vilken association orden 

har i förhållande till nyckelordet (jfr Foss 2009:67-68) är en stor del av analysen avhängig av 

hur analytikern tolkar och förstår artefakten, artefaktens tema och artefaktens övergripande 

kontext. Med andra ord är en problematik att analysens slutfas är öppen för analytikerns 

tolkning. Denna problematik är svår att komma runt, men där jag själv ser att ett 

associationsmönster är öppet för en annan tolkning än min kommer jag också att ange denna 

alternativa tolkning.  

Jag har valt att tillämpa denna analysmetod för att få förståelse för hur Aftonbladet med sitt 

sätt att omtala Juholt under krisen ramar in läsarens förståelse för Juholt, genom att värdera 

Juholts handlingar eller personliga attribut på ett visst sätt. Det är med andra ord kluster-

analyserna som kommer att visa ramarna för Juholts omtalande, och på så sätt skulle man 

kunna tala om att jag söker applicera en klusterframing på Aftonbladets artiklar. Denna metod 

ligger också till grund för att få ökad förståelse för hur Skavlan och Ullmann värderar Juholt 

genom att omtala honom på ett visst sätt. Genom att jämföra analyserna mot varandra kan jag 

med hjälp av mina klusteranalyser se hur Skavlan och Ullmanns sätt att omtala Juholt fyller 

Aftonbladets framing av juholtkrisen och Juholt som person och partiledare. Det är här viktigt 

att påpeka att metoden i sig inte är tillämpbar för att analysera fram denna omständighet, men 

genom att just ställa analyserna mot varandra kan deras resultat indikera om det finns ett 

mönster, och hur mönstret ser ut.  

Jag kommer att lista mina analysfynd, alltså nyckelord, klusterord kontra nyckelordens 

frekvens i en tabell för att göra analysen mer tillgänglig. När jag har utfört klusteranalysen 

kommer jag för varje artikel sammanställa artikelförfattarens huvudbudskap i texten, med 

emfas på vad som har hänt, vem författaren lyfter fram som huvudperson, och vad eller vem 

författaren anger som orsak till det inträffade. Jag kommer att redogöra för denna modell 

längre fram i analysen.  

 

8. ANALYS 
Totalt rör sig analysen om sex stycken tidningsartiklar samt ett videoklipp. Jag kommer att 

redovisa tre analyser, två analyser av två av Aftonbladets artiklar om Juholt, samt en analys 
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av Juholts framträdande i Skavlan. De återstående tre analyserna har jag av utrymmesskäl valt 

att sammanfatta i avsnitt 8.3. De fullständiga analyserna finns dock bifogade som bilagor (se 

Bilaga 1). Jag har valt att dela upp analyserna i två delar: en kvalitativ analys över hur Juholt 

omtalas i Aftonbladets artiklar, och en kvalitativ analys för hur Juholt omtalas i Skavlan. 

Skälen bakom att göra kvalitativa analyser är att mer djupgående peka hur media värderar 

Juholt före och under juholtkrisen, dels för att visa som exempel på hur Juholt blir omtalad.  

 I analyserna har jag i stora drag valt ut nyckelord baserat på antingen hur frekvent vissa ord 

förekommer, och om orden inte förekommer genom frekvens har jag valt ut nyckelord baserat 

på hur centrala de är för textens övergripande tema. När jag har valt ut klusterord har jag tittat 

på hur nyckelorden karaktäriseras exempelvis genom adjektiva attribut, handlingar eller 

värdeladdade ord. Slutligen söker jag bedöma vilka associationer som knyts till dessa 

klusterord. Som ovan nämnt kommer jag att ange om en viss association är öppen för olika 

tolkningar.  

 

8.1 Klusteranalys av ”Juholt lägger krut på ansvar” 
Analysens första artikel handlar om ett tal Juholt höll i Västertorp, utanför Stockholm i 

augusti 2011. Artikelns tre nyckelord är Håkan Juholt, S-ledaren och ansvar (Se Tabell 8.1). 

Håkan Juholt förekommer 17 gånger i texten, S-ledaren förekommer 9 gånger, och ansvar 

förekommer 6 gånger. Det är de ord som är mest förekommande antingen mest i antal eller 

som tema i artikeln. Håkan Juholt och S-ledaren förekommer flest gånger i förhållande till 

ordet ansvar, men som min analys ska visa, är ansvar ett centralt tema i artikeln. S-ledaren 

och Håkan Juholt har i artikeln samma referent men denna analys kommer att peka på, 

klusterordens relation med varandra till trots, att de fyller två olika funktioner. Nyckelordet 

Håkan Juholt har dock olika benämningar såsom pronomenet han, och du som alla pekar mot 

referenten Håkan Juholt. Dock fyller pronomenen ingen annan funktion än att peka ut när 

Juholt är direktciterad. Därför har jag valt att slå ihop pronomenen så att de inkluderas i 

nyckelordet Håkan Juholt.  
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Tabell 8.1 Nyckelord och klusterord i Aftonbladets artikel ”Juholt lägger krut på ansvar” 

Antal gånger: Nyckelord: Klusterord: 
17 ggr Håkan Juholt krut, stöld, snodde, drog vinstlotten, 

använt humor, visade upp, leverera, 
vill ha, hyresrätter och studentlyor, 
rättvisa pensionärsskatter, sätta under 
lupp, reglera, införa, bra, slog fast, 
vill tvinga, vill reglera, återföra, 
statsmannen, humorn, allvar, ansvar, 
berörd, utøyamassakern, veckans 
samtal med Norges statsminister 
Stoltenberg. 

9 gånger S-ledaren budord, säger, mycket bra talare, 
politiska löften, markeringen mot 
Sverigedemokraterna, Olof Palme 

6 gånger Ansvar Sverige, politik, det (ansvar), det 
(ansvar), ekonomi, innehåll, budget 

 

 

Klusterorden som hör till nyckelordet Håkan Juholt kan delas in i tre klusterkategorier: en 

kategori som refererar till våld eller aggressivitet: krut, stöld, snodde, reglera, slog fast, vill 

tvinga, vill reglera, utøyamassakern. Den andra kategorin refererar till bestämda mål: vill ha, 

hyresrätter och studentlyor, rättvisa pensionärsskatter, sätta under lupp, införa, återföra. Den 

tredje refererar till personliga attribut: drog vinstlotten, använt humor, humorn, bra, allvar, 

ansvar, berörd, samtal med Norges statsminister Stoltenberg.  

Dessa kategorier indikerar dels att Håkan Juholt framträder i en personlig roll, då han 

tillskrivs personliga attribut. Detta pekar på att artikelförfattaren sänker Juholts roll och 

framträdande (Jfr Meyrowitz 1985; Sennett 1992). Juholt är till synes också tämligen offensiv 

då hans namn kan klustras till aggressivitet i en för sammanhanget positiv bemärkelse, med 

tanke på att artikelförfattaren Anette Holmqvist sätter betyg på Juholts framträdande med 

rubriken ”Så bra var Juholt”. 

Håkan Juholt i form av S-ledaren kan delas in i två klusterkategorier, där den första rör 

personliga attribut: mycket bra talare, och Olof Palme. Den sista kategorin berör handlingar: 

budord, säger, politiska löften, markeringen mot Sverigedemokraterna. Dessa 

klusterkategorier pekar på att Juholt, här i formen av s-ledaren, framträder i en formellare 

men även abstraktare roll än vad Håkan Juholt gör. S-ledaren är den som tillåts komma med 

budord, politiska löften och som gör en markering mot Sverigedemokraterna och som 

kännetecknas som mycket bra talare, som citerar Olof Palme. Detta pekar också på att Håkan 

Juholt beskrivs på ett mer mångfacetterat sätt och tillskrivs fler handlingar som syftar till 

förändring än vad s-ledaren gör.  
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Nyckelordet ansvar förekommer i anslutning till antingen nyckelordet Håkan Juholt eller vid 

ett tillfälle s-ledaren, således är ansvar det som förbinder Håkan Juholt med s-ledaren. De 

ord som förekommer mest frekvent till ansvar är ekonomi och budget. Ansvar förekommer 

också i anslutning till Sverige i frasen ”ansvar för Sverige”, samtidigt som artikelns rubrik 

också visar ”Juholt lägger krut på ansvar”. Detta kan peka på att artikelförfattaren tillskriver 

Juholt ansvar i form av ett vårdande ansvar: Juholt planerar att föra en politik med en ekonomi 

som han fyller med innehåll, inte bara för att det är vad Socialdemokraterna vill göra, utan för 

att Juholt ser det som sin uppgift att vårda Sverige. Ansvar är alltså något som har flera nivåer 

i artikeln; det finns ett ansvar som den sittande regeringen tar, och det finns ett ansvar som 

Juholt vill ta. Det ansvaret Juholt vill ta konstitueras av innehåll och ekonomi och det ansvar 

den sittande regeringen tar är i motsats innehållslöst och icke-ekonomiskt.  

Alltså, klusteranalysen av ”Juholt lägger krut på ansvar” pekar på att artikelförfattaren 

sammanlänkar Håkan Juholt med handlingar och karaktärsdrag som tillskrivs positiva 

egenskaper. Artikelförfattaren låter läsaren förstå att Håkan Juholt har en stark vilja till att 

snabbt förändra samhället. Genom att också peka på Juholts ideologiska förankring och hans 

känsla för ansvar är det också menat att läsaren ska förstå att Juholt har både den kompetens, 

och empati som krävs för att förändra samhället. Genom att också vilja förändra samhället 

snabbt eller aggressivt antyder också att det finns något i vårt rådande samhälle som är 

allvarligt fel, och som snabbt kräver en lösning. På så sätt värderar artikelförfattaren det 

rådande samhällsklimatet som negativt, och det samhälle Juholt vill skapa som positivt. Med 

andra ord antyder artikelförfattaren med sin artikel att Håkan Juholt är trovärdig nog, det vill 

säga att han har det ethos som fordras för att vara en utmanare mot den sittande statsministern 

Fredrik Reinfeldt. På detta sätt kan artikelns huvudbudskap med analysen i åtanke formuleras 

i nedanstående tabell som är uppdelad i följande topoi vem, vad, mot vem, hur, var och varför 

(Se Tabell 8.2).  

 

Tabell 8.2 Sammanfattning 

Namn och 
datum 

Vem Vad Mot vem Hur Var Varför 

22/8 2011 
”Juholt 
lägger krut 
på ansvar” 

Håkan 
Juholt 

vill 
förändra 
samhället 

Mot den 
sittande 
regeringen 

Genom 
ideologisk 
förankring 
och ansvar 

I Sverige Den sittande 
regeringen är 
oansvarig 
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8.2 Klusteranalys av ”bostads-bluffen” 
I denna artikel är dock tongångarna annorlunda. Artikeln är den första som publiceras om 

Juholts förehavanden under krisen och blir startskottet för juholtkrisen. Nyckelorden i 

”Bostads-bluffen” är Håkan Juholt, Åsa Lindgren, och riksdagsförvaltningen och artikeln 

handlar framförallt om Håkan Juholts relation till riksdagsförvaltningen (Se Tabell 8.3). 

Precis som i föregående analys har jag valt att inte fästa någon särskild vikt vid personliga 

pronomen som till exempel han eller hon då de också i denna artikel refererar till Håkan 

Juholt eller Åsa Lindgren. Jag har således valt att sortera in dessa pronomen inom respektive 

nyckelord.  
 

Tabell 8.3 Nyckelord och klusterord i artikeln ”Bostads-bluffen” 

Antal gånger: Nyckelord: Klusterord: 
 
 
 
25 gånger 

 
 
 
Håkan Juholt 

Västertorp, lät riksdagen stå för hela 
hyran, måste betala, 
riksdagsledamöter, delar 
fyrarummaren, bostäder, sambo, 
tvingas, krävas, folkbokförd i 
Oskarshamn, hyresfyra, 
övernattningsbostad, 
riksdagsförvaltningen, tänjt, 
riksdagens regler, riksdags-ledamot, 
halva hyran och halva elbidraget, 
skattebetalarna, Åsa Lindgren, 
kvitterat ut, hälften, 
boendesituation, hyresersättning, 
notan, ska betala tillbaka  

8 gånger Åsa Lindgren Sambo, ägde lägenheten, bor, stått 
på avierna, stått för hälften, 

8 gånger Riksdagsförvaltningen Riksdagen, regler, Marianne 
Bjernbäck, enhetschef, kanslichef, 
förvaltningen, slog bakut, ifrågasatte  

 

 

Många klusterord associerar direkt till nyckelordet Håkan Juholt, som är textens direkta tema; 

dels handlar texten om hur Håkan Juholt har disponerat riksdagsförvaltningens pengar 

felaktigt, dels förekommer Håkan Juholt i olika former 25 gånger i texten. Håkan Juholt står i 

relation till såväl Åsa Lindgren som Riksdagsförvaltningen (som ibland används synonymt 

med riksdagen). Många ord och fraser i artikeln associerar tillbaka till Håkan Juholt hellre än 

Åsa Lindgren eller Riksdagsförvaltningen. Detta gör att Håkan Juholt blir ett centralt tema i 

texten, och genom att Juholt, med medföljande associationer till honom är så återkommande 
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ger detta skenet av att Håkan Juholt är den part i texten som är mest aktiv i text och i 

handlande. Detta eftersom att antalet handlingar i texten direkt kan tillskrivas referenten 

Juholt. Ett exempel på detta är passiverna ”nu tvingas S-ledaren betala tillbaka” och ”kan han 

krävas på 90 000 kronor” där verben tvingas och krävas i sig har negativa konnotationer. Men 

avsaknaden av en agent som utsätter Juholt för handlingarna gör att läsaren istället flyttar 

fokus från vem det är som tvingar eller kräver något av Juholt, till vad det är som är motiven 

bakom att Juholt tvingas och krävs på 90 000 kronor. När det är Juholt själv eller hans sambo 

som utsätter någon för en handling gör de det genom aktiva verb. Juholts sambo Åsa Lindgren 

förekommer i prepositionsfraser som med sin sambo. Hon förekommer som aktiv agent i 

satsen ”Hon ägde lägenheten när de träffades”, som följs av ”Lägenheten har Juholt anmält 

som ’övernattningslägenhet’ till riksdagsförvaltningen” vilket återigen indikerar att 

artikelförfattaren sätter fokus på Håkan Juholt: det är Håkan Juholt som har anmält lägenheten 

som övernattningslägenhet – Lindgren äger lägenheten och bor bara där. Med andra ord pekar 

det på att artikelförfattaren vill lyfta fram Juholt som den ansvarige till felet. Håkan Juholts 

relation till nyckelordet Riksdagsförvaltningen är också tämligen intressant, då artikeln pekar 

på en orsaksrelation dem emellan. Det är inte Aftonbladet som ifrågasätter Juholts handlande, 

det är riksdagsförvaltningen som slog bakut och ifrågasatte när Håkan Juholt begärde 7255 

kronor i ersättning för lägenheten. Det är med andra ord Håkan Juholt som är orsaken till att 

riksdagsförvaltningen agerar.  

Klusterordet övernattningsbostad står också i relation till lägenheten (Juholts 

fyrarumslägenhet förf. anm.) eftersom att artikeln pekar på att Juholt har sökt ersättning för 

lägenheten, som om den vore en övernattningsbostad. En övernattningsbostad är något som 

konnoterar en liten, möjligen provisorisk lägenhet, och en fyrarumslägenhet är något som 

konnoterar mer ett stort permanentboende. På så sätt ger artikeln intrycket av att Håkan Juholt 

är någon som lever i överflöd, som själv ser en fyrarummare som en övernattningslägenhet. 

Detta kan sedan länkas ihop med klusterordet skattebetalarna i frasen ”visar att S-ledaren låtit 

skattebetalarna stå för hyran hela tiden”. Då associerar intrycket av Juholt som någon som 

lever i överflöd över till en association av arrogans eller högmod.  

Det finns också ett konfliktskapande mönster i ovanstående klusterord övernattnings-

lägenhet och lägenheten tillsammans med bruket av ordet skattebetalarna/lät riksdagen stå 

för hela hyran. Skattebetalarna är ett ord som hade kunnat bytas ut mot exempelvis svenska 

folket utan att mista sin denotativa betydelse. I det här fallet pekar det på att artikelförfattaren 

genom relationen mellan Håkan Juholt och klusterordet skattebetalarna vill göra det tydligt 

för läsaren att svenska folket, inklusive läsaren själv, har betalat med något som är avsett för 
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att utveckla samhället till en person som klassar en fyrarumslägenhet som en övernattnings-

lägenhet, och som det förklaras i en bildruta tjänar 144 000 kronor i månaden. Detta indikerar 

på att Juholt har lurat både svenska folket och sin arbetsgivare, vilket också förstärks genom 

rubriken ”Bostads-bluffen”. 

Sammanfattningsvis indikerar klusteranalysen att artikelförfattaren Anette Holmqvist värderar 

Juholt negativt då hon skapar ett synsätt som ger Håkan Juholt skulden för den inträffade 

händelsen. Många aktörer, till exempel riksdagen och skattebetalarna i artikeln förekommer 

till exempel i orsaks- eller beroenderelation till Håkan Juholt. Till exempel meningen ”Men 

en kontroll drygt två år tillbaka, från juni 2009 till idag, visar att S-ledaren låtit 

skattebetalarna stå för hela hyran”. Eftersom att Håkan Juholt oftast förekommer i anslutning 

till aktiva verb pekar det på att Juholt är den som utsätter andra för handlingar. Därmed är 

skattebetalarna beroende av Juholts handlande. De ovanstående passiva verben som pekar på 

att Håkan Juholt utsätts för handlingar värderas också negativt ur Juholts perspektiv. Till 

exempel ”nu tvingas S-ledaren betala tillbaka” konnoterar att han måste betala tillbaka under 

tvång, utan en egen vilja till att göra det. Denna antydan, tillsammans med det mönster jag 

pekade på i analysen, i konflikten mellan fyrarummaren-övernattningslägenheten-

skattebetalarna, gör att Holmqvist indikerar att hon tycker att Juholt är respektlös mot 

svenska folket.  

Alltså skildras Juholt ut som en arrogant person som inte har följt sin arbetsgivares regler 

på bekostnad av svenska folkets pengar (jfr Tabell 8.4). Genom att också peka på att han 

tvingas betala tillbaka antyder artikelförfattaren också en ovilja från Juholt att försonas med 

sin arbetsgivare och svenska folket. 

 

Tabell 8.4 Sammanfattning 

Namn och 
datum 

Vem Vad Mot vem Hur Var Varför 

7/10 2011 
”Bostads-
bluffen” 

Håkan 
Juholt 

Tvingas 
betala tillbaka 
bidragspengar 
(utan egen 
vilja) 

Till riksdagen 
(och indirekt 
skattebetalarna) 

Enligt gällande 
avbetalningsplan 

- Man ska 
inte ha 
bostads-
bidrag när 
man är 
sambo och 
tjänar 144 
000 kronor 
i månaden.   
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8.3 Analyser av ”Vänstersveket”, ”S-politik för hårt arbetande familjer”, ”’Juholt 
ljuger’”, och ”Tick, tack, tick, tack…” 
För lättare kunna åskådliggöra strukturen av Juholts omtalande i media har jag skapat en 

tabell som illustrerar hur detta sker (jfr Tabell 8.2 samt Tabell 8.4). På grund av utrymmesskäl 

har jag valt att ställa upp analyserna på detta vis (de fullständiga analyserna finns bifogade i 

Bilaga 1). Tabellen är inspirerad av Maria Dahlins modell för säkerhetiseringsförsök i 

avhandlingen Tal om terror (Dahlin 2008:52). Det finns dock en markant skillnad, 

inspirationen till trots, att denna uppsats uppenbart inte är en uppsats om säkerhetspolitisk 

retorik, tillika inte heller en uppsats om säkerhetiseringsförsök. Dahlins metod baserar sig 

precis som för mig också på klusteranalys, men också pentadanalys (Dahlin 2008:49), vilket 

min inte gör. Dock är syftet med denna redovisning att redogöra för de värderingar jag har 

funnit i mina klusteranalyser av mediebevakningen av Juholt. Därför ser jag en liknande 

uppställning som fruktbar för att kunna synliggöra de ramar som respektive artikel sätter. 

Jag har delat upp tabellen i topoi såsom när något har inträffat, vem som har gjort vad, mot 

vem handlingen riktar sig, hur vem gör vad, var det äger rum och också om möjligt varför 

artikelförfattaren anger att det händer (se Tabell 8.5; jfr Tabell 8.2 samt Tabell 8.4). För 

tydlighets skull har jag valt att inkludera resultaten från Tabellerna 8.2 och 8.4 från tidigare 

analyser (se Tabell 8.5: Rad A; D). Genom att utföra klusteranalyser på respektive artikel har 

jag formulerat en grundläggande mening som med klusteranalysen i baktanke sammanfattar 

hur artikelförfattaren ramar in Juholt.  

Analyserna pekar på flera intressanta aspekter av medias sätt att omtala Juholt såväl före 

som efter krisen. Rent övergripande tilltalas Juholt positivt i båda artiklarna innan krisen 1/10 

respektive 6 oktober i kolumn B och C (Se Tabell 8.5). I båda artiklarna från 10/10 respektive 

8/11 2011 i kolumn E och F (Se Tabell 8.5) som publicerades under krisen omtalas Juholt på 

ett sätt som kan associeras till något negativt. Jag ska i det närmaste gå in på var och en av 

artiklarna i närmare detalj.  

 

Tabell 8.5 

 Namn 
och 
datum 

Vem Vad Mot 
vem 

Hur Var Varför 

A 22/8 
2011 
Juholt 
lägger 
krut på 

Håkan Juholt vill för-
ändra 
sam-hället 

Mot 
sittande 
regering 

Genom 
ideo-
logisk 
för-
ankring 

Sveri
ge 

Den sittande 
regeringen är 
oansvarig 
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ansvar och 
ansvar 

B 1/10-
2011 
Vänster-
sveket 
 

Social-
demokraternas  
vänsterfalang 

tvingar  Juholt 
till 
reträtt 
för sina 
reformer 

Genom 
uppror/m
yteri 

Inter
nt 

Ovilja till 
förnyelse 

C 6/10-
2011 
S-politik 
för hårt 
arbetand
e 
familjer 
 

Håkan Juholt 
(och Tommy 
Waidelich) 

vill ge 
möjlig-
heter, ut-
veckling 
och stöd 

till hårt 
arbetand
e barn-
familjer 

Genom 
att ge 2 
miljarder 
och 400 
miljoner 

 p.g.a. 
Moderaternas 
bristande 
kompetens att 
lösa 
arbetslöshet 
och 
utanförskap 

D 7/10 
2011 
Bostads
bluffen 

Håkan Juholt Tvingas 
betala 
tillbaka 
bidrags-
pengar 
(utan 
egen 
vilja) 

Till 
riksdag 
(och 
indirekt 
skattebe
talarna) 

Enligt 
gällande 
av-
betalnings
plan 

 Man ska inte 
ha bostads-
bidrag när 
man är sambo 
och tjänar 144 
000 kronor i 
månaden 

E 10/10-
2011 
’Juholt 
ljuger’ 

Håkan Juholt ljuger om 
att han 
visste hur 
bostads-
bidraget 
får 
användas  

TT (och 
Afton-
bladet) 

Genom 
att påstå 
att han 
inte har 
fått in-
formation 
vilket 
flera 
källor 
påstår att 
han har.  

I en 
inter
vju 
med 
TT. 

 

F 8/11-
2011 
Tick, 
tack, 
tick, 
tack… 

Håkan Juholt skapar 
dåliga 
opinions-
siffror 

för 
social-
demo-
kraterna 

   Genom sitt 
otillbörliga 
användande 
av bostads-
bidraget 

 

I den första artikeln från 1/10 ”Vänstersveket” (Se Tabell 8.5: Rad B) omtalas Juholt indirekt i 

den bemärkelsen att Juholt blir utsatt för fler handlingar än han själv utsätter andra för. De 

som är aktiva i artikeln är Socialdemokraternas vänsterfalang som där artikelförfattarna gör 

det tydligt för läsaren att det är just denna vänsterfalang som sätter käppar i hjulet för Juholts 

reformer. Detta markeras genom ett mönster mellan aktiva och passiva verb. Det är 

exempelvis denna vänstergrupp som tvingar Juholt till reträtt medan Juholt själv tvingas 

backa. Håkan Juholt klustras ihop med ord som kan associera till hans ledarroll såsom 

ledaren, partiledaren, s-ledaren och handlingar såsom förnya där samtliga associerar till 
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något positivt laddat. Vänstergruppen däremot klustras ihop med ordet myteri som denoterar 

till militär ordervägran vilket befäster en hierarki där Juholts roll kan konnotera till 

överbefälhavare över Socialdemokraterna och där vänstergruppen kan konnotera till de 

rebelliska underofficerarna. Att författarna klustrar myteri kring vänstergruppen är också 

intressant då myteri denoterar till högmålsbrott som är straffbart upp till två år (18:4 

brottsbalken). Ordet konnoterar också till filmer som Mutiny on Bounty och Pirates of the 

Caribbean. Myteri blir här ett negativt laddat ord som gör att läsaren kan associera 

vänstergruppen till förrädare som sviker sin ledare och som inte vill ha reformer.  

I den andra artikeln från den 6 oktober ”S-politik för hårt arbetande familjer” (se Tabell 

8.5: Rad C) är däremot Juholt och Waidelich (Juholts ekonomiska talesperson) direkt omtalad 

i och med att artikeln klustrar fler aktiva verb till Juholt. De nyckelord jag har identifierat i 

analysen är Håkan Juholt och Tommy Waidelich, Moderaterna och familjer. De ord som 

klustrar kring Juholt och Waidelich är vill satsa, karriärmöjligheter, kompetensutveckling och 

stimulansstöd där samtliga associerar till något positivt. Detta står i en orsaksrelation till 

Moderaterna. Först ut klustras Moderaterna till Fredrik Reinfeldt och finansministern (Anders 

Borg) vilket gör att artikelförfattaren värderar Reinfeldt och Borg som de ytterst ansvariga för 

Moderaternas politik. Genom att de också klustras till orden arbetslöshet och utanförskap så 

pekar artikelförfattaren på att det är Moderaterna som är upphovet till familjernas oro och 

hårda arbete. Eftersom att arbetslöshet och utanförskap är något som också kan konnoteras 

till något negativt, är detta också något som kan associeras direkt till Moderaterna. Med andra 

ord värderas Moderaterna som något negativt som skapar oro, och som är upphov till 

arbetslöshet och utanförskap medan Socialdemokraterna med Juholt och Waidelich i spetsen 

värderas som den part som kan sätta stopp för familjernas oro och skapa möjligheter, 

utveckling och stöd.  

I artikeln från 10/10 ”Juholt ljuger” (se Tabell 8.5: Rad E) kan de klusterord som 

förekommer i anslutning till Juholt associeras till något som är övervägande negativt. 

Exempel på detta är lögn, ljuger, felaktiga bostadsbidraget, felaktigheterna och jättearg. 

Speciellt intressant är felaktiga bostadsbidraget. Ty här är det två olika associationer som 

möts: för det första att bostadsbidraget är felaktigt i form av att betala ut understöd till en 

person som tjänar 144 000 kronor i månaden. För det andra att bostadsbidraget är felaktigt när 

riksdagsförvaltningen betalar ut det fulla bidraget till någon som är sambo, och följaktligen 

bör ha hälften av bidraget. De två första associationerna har Aftonbladet redan etablerat med 

artikeln ”Bostads-bluffen”, och det är också den andra aspekten som artikelförfattaren 

hänvisar till. Dessa två aspekter ligger således redan i läsarens förståelse för felaktigt 



  30 

bostadsbidrag. Den tredje aspekten är det artikelförfattaren söker bevisa med denna artikel, 

det vill säga att Juholt blev varnad om speciellt den andra aspekten, men valde att bortse från 

det. Med andra ord förutsätter artikelförfattaren att det är sant att Juholt blev varnad, men 

valde att bortse från det, innan artikelförfattaren har bevisat att det är så. Flera klusterord 

hänvisar till denna tredje aspekt, det vill säga att Juholt ljög om att han blev varnad.  

I sättet att skildra Juholt klustrar exempelvis ordet lögn och handlingen ljuger. Det som 

konstituerar nyckelordet Håkan Juholt är med andra ord i denna artikel lögn och ljuger. 

Artikelförfattaren pekar inte heller på några försonande drag hos Håkan Juholt, snarare 

tvärtom: Håkan Juholt blev jättearg eftersom att han inte fick bli partisekreterare och vägrade 

gå med på att ändra bostadsbidraget, när han fick reda på att han bröt mot reglerna, enligt en 

källa. Genom detta pekar det också på att Juholt kände till reglerna men valde att bortse från 

dem på grund av agg. På så sätt finns det klart fog för att påstå att Juholt omtalas som en 

lögnare och bluffmakare, som dessutom visste om hur reglerna såg ut men valde att bortse 

från dem, och som dessutom ljuger om det han döljer när han konfronteras av media, med 

tanke på att lögn förekommer i olika former tre gånger kring Håkan Juholt.  

 I den sista artikeln från 8/11 ”Tick, tack, tick tack” (se Tabell 8.5: Rad F) utpekas Juholts 

negativa handlande som anledningen till Socialdemokraternas dalande opinionssiffror. 

Artikelns tema kretsar runt förtroendet för Håkan Juholt. Håkan Juholt förekommer 17 gånger 

i artikeln, och förtroende förekommer tämligen ofta i olika former i artikeln. Förtroendet 

används dock på olika sätt; å ena sidan verkar förtroendet vara någonting som 

artikelförfattaren syftar tillbaka till det egna partiet, det vill säga att det egna partiets 

förtroende för Juholt är lågt. Det skapar en relation mellan nyckelorden Håkan Juholt och 

Socialdemokraterna som främst markeras av klustret förtroendet i partiet. Denna relation 

pekar på att Håkan Juholts roll i partiet är helt och hållet beroende av partiets förtroende. Å 

andra sidan ter det sig som att förtroende är något som i artikeln också står i relation till 

opinionsmätningar i form av allmänhetens förtroende med klustret förtroendet för Juholt som 

ledare är lågt.  

Det klustrar en del ord runt nyckelordet Håkan Juholt som refererar till Juholt som person: 

girighet och vårdslöshet. Det läsaren får veta om Juholt är med andra ord dels att förtroendet 

för honom är lågt såväl inom partiet som bland väljarna, dels är han girig och vårdslös. En 

följd av detta är att sättet att omtala Juholt som girig och vårdslös redan är vedertaget hos 

läsarna; det finns inga kluster eller något som pekar på varför Juholt skulle vara girig och 

vårdslös, utan det förutsätts bara att han är det. Det finns också klusterord som indikerar var 

Juholt för tillfället befinner sig: desperat kamp, stormen och onda cirkeln. Dessa spatiala 
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relationer är någonting som också hänvisar tillbaka till Juholts karaktär; att befinna sig i 

desperat kamp, eller i en storm eller ond cirkel är något som associeras till något negativt. Att 

befinna sig någonstans är ett resultat av ens handlingar, och att befinna sig på en plats som 

associerar till något negativt pekar på att handlaren har gjort något negativt för att hamna där. 

Att han dessutom befinner sig på en plats som associeras till något negativt bekräftas också 

genom klustren förnyat förtroende och tidsfrist som förekommer nära varandra. Tidsfrist är 

någonting som kan konnoteras till ett visst mått av tid någon har fått på nåder. Att Juholt har 

fått förnyat förtroende är någonting som läsaren kan attribuera till att Juholt är den som är 

ytterst ansvarig för Socialdemokraternas dåliga opinionssiffror, och att han är den som bär 

ansvaret för att förbättra opinionssiffrorna: ”du har försatt oss i den här situationen, det är ditt 

ansvar att komma med en lösning”. Med andra ord värderar artikelförfattarna Juholt negativt 

genom att peka på att hans handlande också får negativa konsekvenser för hans parti.  

 

8.4 Analys av Håkan Juholts framträdande i Skavlan 

För att besvara min andra forskningsfråga har jag sett det som fruktbart att ställa upp Skavlan 

och Ullmanns uppfattning om Juholt visavi Juholts uppfattning av sig själv (se Tabell 8.6). 

Denna metod konkluderar två kontrasterande perspektiv som står mot varandra, där Juholts 

sätt att omtala sig själv står i motsats till hur Skavlan och Ullmann tilltalar Juholt. I analysen 

söker jag också ta fasta på det visuella, och icke-verbala. Allt som händer i intervjun, i 

kommunikationen mellan Skavlan, Juholt och Ullmann, är en del av ett påstående, där 

Skavlan och Ullmanns ifrågasättande blickar är en del av innehållet de verbalt uttrycker. 

Därför har jag tagit ett flertal bilder som jag kommer att koppla till min klusteranalys för att 

visa hur Skavlans och Ullmanns icke-verbala kommunikation påverkar omtalandet av Juholt. 

Man ska givetvis vara försiktig med att analysera ansiktsuttryck, men jag väljer här att 

använda den amerikanske psykologen Paul Ekmans forskning om hur olika muskulära 

sammandragningar pekar på ett visst mentalt tillstånd (Ekman 1970; Ekman 2003; Ekman & 

Friesen 1968). En snabb blick genom klusterorden pekar snabbt på vad jag ovan nämnt; 

skillnaden mellan hur Skavlan och Ullmann omtalar Juholt och hur Juholt talar om sig själv är 

tydlig. Först ut pekar Linn Ullmann på vad det är som konstituerar en ursäkt med klusterordet 

fel (förlåtelse) visavi Juholts definition rätt (förlåtelse). 
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Tabell 8.6 Juholts framträdande i Skavlan 

Nyckelord: Antal gånger: Klusterord:  
Håkan Juholt 
(i form av omtal genom 
pronomenet jag)  

114 gånger Förlåtelse, ursäkt, rätt 
(förlåtelse), politiker ska vara 
synliga, möta frågor och folks 
synpunkter, beredd att ta emot 
kommentarer och frågor om 
politik, lyssna, göra mig 
tillgänglig, tävlingsmänniska, 
vinna, inte låta barn vinna, har 
kanter, hörs, syns, tycker, 
yvighet, känslomänniska, drivs 
av värderingar, vara ordförande, 
den bästa, lyssna in samtiden, 
riksdagsledamot, ta ansvaret för 
Sverige, utveckla Sverige, stark 
uppgång i opinionen, 
turbulensen kring mig, politiska 
nätverk 

Håkan Juholt 
(i form av tilltal genom 
pronomenet du) 

90 gånger Förlåt-mig-turné, förlåtelse, fel 
(förlåtelse), politiker to the 
bone, mätningar inte på topp, 
konkurrensmänniska, låta barn 
och män vinna, yvig, inte haft 
ambition att bli partiledare, 
ostrategisk, ostrukturerad, 
statsman, ifrågasättande av din 
person, problem, ifrågasatt 
ledare, gammal journalist 

 

 

I intervjun påstår Juholt att Skavlans sammanfattning av juholtkrisen är ytterst generell, och 

får som motfråga från Skavlan: ”Är det något du vill lägga till?”. På detta svarar Juholt: ”Näe, 

möjligen att jag hela tiden har trott att jag har gjort rätt”. Detta återkopplar Ullmann senare till 

genom att säga: ”Du tänker ju alltid att du har gjort rätt. Jag tänker alltid att jag har gjort fel 

när jag ber om förlåtelse”. Juholts beskrivning av att en ursäkt inte behöver ha sin orsak i ett 

fel står med andra ord mot Ullmanns beskrivning av att en ursäkt vanligtvis är rotat i att 

någon har gjort fel. På så vis söker Ullmann peka på en konflikt och en motsägelse i Juholts 

definition. Ekman och Friesen menar att icke-verbal kommunikation ibland avslöjar det som 

den verbala kommunikationen söker dölja (Ekman & Friesen 1969:52). Här är det tvärtom: 

Ullmanns mimik visar samman-dragna muskler i pannan, accentuerade nasolabialveck och 

avsmalnande ögon pekar på misstänksamhet (se Bild 1). Detta indikerar en ikoniskt kodad 

min hos Ullmann vars funktion är att förstärka, och att visuellt avbilda det avstånd från Juholt 

som Ullmann uttrycker verbalt (Ekman & Friesen 1969:60-62). Hon försöker med andra ord 

illustrera det hon mentalt känner, det vill säga skepsis (jfr Ekman & Friesen 1969:69).  
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Bild 1 01.52 Linn Ullmann: ”Du tänker ju alltid att du har gjort rätt. Jag tänker alltid att jag har gjort 

fel när jag ber om förlåtelse.” 

 

Juholt söker också definiera sig själv och sina egna karaktärsegenskaper med klusterorden 

lyssna, lyssna in samtiden, göra mig tillgänglig, möta frågor och folks synpunkter, vara 

beredd att ta emot kommentarer och politiker ska vara synliga hela tiden. Han försöker också 

appellera till abstrakta ideal såsom känslomänniska. Detta är ord och fraser kan associera till 

något positivt laddat, och som konnoterar till en person som är beaktande, reflekterande och 

ödmjuk. Senare i intervjun ställer sig Fredrik Skavlan emot denna beskrivning när han påstår: 

”Till exempel har du sagt att du är yvig och ostrukturerad, alltför ostrukturerad, du passar inte 

för detta uppdrag, det har du varit väldigt tydlig med”. Här definierar Skavlan yvig som 

ostrukturerad, vilket är något som associerar till något negativt, medan Juholt refererar till att 

höra, se och tycka som associerar till något positivt. Juholt bemöter Skavlans definition av 

yvig med att peka på att han är en känslomänniska och drivs av värderingar. Juholts 

definition av sig själv, står med andra ord i motsats till Skavlans definition. Skavlans blick 

(bild 2) visar sammandragna muskler i pannan, vidgade ögonlock och uppdragna ögonbryn. 

Dessa är ett tecken på förvåning (jfr Ekman, Friesen & Tomkins 1971). Detta kan precis som 

med föregående bild ses som en illustration av Skavlans tankar och bild av Juholt som står i 

kontrast till Juholts bild av sig själv (Ekman & Friesen 1969:68).   
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Bild 2 07.58 Håkan Juholt: ” Jag drivs av värderingar”. 
 

Skavlans skepsis mot Håkan Juholts skildring av sig själv och sitt ordförandeskap för 

Socialdemokraterna är tämligen genomgående genom intervjun. Ungefär tio minuter in i 

intervjun börjar Skavlan ställa frågor om de svenska Socialdemokraternas sjunkande 

opinionssiffror. Skavlan jämför Juholt med Norges statsminister, tillika partiledare för 

Arbeiderpartiet Jens Stoltenberg och pekar på att Stoltenbergs siffror ligger betydligt högre än 

Juholts. Juholt svarar att han har lärt sig mycket av Jens Stoltenberg, varpå Skavlan svarar 

”Men kanske inte nog…” till publikens skratt. Detta är också ett exempel på vad jag i 

teoriavsnittet skrev om lowering the political hero: här sänker Skavlan Juholt: oavsett om 

man tolkar ”Men kanske inte nog” som en sarkastisk, ovänlig eller på annat sätt kritisk 

kommentar, är den typen av kritisk kommentar man vanligen kan fälla i en gemenskap av 

familjen eller nära vänner. Samtidigt är det viktigt att nämna Juholts roll i detta omtalande. 

Tidigare i intervjun fäller Juholt en kommentar som skulle kunna klassas som ironisk och 

raljerande ”du kan politik”. På så sätt skulle man även kunna se det som att Juholt med den 

kommentaren bjuder in Skavlan till fortsatt kritik under intervjun. 

I denna del av intervjun klustrar ord som exempelvis ifrågasättande av din person och 

ifrågasatt partiledare i Skavlans utfrågning av Juholt, vilket är ord som associerar till något 

negativt. Detta är en bild som inte Juholt riktigt vill acceptera till en början men svarar till 

slut: ”Det är alltid ett problem när man är ifrågasatt”. Med tanke på att Skavlan i Bild 3 också 
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vid Juholts svar ger en liknande blick som vid Bild 2 är detta ett tecken på att Skavlans 

sammandragna pannlobsmuskler, höjda ögonbryn, och vidgade ögonlock pekar på framförallt 

förvåning och även distans (Se bild 3, jfr Ekman 2003:185). Denna förvåning och distans 

pekar på, tillsammans med ovanstående kluster, att Skavlan fortsätter att värdera Juholt 

negativt, som om Skavlan inte förväntade sig det svar Juholt ger. Innan ovanstående 

ordväxling äger rum har Juholt också själv accepterat att han var ifrågasatt i, och på sätt och 

vis även infört sin egen kris som samtalsämne i och med klustret turbulensen kring mig.  

 

 
Bild 3 12.27 Fredrik Skavlan: ”Så du menar att… för dig så… för socialdemokratin nu, så är det inte 

ett problem att ha en så ifrågasatt ledare?” 

 

Linn Ullmann bidrar också till att förstärka denna negativa värdering av Juholt. Ungefär fem 

minuter in i intervjun påpekar Juholt att han inte låter sina barn vinna i spel för att han vill 

lära dem att de ska vinna för att de är bättre. Till detta frågar Skavlan Linn Ullmann om hon 

låter barn vinna, varpå hon svarar att hon låter barn och män vinna. Varpå Juholt svarar ”tänk 

så glada de blir när de vinner för att de är bättre”. Därpå svarar Ullmann ”Ja men precis” och 

”Det är ju den lyckan vi vill ha, inte sant?”. Här utgör Ullmanns mimik och tonfall intressanta 

kluster (se Bild 4). Vid en första anblick ser det ut som att hon utstrålar lycka: att kinderna 

höjs och att musklerna vid ögonvrårna visar så kallade kråkfötter är ett tecken på uppriktig 

glädje (Ekman 2003:222-223). Samtidigt samlar hennes leende musklerna under ögonen, 
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istället för att dra ut musklerna mellan ögonbrynen och ögonlocket, vilket är ett tecken på ett 

falskt leende (Ekman 2003:22). Med tanke på ordväxlingen som följer under detta tema (se 

Bilaga 1) kan Ullmanns blick och tonfall i kombination förstås som en kontrast mellan det 

verbala och det icke-verbala (jfr Kjeldsen 2008a:215). Resonemanget pekar på att Ullmann 

låter män vinna bara för att de ska få känna att de är bättre. På så sätt sparkar Ullmann uppåt 

mot en rådande dominans. Detta tyder på att Ullmann implicit säger ”dina barn kanske låter 

dig vinna bara för att du ska få känna dig mäktigare”. Ullmanns leende skapar på så sätt en 

förmildrande effekt till det hon säger. På så sätt pekar detta på att Ullmann ger uttryck för en 

ansiktshotande handling verbalt men att hon förmedlar en ansiktsbevarande handling icke-

verbalt genom sin mimik, förutom att musklerna under hennes ögon avslöjar att hon inte 

menar det hon säger (se Ekman 2003).  

 

 
Bild 4 06.31 Linn Ullmann: ”Det är ju den lyckan vi vill ha, inte sant?” 

 

För att sammanfatta analysen så pekar den på att det framträder två olika sätt att värdera 

Håkan Juholt, och som står i dikotomi med varandra. Fredrik Skavlan står för en negativ 

värdering av Håkan Juholt där han exempelvis påpekar att Juholt själv har sagt att han är 

olämplig som partiledare, samt påpekandet om att Stoltenberg inte har lärt Juholt nog. Juholts 

svar, och klustrena i hur Juholt omtalar sig själv tyder på att Juholt söker omtala sig själv i 

positiva ordalag och lyfta fram positiva egenskaper om sig själv och att han är rätt person att 
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leda Socialdemokraterna. De ord som klustrar runt Juholts sätt att tala om sig själv gentemot 

Skavlans och Ullmanns sätt att tilltala Juholt pekar på ett förhållande jag berörde i 

teoriavsnittet (se kapitel 6.1): i och med att Skavlan framhåller Juholt på ett annat sätt än vad 

Juholt framhåller sig själv pekar det på en situationell omständighet där Juholts agerande i 

Skavlan inte svarar mot de förväntningar och krav som situationen ställer. Juholtkrisen och 

sverigeturnén ställer krav på Juholt att kommunicera om dem, annars hade inte Skavlan fört 

upp dem som diskussionsämne i intervjun. Att bemöta Skavlans frågor om krisen och turnén 

med att svara ”det är ligger bakom mig nu, nu är det framåt som gäller” är ett problematiskt 

agerande från Juholts sida då det inte är det svar som situationen kräver. Där skapar också 

Juholts svar en ny retorisk situation i det att han framstår som svår och otillgänglig när han 

inte ger svar på Skavlans frågor som knyter an till Juholts förtroendekris.  

De gånger Linn Ullmann uttalar sig i intervjun med Juholt kan klassas som ansiktshotande: 

hon är den part i intervjun som explicit tillåts att ifrågasätta mer djupgående än vad Skavlan 

gör. Sättet hon också ifrågasätter Juholt på kan också sägas ligga i linje med den bild media 

har gett av Juholt, det vill säga, klustrena i hennes omtalande av Juholt är något som kan 

associeras till en lögnare eller en hycklare. Belägg för detta sker tidigt i intervjun: genom att 

peka på vad som är rätt och fel i konstituerandet av en ursäkt pekar Ullmann ut Juholt som en 

person som inte menar vad han säger. Med tanke på att publiken också skrattar åt detta 

uttalande är detta ett tecken på att Ullmanns beskrivning av en ursäkt är den som vann 

acceptans. Skavlan utför också ansiktshotande handlingar såsom ”Men kanske inte nog…” 

vilket pekar på ett avståndstagande och negativt värderande av Juholt. Klustrena inte haft 

ambition att bli partiledare och ostrategisk är två negativa värderingar tillika ansiktshotande 

handlingar, vilka gör att Juholt får argumentera ur ett underläge vilket gör att han avslutar det 

temat i intervjun med att säga ”Nu tycker partiet och omgivningen att jag är den bästa. Och då 

tycker jag att de har rätt” vilket framkallar skratt hos publiken och fnissande från Skavlan. 

Denna kommentar är öppen för tolkning, men den kan ses som en fyndig kommentar, men det 

kan också ses som ett tecken på att såväl Skavlan som publiken inte alls ser Juholt som den 

bästa att leda partiet.  

Håkan Juholt själv söker med tanke på klusterorden i omtalandet föra ut ett värderande av 

sig själv som ödmjuk och lyssnande i och med klustrena ta emot kommentarer och frågor om 

politik, lyssna, och göra mig tillgänglig samt tävlingsinriktad och ansvarstagande med 

klustrena vinna, tycker inte om att förlora, och ta ansvaret för Sverige och utveckla Sverige. 

Juholt söker alltså skapa kommunikation om hans goda ethos; hans empatiska förmåga, och 

hans kompetens att leda Socialdemokraterna och Sverige. På så sätt svarar Juholt mot ett 
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påträngande problem där hans ethos har blivit ifrågasatt, och det som krävs är att han bemöter 

kritiken. Skavlan och Ullmann däremot söker däremot föra ut ett värderande om Juholt som 

oärlig och olämplig som partiledare. Genom att de gör det, förutsätter de att Juholts empatiska 

förmåga redan är låg, och att han har dålig kompetens för att leda Socialdemokraterna och 

Sverige.  

Att Linn Ullmanns kommentar om att be om ursäkt skapar skratt hos publiken kan ses som 

en indikation på att hon tidigt i intervjun får publiken på sin sida. I och med att hon också 

refererar till sig själv i jag tänker alltid att jag har gjort fel när jag ber om förlåtelse i 

kombination med att hon framkallar skratt kan ses som en indikation på att publiken ser henne 

som mänsklig (jfr Lefcourt 2001:137-138). Eftersom att många av de skratt från publiken som 

också följer pekar på att publiken skrattar åt Juholt eller med Skavlans och Ullmanns 

värderande frågor och påståenden är detta något som tyder på att Skavlans och Ullmanns 

värderande om Juholt och berättelse om Juholt är den som är dominerande under intervjun.  

Med tanke på de kommentarer i kombination med de miner Skavlan och Ullmann ger i 

intervjun, visar resultatet av analysen att Skavlan och Ullmann behandlar Juholt med något 

som bör förstås som misstänksamhet. De utsätter Juholt för flera humoristiskt ansiktshotande 

handlingar. I och med att publiken skrattar åt dessa handlingar, är detta en stark indikation på 

att publiken väljer att acceptera Skavlans och Ullmanns uppfattning av den retoriska 

situationen och det påträngande problemet, hellre än Juholts uppfattning.  

 

9. SAMMANFATTNING 

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta analyserna och svara på de frågor jag har ställt i 

avsnitt 2.2. Jag kommer att kort sammanfatta analysernas resultat och svara på min 

frågeställning, för att sedan fördjupa svaren ytterligare.  

 

9.1 Vilka ramar satte Aftonbladet för hur Skavlan/Ullman bemötte Håkan Juholt? 

Artikelförfattarna omtalar Håkan Juholt i övervägande positiva ordalag innan juholtkrisen 

börjar. Klusteranalyserna pekar på att Juholt nästan blir omtalad som en frälsarfigur bland de 

samtida problem Sverige hade 2011 (se exempelvis 8.1.1 Analys av ”Juholt lägger krut på 

ansvar”). När krisen väl började den 7 oktober är det tydligt att Juholt snarast blev omtalad 

som lögnaktig, girig och arrogant (se 8.1.2 Klusteranalys av ”Bostadsbluffen”). Detta 

omtalande och denna bild av Juholt förhåller sig relativt konstant under krisen. Artikeln från 
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1/10, ”Vänstersveket”, pekar förvisso på interna stridigheter inom Socialdemokraterna, men 

vad klusteranalysen pekar på är att artikelförfattarna inte ser Juholt som skyldig till denna 

strid. Snarare är det Socialdemokraternas vänsterfalang som gör motstånd mot Juholts 

reformer. När krisen väl börjar blir Juholts ethos centralt för krisen och hålls som direkt 

ansvarig för att krisen brutit ut. Juholt omtalas alltså positivt och offensivt innan krisen i och 

med att han ramas in som en frälsarfigur. Juholt omtalas negativt och offensivt under krisen i 

och med att Juholt ramas in som en bluffmakare, som medvetet har lurat andra på pengar. 

Såväl innan som under krisen är det sällsynt att Juholt själv kommer till tals, vilket gör att 

läsaren inte ges något tillfälle ”att se andra sidan av myntet”. Därmed är läsaren därmed i 

beroendeställning till hur Aftonbladet skildrar honom. 

Alltså, klusteranalyserna av tidningsartiklarna visar sammanfattningsvis att Aftonbladet 

ramar in Juholt som en person som inte går att lita på. Detta står tydligt genom resultatet i 

Tabell 8.5: Rad D och E där Aftonbladet ramar in Juholt som dels en bluffare som lurar 

skattebetalare och riksdag på pengar, och en lögnare, som hävdar att han inte har känt till 

reglerna, när Aftonbladet ställer källors ord mot Juholts ord som visar att Juholt trots allt 

känner till reglerna. Med framingteorin och kontextförståelsen jag resonerade om i avsnitt 6.1 

i åtanke sätter alltså Aftonbladets skildring av krisen ramar för att det enda handlings-

alternativet för att bemöta en bluffare, och en lögnare, är att bemöta den med misstänksamhet 

och tvekan. Att krisen bryter ut skapar en retorisk situation åt Juholt som kräver att Juholt 

kommunicerar om krisen, men Aftonbladets skildring av Juholt skapar ännu en retorisk 

situation när man ramar in Juholt som en bluffare och lögnare. I denna situation är det 

påträngande problemet för Juholt är att han riskerar att bli bemött som en bluffare och en 

lögnare, det vill säga med misstänksamhet om han själv inte vederlägger den skildringen (jfr 

Vatz 1999; Bitzer 1999).     

 

9.2 Hur uppfyller Skavlan och Ullmann Aftonbladets skapade ramar under Juholts 

framträdande i Skavlan?  

Många av Juholts svar behandlas med invändningar, kritik, och mimik som vittnar om misstro 

och distans. Att bemöta någon på det sättet visar att Skavlan och Ullmann presupponerar att 

Juholt är på ett speciellt sätt. Eftersom Aftonbladet tidigare har skapat ett ethos av Juholt som 

en person som lurar och ljuger, är det inget tvivel om att Skavlan och Ullmann fyller 

Aftonbladets och övrig medias framing genom att tilltala Juholt med misstänksamhet. 

Samtidigt visar Jens Kjeldsens perspektiv på retorisk situation (2008b) samt Meyrowitz teori 
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om middle region (1985) att Juholt själv agerar problematiskt i intervjun. Genom att ge bitvis 

abstrakta svar, och genom en uttalad ovilja att tala om krisen skapar även Juholt en grogrund 

för Skavlan och Ullmann att kritisera Juholt. 

Klusteranalysen visar att Skavlan värderar Juholt negativt, exempelvis med klustren 

ostrategisk, ostrukturerad och ifrågasättande av din person (se Tabell 8.6) samt 

kommentaren i anslutning till diskussionen om Jens Stoltenberg ”Men kanske inte nog”. De 

kluster som förekommer i anslutning till när Juholt omtalar sig själv ger associationer till 

positiva värdeord såsom ödmjukhet, ansvarsfull och samtida. Genom Juholts ovilja att tala om 

krisen och genom att ge krångliga svar, gör Juholt inte någonting för att bryta detta mönster 

och etablera ett nytt ethos. Ser man till de frågor som Skavlan ställer är det mycket riktigt 

frågor som kan och bör besvaras med tämligen personliga, humoristiska svar, som inte 

nödvändigtvis är kopplade till politik. Med andra ord är det en implicit inbjudan om att Juholt 

skulle kunna svara på frågorna på ett sätt som motsvarar middle region. Problemet är att 

Juholt växlar mellan middle region och front region. Ena stunden pratar Juholt om sina barn, 

vilket är ett tecken på att Juholt intar middle region. Senare för Juholt ett resonemang om vad 

som konstituerar en statsman, och vill inte svara på frågan om han är en statsman med 

argumentet ”då handlar det om att jag ska recensera mig” (se Bilaga 2; SvT Play 2012). I 

relationen till diskussionen om Juholts barn blir det ett formellt och filosofiskt svar som 

motsvarar front region. De gånger Juholt svarar enligt middle region är också tämligen 

problematiska. När Juholt exempelvis pekar på att han inte låter sina barn vinna, och att han 

inte spelar spel tillsammans med dem längre, för att de vinner, vittnar detta om att Juholt även 

spelar den rollen som partiledare även i det privata hemmet. Så som den bilden framträder för 

publiken framstår Juholt som tämligen självisk och opersonlig i relation till Ullmanns följande 

kommentar att hon brukar låta barn och män vinna för att de tycker att det är kul att vinna. 

Juholt försöker peka på att han i politiken hatar att förlora, vilket konnoterar till någon som 

kämpar och någon som inte ger upp, men när han exemplifierar detta med att han inte låter 

sina barn vinna bara för att de är barn, skapar detta två emotionellt laddade bilder. En bild av 

glada barn och en bild av en politiker som är beredd att köra över sina egna barn för att få som 

han vill. När Juholt också växlar mellan dessa lägen får det också som konsekvens att 

publiken tolkar Juholts kommentar om sina barn bokstavligt. Med Sennetts, Meyrowitz och 

Goffmans teorier i beaktande pekar denna konflikt på en till synes bristande förmåga hos 

Juholt att anpassa sig till situationens krav på ett konsekvent framträdande enligt middle 

region eftersom det som konstituerar middle region är en personlig och avslappnad stil och en 

förmåga att kunna använda humor och självironi (Meyrowitz 1985). 
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Ett fynd är också att Skavlan och Ullmann gör Juholt till föremål för flera ansiktshotande 

handlingar som framkallar skratt och applåder hos publiken som nämnda ”Men kanske inte 

nog”, och ”du tänker ju alltid att du har gjort rätt. Jag tänker alltid att jag har gjort fel när jag 

ber om förlåtelse” (se Bilaga 1; se Bild 1). Eftersom att dessa ansiktshotande handlingar får 

skratt och applåder som effekt är detta ett tydligt tecken på skrattets enande funktion, som jag 

berörde i teoriavsnittet. Det är också ett tydligt tecken på hur Skavlan och Ullmann middle 

region. Genom att Skavlan och Ullmann också framträder konsekvent enligt middle region 

skapar det en kontrast till Juholts växlande. Denna kontrast får som konsekvens att det är 

Skavlan och Ullmann som framstår som de kloka som kan bjuda på sig själva. Jag nämner 

exempelvis i analysen att Ullmann tidigt får publiken på sin sida med ovanstående mening 

”du tänker ju alltid att du har gjort rätt”. Martins teori pekar på att Ullmann genom en 

ansiktshotande handling värderar vad som bör anses vara rätt och fel samtidigt som hon 

kritiserar Juholts attityd om vad som är rätt och fel utan att vara explicit. Humorn i denna 

ansiktshotande handling ligger i att Ullmann visar paradoxen i att be om förlåtelse om man 

tror att man har gjort rätt. Således skapas en inkongruens (Billig 2005; Meyer 2000). På så 

sätt inbjuder Ullmann publiken att inta och identifiera sig med hennes perspektiv på rätt och 

fel. Eftersom att publiken applåderar tyder det på att publiken väljer att acceptera Ullmanns 

världsbild framför Juholts. Med andra ord lyckas hon ena publiken till sitt sätt att värdera, 

samtidigt som hon skiljer publiken från Juholts sätt att värdera (jfr Meyer 2000). På samma 

sätt fungerar Skavlans kommentar ”Men kanske inte nog”. Att publiken skrattar med Skavlan 

är en indikation på att publiken intar samma perspektiv som vad Skavlan gör. På så sätt 

bekräftar många av de ansiktshotande handlingarna Martins, och Meyers teorier om enande 

skratt. Det förekommer också skratt i anslutning till vissa av Juholts kommentarer. Återigen 

gör Juholts växlande mellan två olika lägen att han blir tolkad bokstavligt, som exempelvis 

kommentaren ”då hade jag en sån här rulle i bilen, och har fortfarande i min bil, men nu 

använder jag den inte, för nu åker jag med polisen mest” (se Bilaga 1). Publiken skrattar åt 

Juholt i anslutning till påståendet ”för nu åker jag med polisen mest” därför att humorn i 

påståendet ligger i flera nivåer som skapar en inkongruens. Då publikens associationer till 

företeelsen att åka med polisen bokstavligt talat är något som är förbehållet personer som 

kräver ett polisiärt omhändertagande, låter det som att Juholt framställer sig själv som en 

brottsling, hellre än det livvaktsskydd som Juholt själv eventuellt avsåg. 

Alltså, analysen av Juholts framträdande i Skavlan pekar på att Juholts kommunikation inte 

motsvarar dels de krav som situationen ställer och de ramar Aftonbladet har satt. 

Klusteranalyserna av Aftonbladets artiklar visar bland annat att det övergripande budskap 
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artikelförfattarna ville föra ut var att Juholt egentligen inte ville betala tillbaka 

bostadsbidraget, och att han dessutom ljög när han sa att han inte kände till reglerna (jfr 

Tabell 8.5; Rad D och E). Analysen av Juholt i Skavlan visar att Skavlan och Ullmann 

behandlar Juholt och Juholts svar med misstänksamhet, vilket är ett tydligt tecken på att 

medias skildring av Juholt skapade en förståelse för att Juholt inte är att lita på och att han 

följaktligen bör behandlas därefter. Alltså kan det ses som att Aftonbladets framing uppfylls 

genom Skavlans och Ullmanns bemötande mot Juholt, samtidigt som Juholt bjuder in Skavlan 

och Ullmann att kritisera honom genom att han uppträder svårtillgängligt. Denna konklusion 

av hur Juholt ramades in, och hur Juholt omtalas i Skavlan pekar också på något större: en 

oförmåga hos Juholt att anpassa sig till situationens villkor och att anpassa sig till vad 

pratshowen som medium och genre tillåter, främst genom att inte vara konsekvent med 

middle region. Situationen kräver att Juholt pratar om krisen, dessutom på ett personligt sätt, 

istället för att vifta bort det som något som ligger i det förgångna. Dessutom tillåter 

medielogiken och de kulturella omständigheter, som jag har diskuterat i avsnitt 6.2, att 

politiker i en pratshow också talar om sina respektive sysslor på ett sätt som framhäver de 

egna attributen och den egna karisman (jfr Sennett 1992). Denna faktor gör det också möjligt 

att sänka sin egen status, och inta middle region istället för att växla mellan middle region och 

front region som Juholt gör. Som exempel borde Juholt i så fall på frågan, om han vill lägga 

till något i Skavlans beskrivning av Juholtkrisen, svara i stil med ”självklart har krisen varit 

tung att hantera för mig själv, men inte allra minst för min familj”, istället för att svara ”det 

där ligger bakom mig, nu är det framåt som gäller”. När Juholt inte gör det, bjuder han in 

Skavlan (och Ullmann) att sänka statusen åt honom. De humoristiskt ansiktshotande 

handlingarna menar jag har en viktig roll: de fungerar som hjälpmedel att diskret sänka 

Juholts status, utan att göra det till ett explicit angrepp. Eftersom att Skavlan och Ullmann 

utför flera humoristiskt ansiktshotande handlingar, vars syfte är att diskret kritisera Juholt 

med effekt att publiken skrattar åt Juholt och med Skavlan och Ullmann pekar detta på en 

möjlighet att det idag är tillåtet att komma med ansiktshotande handlingar, och att i viss mån 

även förlöjliga en gäst, även om ett förlöjligande är ett kraftfullare angrepp än en 

ansiktshotande handling. Detta är en omständighet som gör det intressant för vidare 

diskussion nedan.  
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10. DISKUSSION 
Vatz och Strömbecks teorier om hur en rhetor tillåts forma kommunikationen och även 

kommunikationen som följer gör att jag sluter mig till att Aftonbladet med sin framing skapar 

en persona om Juholt, som mycket väl kan skilja sig från hur Juholt egentligen är. Samtidigt 

som detta skapande blir en ny retorisk situation och ett viktigt retoriskt villkor som Juholt 

måste förhålla sig till i Skavlan, vilket analysen pekar på att han gör dåligt. Han använder till 

exempel inte humor som ett verktyg för att vederlägga Skavlans värdering av honom och den 

inramning Aftonbladet har etablerat, utan argumenterar bara för att publiken ska inta en annan 

värdering än den Skavlan ger. Detta skapar en situation där ord står mot ord. 

Detta förhållande skapar en intressant diskussion om hur den retoriska situationen påverkar 

huruvida en aktör i media blir lowered eller lifted. Ty här har vi framför oss en retorisk 

situation där Juholt har hamnat i en förtroendekris, där hans parti i sig kan sägas vara föremål 

för interna stridigheter (se Tabell 8.5; Rad B, samt Bilaga 1.1) och där Juholts ethos blir 

centralt för förtroendekrisen och kanske även för Socialdemokraternas kris. Därefter ska 

Juholt framträda i en pratshow, och där Aftonbladets och övriga medias sätt att skildra Juholt, 

enligt min ovanstående analys, påverkar hur Juholt bör framträda. Detta pekar också på en 

slags toposkedja för vad andra aktörer kommer att säga. Till exempel vore det närmast 

omöjligt för Skavlan att inte nämna Juholts förtroendekris. En sammanfattande problematik 

skulle på så sätt vara att situationella omständigheter kräver av en pratshowledare att beröra 

en förtroendekris, och att värdera förtroendekrisen och dess nyckelperson, samtidigt som 

denne nyckelperson missar att förhålla sig till vissa kulturella villkor för hur man bör uppträda 

och för hur man kan bli behandlad i en pratshow.  

Om man tar den problematiken som utkikspost är en intressant diskussionspunkt vad det 

egentligen är som pratshowen som genre tillåter. De allra flesta pratshower som exempelvis 

svenska Robins eller Sen kväll med Luuk innehåller intervjuer, men intervjuerna ter sig inte 

som en intervju gör i kvällsnyheterna eller i ett debattprogram. Vad min analys av Skavlan 

visar är att ett viktigt genrekrav för pratshowen som medium är att kunna inta middle region 

och svara på ett lättsamt, personligt sätt, och använda sig av humor och självironi för att göra 

en bra intervju. Med Meyrowitz middle region och Sennetts teori om uppvisandet av de goda 

personliga attributens, och karismans retoriska kraft finns det på så sätt inte, inom ramarna för 

en pratshow, några förväntningar på en gäst ska framträda i rollen av sitt ämbete. Ty tv som 

medium har inte bara makt att visualisera, utan även att realisera (Kjeldsen 2007:4; Brummett 

2011:201). Tv visar inte bara hur en viss verklighet ser ut, den gör också en abstrakt 

verklighet konkret. Genom att medverka i en pratshow, antyder detta att en politiker i 
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egenskap av gäst i en pratshow träder in i ett annat fält än det politiska, och där gästen inte har 

kapital att yttra sig om politik sett ur det politiska fältet (jfr Bourdieu 1992:42-43). Att 

beskriva ett politiskt arbete, eller en politisk kris, så som det i verkligheten är, är alldeles för 

abstrakt. Förmågan att själv kunna visualisera och realisera torde vara kriterier som kan 

sorteras under middle region. Detta gör inte bara middle region till ett viktigt genrekrav för 

pratshower utan även en viktig strategi för politiker i pratshower och liknande sammanhang. 

Om inte gästen visualiserar, och realiserar, betyder det att teven som medium för tillfället inte 

visualiserar och realiserar. Här vill jag mena att pratshowen som medium har en viktig roll, 

och att detta är en viktig omständighet för vad pratshowen tillåter. Jag har exempelvis klar-

gjort att Skavlan har blivit kritiserad för att vara för snäll, och för att producera mys-tv 

framför kritiskt granskande journalistik. Här visar min analys att det som sker med Skavlan 

och pratshowen snarare är en genresammanblandning. Skavlan har kritiserats för att göra 

mys-tv samtidigt som min analys visar att Fredrik Skavlan inte bara prioriterar underhållning 

framför granskande journalistik. Snarare blandar han ihop dem till en underhållande 

granskande journalistik. Tidningar, etermedia och för all del grävande journalister rapporterar 

dagligen om förhållanden, händelser och politiska beslut och dess konsekvenser som kan te 

sig ganska komplicerade och abstrakta. I pratshowen finns en möjlighet för personerna bakom 

dessa händelser att med egna ord berätta vad som egentligen händer. Och det är kanske här 

som behovet av pratshow som medium har uppstått och det kanske är här genren blir relevant 

i dagens medielandskap, och för politiker i och med att det uppstår en retorisk situation om 

den retoriska situationen i och med att dagens samhälle, med komplexa processer och 

företeelser är alldeles för komplicerade för att förstås. Med det blir dessa problem konkretare 

om en beslutsfattare eller politiker kan berätta om dessa problem ur ett personligt perspektiv 

(Kjeldsen 2008b; Kjeldsen 2007; Miller 2001). Med det sagt är förvisso Brita Møystads kritik 

om att Skavlan ställer hur-kändes-det-frågor (Se Kap 3, avsnitt 3.3) befogad, men som markör 

för mys-tv fyller den en viktig funktion i det att den kan åskådliggöra och konkretisera, men 

det krävs också av gästerna. Om nu ett av villkoren för mys-tv är att den åskådliggör och 

konkretiserar, vad händer när en gäst inte förstår att pratshowen som medium är ett sätt för 

tittarna att få reda på hur det känns egentligen och för att få se människan bakom (jfr Sennett 

1992)? Ett svar, precis som i Juholts fall, är att programledaren går in och sänker gästen till en 

personligare och konkretare nivå. Ett tydligt exempel är just Skavlans ovan nämnda fråga om 

Juholt ser sig själv som en statsman (se Bilaga 2). Juholts resonemang om huruvida han är en 

statsman eller inte, ter sig tämligen invecklat och abstrakt, vilket gör att Fredrik Skavlan 

svarar: ”alltså det går väl att bara svara ’ja’ också”.   
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Pratar man om genrekrav när det gäller pratshow så finns det en klar förväntan på att 

pratshowens gäster ska kunna visa ett personligare ethos än det ethos publiken vanligen ser. 

Detta personliga ethos är ett uttryck för ett läge där gästen väljer att visa sig personlig, men 

visar sig personlig på ett sådant sätt att det höjer trovärdigheten för sitt formella ethos. Det vill 

säga, en gäst visar sig personlig och talar om vissa delar ur sitt privatliv för att höja tittarnas 

empati för gästens formella roll. Om gästen bryter detta, är detta i programledarens ögon dels 

ett brott mot retorikens krav på aptum, i meningen att anpassa språket till vad publiken och 

omständigheterna, dels är det ett stilbrott mot decorum, i meningen att anpassa sig till en 

social situation. På så sätt har gästen passerat en gräns där det är tillåtet för programledaren 

och eventuella bisittare att förlöjliga gästen, eller att som i Juholts fall påpeka att han inte 

anpassar sig genom påståenden och frågor såsom ”alltså det går väl att bara svara ’ja’ också” 

eller ”du är ju gammal journalist, hade du själv varit nöjd med det svaret?” (se Bilaga 2). Man 

kan givetvis se dessa påståenden och frågor i sig själva som ett brott mot decorum, men att 

publiken skrattar i anslutning till dessa handlingar pekar på att det inte är det. Tvärtom är 

skrattet ett instämmande för att publiken accepterar avsändarens resonemang, och ingår i 

avsändarens gemenskap. På så sätt får humorn en viktig funktion, dels i att utgöra en väsentlig 

del av middle region, dels får den en viktig funktion i att ena grupper och människor under 

omständigheter och genom uttalanden och retoriska handlingar som i sig själva inte bör 

fungera enande. Men det är viktigt att poängtera att humorn, och de ansiktshotande 

handlingarna får sin enande kraft mot bakgrund av att personen de riktar sig mot är en person 

vars autenticitet och empati kan ifrågasättas (jfr Billig 2005:201).  

Pratshowen är alltså en mycket viktig plattform för dagens politiker att utöva retorik på. 

För att politiker ska göra ett lyckat framträdande vill jag slutligen peka på att politikern måste 

vara medveten om samspelet mellan humor, genre och medium. Dessa tre komponenter 

skapar tillsammans, inte bara en retorisk, utan en kulturell situation som dagens politiker 

måste förhålla sig till. Uppsatsen visar att humor för politiker är en mycket viktig del i 

Meyrowitz middle region och Sennetts resonemang om hur karisma och personliga attribut i 

högre grad än innehåll påverkar publikens uppfattning av rhetorn. Det som kännetecknar 

middle region är alltså att kunna visa god karisma och sinne för humor och självironi. Men 

det är också en viktig kulturteoretisk tendens i konstituerandet av pratshowen som genre. 

Genren sätter här krav på rhetorn att inta middle region där humor blir en viktig del för att 

visualisera och realisera. Samtidigt som pratshower, däri Skavlan, och andra mer informella 

intervjuprogram idag är en viktig medieform för politiker att föra ut sin berättelse eller 

skildring av sig själv eller om partiet. Denna uppsats ambition har således varit att visa vad 
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som händer när politiker och andra offentliga personer underskattar pratshowen som retorisk 

plattform.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Analyser av vänstersveket, s-politik för hårt arbetande familjer, juholt ljuger, 
och tick, tack, tick, tack 

1.1 Vänstersveket, 1 oktober 2011 
Artikelns tema kretsar runt Juholt och hur hans politik ogillas av vissa grupperingar inom 

Socialdemokraterna. Juholt nämns 17 gånger i artikeln, grupperingarna inom Social-

demokraterna nämns sex gånger (jag har för enkelhetens skulle valt att benämna dem 

vänstergruppen), och Socialdemokraterna nämns i varierande former tre gånger (Se Tabell 

1.1). Socialdemokraterna förekommer med andra ord inte särskilt ofta i texten, men jag har 

valt att se partiet som ett bärande tema i texten, då både Håkan Juholt och vänstergruppen 

relaterar tillbaka till partiet.  

 

Tabell 1.1 

Nyckelord: Antal gånger: Klusterord: 
 
 
 
 
Håkan Juholt 

 
 
 
 
17 

Budgetreträtt, förnya, s-
ledare, skuggbudget, hans 
parti, ledningens, partiledare, 
budget, stark bas i 
vänsterdistrikt, kritik från 
dem som förde honom till 
makten, tvingas, stort 
nederlag, ledare, tvingas, s-
ledaren, rävsax 

 
 
Vänstergruppen  

 
 
6 

Hejade, vänsterupproret, 
Tvingar, vägrar, tunga 
krafter, riksdagsgrupp, 
protesterade, vänsterpartiet, 
vänsterfalangen, upproret, 
krafter, tvingade, myteri 

 
 
Socialdemokraterna 

 
 
3 

Partiets politik, interna 
konflikter, öppen strid, 
haveri, LO, s-källa, Lars 
Stjernkvist, budgetbråket, 
stöd 

 
 

Först och främst finns ett mönster av bruket av metaforer hos alla nyckelord. De allra flesta 

metaforer associerar till krig eller en våldsam utveckling såsom budgetreträtt, nederlag, 

upproret, tunga krafter, öppen strid och haveri. Detta bruk av metaforer är något som direkt 
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konnoterar något negativt, och det indikerar också något större: Håkan Juholts eller 

vänstergruppens budgetbråk påverkar hela partiet i stort och ”det talas om ett haveri”.  

Det finns ett mönster mellan bruket av aktiva och passiva verb mellan Håkan Juholt och 

Vänstergruppen. Juholt tvingas backa medan vänstergruppen tvingar Juholt att backa. Det är 

alltså Håkan Juholt som är föremålet för vänstergruppens handlande. Dock konnoterar de 

klusterord som klustras ihop med vänstergruppen till något negativt eftersom att de kan 

associeras till krig eller våldsam konflikt (se tabell). Håkan Juholt klustras ihop med ord som 

kan associeras till hans ledarroll såsom s-ledare(n), partiledare, och ledaren, där i synnerhet 

ledaren kan associera till något positivt. Samtidigt kopplas Juholt också ihop med 

associationer till krig med vänstergruppens uppror genom att han tvingas till budgetreträtt.    

Det finns också tecken på en konflikt i artikeln. I och med att artikelförfattarna Berglund och 

Karlsson använder orden hejade och myteri innan textens ingress, är detta en antites, mellan 

det positivt laddade hejade och det negativt laddade myteri som pekar på att artikelförfattarna 

ser vänstergruppen som motsägelsefulla; först har de varit med att välja Juholt, nu protesterar 

dem. Detta är också tydligt med klustret stark bas i vänsterdistrikt och dem som tidigare förde 

honom till makten i anslutning till Håkan Juholt. Det negativt laddade ordet myteri denoterar 

till militär ordervägran och befäster därmed också en hierarki där Håkan Juholt kan ses som 

Socialdemokraternas överbefälhavare och där vänstergruppen kan ses som de rebelliska 

underofficerarna. Myteri denoterar till högmålsbrott som är straffbart upp till två år (18:4 

brottsbalken), men konnoterar också till populärvetenskapliga företeelser såsom filmen 

Mutiny on Bounty. Artikeln innehåller också något som skulle kunna indikera en anklagelse 

på vänstergruppen från artikelförfattarnas håll; med klusterordet förnya i anslutning till 

Håkan Juholt antyder författarna att vänsterfalangen inte vill ha förnyelse. Således pekar detta 

på att journalisterna ser vänstergruppen som bakåtsträvare.   

Dock har både Håkan Juholt och vänstergruppen en relation till nyckelordet 

socialdemokraterna och klusterordet öppen strid och budgetbråket, då båda av artikeln att 

döma är upphov till att denna öppna strid och att detta budgetbråk tog fart. Dessa ord 

definierar också socialdemokraterna som splittrade. Med tanke på att det finns en 

vänsterfalang som är emot Håkan Juholts strategier och en falang som i och med Lars 

Stjernkvists citat stöder Juholt.  
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1.2 S-politik för hårt arbetande familjer, 6 oktober 2011 
Artikelns tema kretsar kring ett instabilt samhällsklimat som råder i det svenska samhället. De 

nyckelord jag har identifierat i analysen är Socialdemokraterna, Moderaterna och familjer (Se 

Tabell 1.2). Socialdemokraterna förekommer i olika former (detta återkommer jag till) nio 

gånger i artikeln. Moderaterna och familjer är inte lika frekvent förekommande där båda 

förekommer sex gånger i artikeln, men deras medverkan i artikeln är av central betydelse, då 

min analys kommer att peka på att såväl Moderaterna som familjer står i relation till 

socialdemokraterna, vilket är varför jag har valt att se dem som nyckelord.  

 

Tabell 1.2 

Nyckelord: Antal gånger: Klusterord: 
Socialdemokraterna 9 gånger Håkan Juholt, Tommy 

Waidelich, de, partiet, Juholt, 
Waidelich, budgetmotion, 
hårt arbetande familjer, vill 
satsa, skolpolitik, 
karriärmöjligheter, 
kompetensutveckling, 
stimulansstöd, 
studentlägenheter, 

Moderaterna 6 gånger Frederik Reinfeldt, 
finansministern, ansvar, den 
hotande krisen, krogmoms, 
ansvar, arbetslöshet, 
utanförskap 

Familjer 6 gånger Hårt arbetande, sliter, stress, 
oro för nedskärningar på 
jobbet, föräldrar, barn, 
tonårsdottern, oroa 

 

Framförallt pekar artikelförfattaren Katrine Kielos ut familjer som särskilt utsatta för detta 

samhällsklimat. Det som framförallt definierar nyckelordet familjer är enligt 

artikelförfattaren, att de sliter, är hårt arbetande och har en oro för nedskärningar på jobbet. 

Detta står i en orsaksrelation till nyckelordet Moderaterna. Först ut klustras Moderaterna till 

Fredrik Reinfeldt och finansministern. Genom att de klustrar kring orden arbetslöshet och 

utanförskap så pekar artikelförfattaren på att det är Moderaterna som är upphovet till 

familjernas oro och hårda arbete. Eftersom att arbetslöshet och utanförskap är något som 

också kan konnoteras till något negativt, är detta också något som kan associeras direkt till 

Moderaterna. Med andra ord värderas Moderaterna som något negativt som skapar oro, och 

som är upphov till arbetslöshet och utanförskap. Eftersom att det som definierar Moderaterna 
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bland annat är Frederik Reinfeldt och finansministern, så är det med andra ord Fredrik 

Reinfeldt och finansministern som synekdokiskt bär det yttersta ansvaret för denna utveckling. 

Genom att frasen den hotande krisen också klustrar runt Fredrik Reinfeldt pekar detta också 

på att artikelförfattaren ser någonting farligt med denna utveckling. Det finns också en 

konfliktrelation mellan klusterorden ansvar och krogmoms. Genom artikeln som följer pekar 

artikelförfattaren på att det inte alls är särskilt ansvarsfullt att sänka krogmomsen när Sverige 

har problem med arbetslöshet och utanförskap. Detta indikerar att artikelförfattaren ser 

Fredrik Reinfelt och Moderaterna som naiva och oförmögna att komma med rätt lösning för 

rätt problem.  

Håkan Juholt och Tommy Waidelich fungerar precis som Fredrik Reinfeldt och 

finansministern också som en synekdoke för Socialdemokraterna respektive Moderaterna. 

Till skillnad från nyckelordet Moderaterna där klusterorden uteslutande associeras till något 

negativt, är det meningen att Socialdemokraternas klusterord ska associera till något positivt. 

Detta indikeras främst genom orden vill satsa, karriärmöjligheter, kompetensutveckling och 

stimulansstöd. Genom detta är det menat att läsaren ska förstå förutsättandet att Juholt och 

Socialdemokraterna också har kompetensen men framförallt möjligheterna till att genomföra 

dessa förändringar. Detta står i konflikt till Moderaterna som artikelförfattaren, genom dessa 

kluster, antyder inte har kompetens och möjlighet till att genomföra dessa förändringar. 

Framförallt pekar detta på att Juholt och Waidelich associeras till positiva ord såsom 

utveckling och möjligheter, är Fredrik Reinfeldt och Anders Borg associeras till negativa ord 

såsom hotande kris, arbetslöshet och utanförskap. Det som med andra ord definierar Juholt 

och Waidelich är en ambition till förnyelse och förändring, där den sittande regeringen står till 

och är oförmögen att lösa rådande problem. Framförallt skapar den sittande regeringen oro 

och stress hos redan hårt arbetande familjer. Detta indikeras genom relationen mellan 

Moderaterna och familjer som pekar på att det är Moderaternas handlande som har skapat 

familjernas oro. Läsaren får också bekräftelse på denna värdering genom att artikelförfattaren 

vid två tillfällen, i underrubrik och brödtext, påstår att detta också är helt rätt väg att gå.  

Denna analys pekar på att Socialdemokraterna med Håkan Juholt och hans ekonomiska 

talesperson Tommy Waidelich omtalas i positiva ordalag. Där den sittande regeringen med 

Moderaterna i spetsen ”står stilla och trampar” står Håkan Juholt och Socialdemokraterna för 

utveckling och ambition att förändra. Detta sker delvis också genom bruket av handlingar. 

Moderaterna omtalas i meningen ”Partiet hade förändrats och Reinfeldt hade en tydlig idé 

om hur han ville förändra Sverige[mina kursiveringar]”. Detta ställs i relation till hur det för 

tillfället är: ”Fem år senare är varken arbetslöshet eller utanförskap mindre”. Detta sätts 
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slutligen i samband med vad Juholt och Socialdemokraterna vill göra, det vill säga, något som 

ligger i framtiden: ”Att Socialdemokraterna vill satsa två miljarder på kompetensutveckling, 

och 400 miljoner på bättre karriärmöjligheter…”. Detta är något som kan associeras till hopp 

och framtidstro. I och med att handlingar som associeras mot framtiden klustras ihop med 

Socialdemokraterna medan Moderaternas handlingar associeras till det förgångna, värderar 

artikelförfattaren Juholt som någon som står för hopp och framtidstro.  

1.3 ’Juholt ljuger’, 10 oktober 2011 
Artikelns tema kretsar runt en intervju Håkan Juholt gjorde med Tidningarnas Telegrambyrå 

(TT) efter Aftonbladets artikel ”Bostadsbluffen” den 7 oktober 2011. De nyckelord jag har 

identifierat i artikeln är Håkan Juholt som förekommer 22 gånger i artikeln, en grupp 

informatörer, som jag har valt att benämna källor som förekommer 6 gånger, samt 

Aftonbladet som endast förekommer 4 gånger i artikeln (Se Tabell 1.3). Aftonbladet och 

källor förekommer inte lika frekvent som Håkan Juholt. Deras medverkan i artikeln, hur de 

omtalas och hur de omtalar Håkan Juholt är ändå av betydelse för hur artikelförfattaren vill 

att läsaren ska förstå Juholt.  

 

Tabell 1.3 

Nyckelord: Antal gånger: Klusterord:  
Håkan Juholt 22 gånger blev varnad, förnekar, lögn, 

s-ledaren, ljuger, felaktiga 
bostadsbidraget, bryter mot 
reglerna, felaktigheterna, 
jättearg,  

Källor 6 gånger källor inom partiet, flera, av 
varandra oberoende, 
bekräftar, menar, säger, 
påtalade 

Aftonbladet 4 gånger Avslöjade, kunde avslöja, 
kan presentera, uppgifter 

 

De klusterord som förekommer i anslutning till Håkan Juholt är kan associeras till något som 

är övervägande negativt. Exempel på detta är lögn, ljuger, felaktiga bostadsbidraget, 

felaktigheterna och jättearg. Speciellt intressant är felaktiga bostadsbidraget. Ty här är det 

två olika associationer som möts: för det första att bostadsbidraget är felaktigt i form av att 

betala ut understöd till en person som tjänar 144 000 kronor i månaden. För det andra att 

bostadsbidraget är felaktigt när riksdagsförvaltningen betalar ut det fulla bidraget till någon 

som är sambo, och följaktligen bör ha hälften av bidraget. De två första associationerna har 
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Aftonbladet redan etablerat med artikeln ”Bostads-bluffen”, och det är också den andra 

aspekten som artikelförfattaren hänvisar till. Dessa två aspekter ligger således redan i läsarens 

förståelse för felaktigt bostadsbidrag. Den tredje aspekten är det artikelförfattaren söker 

bevisa med denna artikel, det vill säga att Juholt blev varnad om speciellt den andra aspekten, 

men valde att bortse från det. Med andra ord förutsätter artikelförfattaren att det är sant att 

Juholt blev varnad, men valde att bortse från det, innan artikelförfattaren har bevisat att det är 

så. Flera klusterord hänvisar till denna tredje aspekt, det vill säga att Juholt ljög om att han 

blev varnad. I sättet att skildra Juholt klustrar exempelvis ordet lögn och handlingen ljuger. 

Det som konstituerar nyckelordet Håkan Juholt är med andra ord i denna artikel lögn och 

ljuger. Artikelförfattaren pekar inte heller på några försonande drag hos Håkan Juholt, snarare 

tvärtom: Håkan Juholt blev jättearg eftersom att han inte fick bli partisekreterare och vägrade 

gå med på att ändra bostadsbidraget, när han fick reda på att han bröt mot reglerna, enligt en 

källa. Genom detta pekar det också på att Juholt kände till reglerna men valde att bortse från 

dem på grund av agg. På så sätt finns det klart fog för att påstå att Juholt omtalas som en 

lögnare och bluffmakare, som dessutom visste om hur reglerna såg ut. Det finns inte heller 

något som ger en indikation på varför Juholt har ljugit. I artikel ”Bostads-bluffen” pekar 

Sven-Eric Söder på att reglerna var otydliga, vilket skulle kunna ge ett motiv, men detta 

nämns inte i denna artikel.  

Det är också fler kluster som associerar till något negativt om Juholts karaktär, än något som 

kan associeras till något positivt. Juholt själv uttalar sig endast en gång i artikeln där han 

menar att de uppgifter som förs fram om honom kommer från någon som vill skada honom. 

Därefter förekommer endast ord i anslutning till Håkan Juholt som utpekar honom som 

lögnare. Detta vederläggs också genom Håkan Juholts relation till källor. Genom att 

klusterorden till källor är inom partiet, flera, oberoende av varandra, och bekräftar får 

läsaren veta att källorna är många, de verkar inom partiet, de är obundna av varandra (och 

kanske inte heller känner till vad de andra källorna vet) och de kan bekräfta. Detta skänker 

källorna autenticitet, och på så sätt kan källorna få större trovärdighet för sina uttalanden än 

vad Juholt får, trots att läsarna inte känner till vilka källorna är och vilken insyn och kunskap 

de har om Juholts fall. Genom att källorna också menar kan läsaren associera till att källorna 

är ärliga i sitt uppsåt.  

Det finns också en del intressanta fynd som pekar på hur Aftonbladet ser på sin egen roll. 

De ord som klustrar runt Aftonbladet är avslöjade, kunde avslöja, kan presentera och 

uppgifter. Det som definierar Aftonbladet är alltså att Aftonbladet är en samling människor 

som avslöjar och presenterar. Att avslöja något är något som konnoterar till att tillkännagöra 
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eller att avtäcka något som är dolt, och framförallt är ett avslöjande något som associerar till 

en företeelse som en eller flera oftast vill ska förbli dolt. Att Aftonbladet avslöjar Juholts 

förehavanden förutsätter med andra ord att det är något som Juholt vill dölja. Att Aftonbladet 

också ”kunde avslöja fler uppgifter” antyder också att Aftonbladet endast informerar, eller 

medierar uppgifter utan att värdera dem. På så sätt är detta en indikation på att Aftonbladet ser 

sig själva som okritiska granskare, som endast för vidare det de ser, och det de får, och vars 

uppgift är att avslöja förhållanden eller händelser som någon döljer. Detta skapar en slags 

dominanshierarki där Aftonbladet får ökad legitimitet genom att endast mediera information 

som källorna påstår är sant. Källorna får legitimitet genom att de är många och de är 

oberoende. Att Håkan Juholt endast klustras ihop med negativa ord och laddade ord såsom 

lögn och ljuger pekar på att Juholt befinner sig längst ner i hierarkin, och saknar legitimitet 

om att uttala sig.  

För att sammanfatta denna analys så omtalas Håkan Juholt som någon som har något att 

dölja, och som dessutom ljuger om det han döljer när han konfronteras av media, med tanke 

på att lögn förekommer i olika former tre gånger kring Håkan Juholt.  

 

1.4 Tick, tack, tick, tack… 8 november 2011 
Artikelns tema kretsar runt förtroendet för Håkan Juholt. Nyckelorden jag har identifierat är 

Håkan Juholt, Socialdemokraterna och Opinionsmätningar (Se Tabell 1.4). Håkan Juholt 

förekommer 17 gånger i artikeln, och klusterordet förtroende förekommer tämligen ofta i 

olika former i artikeln. Förtroendet används dock på olika sätt; å ena sidan verkar förtroendet 

vara någonting som artikelförfattaren syftar tillbaka till det egna partiet, det vill säga att det 

egna partiets förtroende för Juholt är lågt. Det skapar en relation mellan nyckelorden Håkan 

Juholt och Socialdemokraterna som främst markeras av klustret förtroendet i partiet. Denna 

relation pekar på att Håkan Juholts roll i partiet är helt och hållet beroende av partiets 

förtroende. Å andra sidan ter det sig som att förtroende är något som i artikeln också står i 

relation till opinionsmätningar i form av allmänhetens förtroende med klustret förtroendet för 

Juholt som ledare är lågt.  

 

Tabell 1.4 

Nyckelord: Antal gånger: Klusterord: 
Håkan Juholt 17 gånger Förtroende i partiet, öde, 

desperat kamp, partiets 
tålamod, stormen, onda 
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cirkeln, förtroendet för Juholt 
är lågt, tidsfrist, tålamod, 
girighet, vårdslöshet, förnyat 
förtroende 

Socialdemokraterna 9 gånger Bottennotering, VU, partiets 
mäktigaste organ, 
förtroenderådet, mitt i krisen,  

Opinionsmätningar 11 gånger Skräcksiffrorna, de dåliga 
siffrorna, pendlar, tydliga, 
det stora raset, mätningar 

 

Det klustrar en del ord runt nyckelordet Håkan Juholt som refererar till Juholt som person: 

girighet och vårdslöshet. Det läsaren får veta om Juholt genom att läsa artikeln är med andra 

ord dels att förtroendet för honom är lågt såväl inom partiet som bland väljarna, dels är han 

girig och vårdslös. En följd av detta är att sättet att omtala Juholt som girig och vårdslös redan 

är vedertaget hos läsarna; det finns inga klusterord eller något som pekar på varför Juholt 

skulle vara girig och vårdslös, utan det förutsätts bara att han är det. Det finns också 

klusterord som indikerar var Juholt befinner sig: desperat kamp, stormen och onda cirkeln. 

Dessa spatiala relationer är någonting som också hänvisar tillbaka till Juholts karaktär; att 

befinna sig i desperat kamp, eller i en storm eller ond cirkel är något som associeras till något 

negativt. Att befinna sig någonstans är ett resultat av ens handlingar, och att befinna sig på en 

plats som associerar till något negativt pekar på att handlaren har gjort något negativt för att 

hamna där. Att han dessutom befinner sig på en plats som associeras till något negativt 

bekräftas också genom klusterorden förnyat förtroende och tidsfrist som förekommer nära 

varandra. Tidsfrist är någonting som kan konnoteras till ett visst mått av tid någon har fått på 

nåder. Att Juholt har fått förnyat förtroende är någonting som läsaren kan attribuera till att 

Juholt är den som är ytterst ansvarig för Socialdemokraternas dåliga opinionssiffror, och att 

han är den som bär ansvaret för att förbättra opinionssiffrorna: ”du har försatt oss i den här 

situationen, det är ditt ansvar att komma med en lösning”. Genom att artikeln också 

förekommer i juholtkrisens kontext relaterar också den här artikeln till tidigare artiklar om 

Juholt. På så sätt finns det en relation mellan den här artikeln som pekar på 

Socialdemokraternas dåliga opinionssiffror och föregående artiklar som pekar på Juholts 

otillbörliga användande av bostadsbidraget. Det indikerar på att artikelförfattaren ser ett direkt 

samband mellan Juholts ”bostads-bluff” och Socialdemokraternas dåliga opinionssiffror. 

Detta samband bekräftas också i denna artikel genom Håkan Juhols relation till nyckelordet 

opinionsmätningar. Uteslutande alla klusterord i anslutning till opinionsmätningar konnoterar 

till någonting negativt såsom skräcksiffrorna och det stora raset. Artikelförfattarna värderar 



  9 

också situationen själva genom klustret de dåliga siffrorna. Genom att nyckelordet 

opinionsmätningar också definieras som tydliga är detta en indikation på att artikelförfattarna 

ser opinionsmätningarna som något som inte kan misstolkas. Detta pekar på en värderande 

show don’t tell – läsaren kan själv se att läget är dåligt, men läsaren ser det genom 

Aftonbladets kikare.  

Det finns också en relation mellan Håkan Juholt och Socialdemokraterna. Av 

Socialdemokraterna får läsaren veta att de utgörs av verkställande utskottet (VU), som 

beskrivs som partiets mäktigaste organ. Genom att de beskrivs som ett organ associerar de till 

något levande, och ett system som är beroende av en fungerande helhet (jfr Heath 2004:43). 

Genom att också klustra ordet bottennotering som refererar till opinionsundersökning är detta 

en indikation på att systemet och entiteten Socialdemokraterna är på väg att dö och att Håkan 

Juholt är ansvarig för att Socialdemokraterna befinner sig i denna situation, och har därmed 

fått respit för att rädda Socialdemokraterna.  

För att sammanfatta analysen pekar artikelförfattarna ut Håkan Juholt som ytterst ansvarig för 

Socialdemokraternas predikament. Trots att författarna indikerar att VU är 

Socialdemokraternas mäktigaste instans står de maktlösa inför en dalande opinion på grund av 

Juholts handlande. VUs eget handlande kommer i skymundan till förmån för Juholts 

handlande. När nyckelorden Håkan Juholt är föremål för VUs handlande (en slutsats jag drar 

utifrån att VU i artikeln beskrivs av författarna som det mäktigaste organet) beskriver 

författarna detta med hjälp av passiva verb utan agent; ”Håkan Juholts öde avgörs”, ”för en 

månad sedan gavs Håkan Juholt chansen”, ”det förnyade stödet för Juholt kan snabbt dras 

tillbaka”. När Håkan Juholt själv utför handlingar är det genom aktiva verb såsom: ”igår kom 

Aftonbladets/United minds mätningar som visar att han ännu inte brutit den onda cirkeln”. 

Denna analys pekar på att artikelförfattarna implicit värderar Juholts karaktärsegenskaper som 

negativa, genom att indikera att Juholts negativa handlande har försatt Socialdemokraterna i 

en besvärande belägenhet.  

 

Bilaga 2. TRANSKRIPTION AV ”SE HELA INTERVJUN MED JUHOLT” 2/12 2011 
 

Fredrik Skavlan (FS) 

Håkan Juholt (HJ) 

Linn Ullmann (LU) 

 



  10 

FS: Tag gott emot Håkan Juholt! 

<Applåder från publiken> 

HJ: Hej! 

FS: Hej! Välkommen! 

HJ: Tack! Förlåt att jag inte har kommit tidigare.  

FS: Eeeh ehehe, ja, du har ju nu varit ute på en ”förlåt-mig-turné”, som man kallar det. Eeh, 

du, må… du… vi har ju en del norska tittare på det här programmet. Du måste nästan 

förklara, varför har du det?  

HJ: Jaa, det handlar om att lyssna in stämningarna i landet. Man kan inte leda ett stort parti 

och sitta inlåst i ett rum i Stockholm och gissa vad som händer. Man måste lägga örat mot 

marken och lyssna. Så jag lyssnar in stämningarna efter den turbulens som jag har varit 

inblandad i, och… hur känslan är. 

FS: Ja, den turbulensen har ju varit flera olika saker, eeh, ååå… ååå, ååå… senaste är också en 

med som hade med att du hade fått nå, en massa pengar som du inte skulle ha från det 

offentliga. Som du har lämnat tillbaka. Eeh… och därför så fick du… det var snack om du 

skulle gå eller inte gå, du valde att inte gå, och du drog på den här turnén, eh, det är ungefär 

rätt åter… 

HJ: En väldigt snabb version.  

FS: Ja, det är en snabbversion. <skratt från publiken>  

FS: Är det något du vill lägga till? 

HJ: Näe, möjligen att jag hela tiden har trott att jag gjort rätt… Men det där ligger nu bakom 

mig och nu är det framåt som gäller.  

FS: Hur bra är du på att be om förlåtelse? 

HJ: Jag är bra på det. Jag tror nämligen att hela… livet handlar om att kunna ge och ta emot 

förlåtelse. Och att det är starkt. I det stora och det lilla. <vänder sig mot LU> 

FS <vänder sig mot LU>: Där fick du något att tänka på du också!  

LU: Eh ja. <skratt från publiken> 

HJ: Ja jag lyssnade ju tidigare… mm… 

LU: Men… jo… Men… det… ibland är det så att jag… du tänker ju du alltid har gjort rätt. 

Jag tänker ju väldigt ofta att jag har gjort fel när jag ber om förlåtelse… och det blir hela 

poängen. <applåder från publiken> 

HJ: Så är det. Nej jag vet, det är rätt. Att kunna säga förlåt… men också ta emot ursäkten eller 

förlåtelsen för den som kommer.  

FS: Har du fått… har du fått mycket av det på sistone?  
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HJ: Ja har lärt mig väldigt mycket de här månaderna. 

FS: Ah. 

HJ: Träffat väldigt många människor. Och fått höra både det ena och det andra. Så jag är en… 

starkare människa idag, än för tre-fyra månader sedan.  

FS: Håkan Juholt, du, du är ju en, en, en, vad är det vi kallar det, en politiker to the bone. Eeh, 

du har ju varit med eh, länge, suttit i riksdagen sedan i början på 90-talet. Eh, och, och det 

sägs om dig att innan du eh, blev, eh, eh ledare av partiet, så hade du alltid bak i din bil, eeh, 

en affisch för socialdemokratin, som är ungefär som arbeiderpartiet i Norge.  

HJ: Mm, just det, väldigt lika mm. 

FS: Ja, och varför hade du det? 

HJ: … Jag tror så starkt på att eh politiker ska vara synliga. Det har jag ju också verkligen 

varit. Men politiker ska vara synliga hela tiden, så från det jag blev riksdagsledamot, så har 

jag försökt att eh, ställa upp mig officiellt och möta frågor och folks synpunkter och 

kommentarer på gågatan hemma i Oskarshamn, eller var det än kan vara någonstans och då 

hade jag en sån här rulle i bilen, och har fortfarande i min bil, men nu använder jag den inte, 

för nu… åker jag med polisen mest… <skratt från publiken> men fortfarande i bilen ligger 

rullen kvar eh och då kan man sätta upp den och då vet man om att jah, nu vill Håkan sitta här 

och han är beredd och ta emot kommentarer och frågor om politik, jag har försökt göra det 

väldigt mycket.  

FS: När du har liksom en halvtimme till övers?  

HJ: Ja… ja precis. Jag kommer från ett jobb, eller jag kommer från något uppdrag och sen 

innan jag ska gå och handla eller hämta barnen eller något liknande, ja då kan jag använda 

den halvtimmen till att faktiskt träffa några människor… lyssna och <ohörbart> 

FS: Men… var sätter du upp den affischen, bara på gatan?  

HJ: Ja det handlar ju om att rulla upp den här då, <fniss från LU> naturligtvis, runt en soffa, 

ett cykelställ eller vad det nu än kan vara för någonting.  

FS: Du har inte stativ… inte…? 

HJ: Nej… nej, det är en rulle, som, en sån här wellpapprulle som du rullar upp. 

FS: Och så börjar du bara prata då eller?  

HJ: Nej, jag pratar eller så gör <fnissljud från publiken> jag mig tillgäng… ja det kan jag 

göra… Men framförallt så handlar det ju om att säga att här står nu en ledande politiker, en 

socialdemokrat… kom och säg vad du tycker… ge dina synpunkter. Jag tycker nämligen inte 

om att politiker ska springa och gömma sig. De ska vara synliga.  
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FS: Men nu så… Då har… du är ju ett väldigt känt ansikte, och du behöver kanske inte 

affischen längre…  

HJ: Nu behöver jag inte affischen längre <fniss från FS och publiken> Det är helt rätt slutsats.  

FS: det… <fnissar> Eeeh, men eh <fnissar> är eh… det… jag tänker så som det står till med 

era mätningar nu, det är ju inte helt topp för att det säga så. Är det… eeh… triggas du av det? 

Är du en konkurrensmänniska?  

HJ: Ja, absolut… Så är det. Det är väldigt många människor i vårt land som vill… att vi 

socialdemokrater ska göra mycket bättre, som vill att jag ska göra mycket bättre, som vill att 

partiet ska göra mycket bättre. Det triggar mig.  

FS: Så du är bä… bäst när du ligger på botten? 

HJ: Jaaa… Jag är en tävlingsmänniska.  

FS: Men är du det privat också?  

HJ: Ja, det är j… ja jag är en tävlingsmänniska.  

FS: Hurdå? 

HJ: … Jag är en tävlingsmänniska i allt eeh. Jag tycker inte om att förlora. Eeeh, det kanske 

inte är någon god egenskap, men… jag har aldrig låtit mina barn vinna i någonting bara för att 

de är barn. <skratt från publiken> de får vinna när de är bättre, men inte för att de är barn.  

FS: <fniss> så… du vinner alltid över…  

HJ: Nej nu…  

FS: Eller nej kanske…  

HJ: Nu är ju de ifatt och vinner, men då vinner de för att de är bättre inte för att de är barn.  

FS: … Ja just det men du spelar fortfarande emot dem?  

HJ: Jag… försöker att undvika det, för nu vinner de ju oftast… <skratt från publiken> det är 

faktiskt sant. Nej, men jag är tävlingsmänniska och jag tycker att det ska vara på allvar, det 

ska inte vara skådespel, man ska inte låtsas. Varken i politiken eller i spel. Och hur skulle det 

se ut om man faktiskt håller på att vinna en pingismatch och sen helt plötsligt så säger någon 

’låt honom vinna annars blir han ledsen’ och då ska man plötsligt börja spela dåligt <skratt 

från FS> Nej, det där funkar inte tycker jag. Varken i livet eller i politiken.  

FS: <mot LU>  är du tävlingsmänniska? 

LU: Jaa… det är jag nog. Men jag… jag har nog låtit barn vinna, då blir jag väldigt… barn 

och män…  

<skratt från publiken> 

HJ: Ja precis <fnissar> 
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HJ: Men, men tänk så glada de blir när de vinner och känner att ’nu vinner vi för att vi är 

bättre’… 

LU: Ja men just precis! 

HJ: Inte för att hon är snäll… 

LU: Ja men precis!  

HJ: Då blir det ju en lycka! 

LU: Ja… och det är ju den lyckan vi vill ha, inte sant? <skratt från publiken> 

HJ: Ja men precis! 

FS: Här är det ju att man kan ljuga lite, och så kan man låtsats att man inte var så bra som 

man var, och så, det är ju det som… <ohörbart> 

HJ: Ja jag tycker att det är fel. 

FS: Det är fel. <skratt från publiken> 

FS: Du, du har sagt en gång att du är yvig. Vad betyder det? Det är ett ord jag inte kan på 

svenska.  

HJ: Jag är inte som en liten grå sten som ligger vid vägkanten. Jag har kanter, eh, jag hörs, jag 

syns, jag märks, jag tycker saker, jag är beredd att ta stryk för det jag tycker och tycker är 

viktigt. Jag drar mig inte undan. Jag var ordförande i vårt försvarsutskott i riksdagen en stund, 

och jag sa att ’då kan du inte vara skotträdd, du måste vara beredd att stå där’  

FS: Är det… är det… det yvighet betyder <i munnen på varandra> 

HJ: Det är den sortens yvighet, jag me…ja det tycker jag är yvighet.  

FS: Eeh, jag, jag har läst lite om dig, och det som jag tycker är intressant är att du har sagt 

väldigt mycket bland annat det här med yvighet som karaktäriserar din personlighet, innan du 

blev partiledare. Och jag måste ju säga att det har ju varit tydligt att du inte har haft en 

ambition att bli partiledare eftersom att du har uttalat dig så ostrategiskt innan.  

HJ: Mm absolut.  

FS: På det sättet… 

HJ: Du kan politik. <sorl från publiken> 

FS: Jaa, jag bara… du.. till exempel har du sagt att du är yvig och ostrukturerad eh, alltför 

ostrukturerad, du passar inte för detta uppdrag, det har du varit väldigt tydlig med. 

HJ: Mmm, jag är en känslomänniska. Jag är en människa som drivs av värderingar. Vad som 

är rätt och fel i ett samhälle. Sjuka och arbetslösa ska inte tvingas till fattigdom. 

FS: Men kan man inte… 

HJ: Jag drivs av värderingar… 

FS: Men kan man inte passa till det här uppdraget om man inte drivs av värderingar?  
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HJ: Joo, absolut, och det är ju det jag gör.  

FS: Men du har ju sagt att du inte passar för uppdraget! 

HJ: Aah, men jag visste aldrig vad det innebar att vara ordförande för ett stort politiskt parti. 

Jag visste inte vilka stödfunktioner vi har. Och vilka som kan finnas runtomkring. Det vet jag 

nu. Eeh och… nu handlar det om mig att kombinera mina värderingar… med riktigt duktiga 

människor runtomkring mig.  

FS: Men det du säger att du har inte ändrat dig, men det är vissa av stödfunktionerna som…? 

HJ: Jag tror att det är svårt att ändra på en 49-åring… och att den ska spela någon annan. Men 

det är mitt ansvar att se till att det finns de runtomkring som är väldigt duktiga på det som det 

jag är mindre duktig på. Jag är en ledare för att jag har politiska värderingar. 

FS: Fast du fortfarande inte passar som partiledare? 

HJ: Nu tycker omgivningen och partiet att jag är den bästa. Och då tycker jag att de har rätt. 

<skratt från publiken> 

FS: <fniss> du säger att det bor en statsman i dig ju? 

HJ: … Vad är en statsman egentligen? Jag tror att en statsman är den som förstår vad som 

händer, och som förstår hur människor har det, och som förstår vart samhället är på väg. Att 

vara statsman handlar inte om teater och skådespel det heller. Det är att veta vad som händer 

runtomkring. 

FS: Så svaret är? 

HJ: Jaa… jag har väldigt svårt att se att inte ordföranden för Socialdemokraterna… kan lyssna 

in samtiden och faktiskt kan dra slutsatser av att ’jaa vi kan leda landet, vi förstår vad som 

händer, vi vet vad som sker i morgondagen’… 

FS: Så du säger att…  

HJ: Men du blir inte statsman, du blir inte statsman som riksdagsledamot. Du blir statsman 

när du blir prövad vid ditt ämbete. Och jag har blivit prövad i en orkan och i en storm och har 

stått upp… det vet jag att jag klarade. Jag är inte en sån som viker ner mig. 

FS: men… betyder det att… statsman i dig…  

HJ: Jag är inte skotträdd, men statsman blir du inte förrän du är statsråd eller statsminister och 

sköter dig. Då kan du bli statsman. En riksdagsledamot, vilket jag är, har aldrig någonsin varit 

statsman, i något land… 

FS: … Nej det förstår jag, men du har en känsla av att det bor en statsman i dig? 

HJ: Jag är helt övertygad om att jag är beredd att kunna ta ansvaret för Sverige, och för att 

faktiskt utveckla Sverige… 

FS: <avbryter> alltså det går väl bara att svara ”ja” också… <skratt från publiken> 
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HJ: Njaa det gör faktiskt inte det. Därför att det handlar om att då ska jag recensera mig. Vi 

har haft… vi har faktiskt haft statsministrar som inte har varit statsmän. Men vi har också haft 

statsministrar som har varit statsmän. Det handlar om vad du gör med ditt uppdrag.  

FS: Men du… eeh din norske motsvarighet, ledaren för arbeiderpartiet Jens Stoltenberg. Där 

är ju sifforna mycket bättre. 

HJ: Det är en fantastisk ordförande för Socialdemokraterna i Norge.  

FS: Ja. 

HJ: Vi har en bra kontakt. 

FS: Ja. 

HJ: Han har lärt mig mycket. 

FS: Ja… Men kanske inte nog… <skratt från publiken> 

HJ: Eeh neej. Men han har varit statsminister ganska länge. Jag har inte varit det ännu än.  

FS: Tror du det är skälet till att han har lyckats bättre? 

HJ: Jag tror att det är en väldig skillnad mellan att ha varit statsminister i flera år än att bara 

ha varit riksdagsledamot.  

FS: Eeh, känner du att några av skälen till att det går dåligt för er nu, är allt ifrågasättande av 

din person?  

HJ: Vi hade en mycket stark uppgång i opinionen under våren och hösten. Och därför så är 

mycket kopplat till turbulensen kring mig.  Nu kommer återigen frågan om morgondagen och 

då är det tid att prata politik.  

FS: Men jag bara… en sista fråga på det… för att du sa ju om din föregångare Mona Sahlin 

eeh att ett sånt stort parti inte kan ha en sån ifrågasatt politiker som henne, en sån ifrågasatt 

ledare som henne. Varför gäller inte det för dig? 

HJ: Vi var överens Mona och jag att efter valförlusten, så skulle vi gå tillbaka till våra 

medlemmar och välja ledning. Det tyckte vi båda två. Och de ordförandena som leder 

partierna prövas i val, det är nästan tre år till nästa val. Det är mer än 1000 dagar, där kommer 

min prövning och där kommer jag också att mätas mot den politik som jag… 

FS: Jo men då du sa det här om… Mona, då var det ju också lång tid till valet.  

HJ: Nej då hade vi gjort vår största valförlust någonsin.  

FS: Ja just det men så var det länge till nästa val.  

HJ: Ja, men bakom oss låg den största valförlusten någonsin. Och man prövas i val, det är den 

enda opinionsmätning som gäller. 

FS: Så du menar att… för dig så… för socialdemokratin nu, så är det inte ett problem att ha en 

så ifrågasatt ledare?  
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HJ: Det är klart att vi är i en grop… Det är klart att det är väldigt många människor som sätter 

förhoppningar till socialdemokraterna. Det är miljontals. 

FS: Men det är inte ett problem? <HJ: Miljontals!> 

HJ: Det är miljontals som vill att jag ska göra bättre och partiet bättre och det är min uppgift 

att göra. Det är klart att det är ett problem att vi har låga opinionssiffror, självklart. 

FS: Och ett problem att du är ifrågasatt? 

HJ: Det är alltid ett problem när man är ifrågasatt. 

FS: Du är gammal journalist – tycker… hade du varit tillfredsställd av det svaret? 

HJ: Jag tycker nog faktiskt det, därför att världen inte kan delas in i ja och nej. 

FS: <harklar sig> Okej. <Skratt från publiken> 

FS: Du har suttit i riksdagen i snart 20 år. Och du säger att du inte har något nätverk.  

HJ: Sociala nätverk. Politiska nätverk hur många som helst.  Både nationellt och 

internationellt. 

FS: Så du menar att du inte har några vänner?  

HJ: Ja, sociala nätverk. Därför jag hade min familj i Oskarshamn. Det var där jag har mina 

nätverk, i min hemstad. Här var jag i Stockholm för att jobba och slita dygnet runt. Jag var 

inte här för att umgås privat, jag var här för att jobba. Så de sociala nätverken har jag med 

mina ungdomsvänner, barndomsvänner hemma från Oskarshamn. 

FS: Men har du inte under så många år inte fått några vänner i Stockholm? 

HJ: Jag har fått vänner i andra politiska partier. Också mitt eget. Men mina bästa vänner är en 

miljöpartist och en centerpartist. Så det handlar om att jag var här, jag är här i riksdagen som 

riksdagsledamot för att jobba, företräda mitt län. 

FS: Så du vill inte kombinera vänskap och jobb? 

HJ: Nej det ville jag inte, jag ville jobba här. Slita hårt. Och det gjorde jag också.  Därför blev 

jag också omvald, år efter år.  

FS: <riktar sig mot LU>  är du en som kan ha vänner på jobbet, det kanske, höll jag på att 

säga, inte är så många att välja mellan? 

LU: men jag försöker förstå – är det så att du inte har vänner – du säger inte det? 

HJ: Jag har väldigt många vänner.  

LU: För det måste ju vara otroligt viktigt i politiken, sen om du säger att politik inte är teater 

och skådespel, där kan vi säkert vara oeniga, så tänker jag att vänner måste vara det viktigaste 

man har, alltså vänner som kan korrigera, det är det jag tänker är det allra viktigaste.  

HJ: Ja men så är det ju. Jag har väldigt gott om vänner. Jag har mycket vänner privat. Men det 

är inte dem jag jobbar med. 
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LU: Kan de korrigera dig?  

HJ: Absolut… 

LU: Kan de säga som… 

HJ: Nej men där tycker jag att det är viktigt att jag anställer dem, jag jobbar med dem som är 

duktiga, professionella, och talar om ’här gör du fel’, inte dem jag som firar midsommar och 

jul med. Utan jag vill jobba med de bästa. Sen det sociala nätverket, mina vänner, det är 

andra.  

LU: Mmm.  

FS: Vem får du råd från då? 

HJ: Många. 

FS: Någon utanför politiken? 

HJ: Jaa, jag får råd från konstnärer, skådespelare, filmproducenter, teaterproducenter, träffat 

idag, jag får råd ifrån författare, jag får råd ifrån idrottsmän, jag får råd från företagare, det är 

många som vill ge råd till Socialdemokraternas ordförande, det tycker jag är bra.  

FS: Men vad lyssnar du mest på? 

HJ: Kloka råd. <fniss från publiken> 

FS: Teaterregissörer?  

HJ: Nej men jag lyssnar på dem som förstår samtiden och har ideer om framtiden. Inte de som 

kommer och berättar historier om gårdagen, det är jag inte så intresserad av. Jag vill ha 

spaden i marken nu och blicken ställd på horisonten. De som förmår det, de lyssnar jag på. 

FS: Vad är det roligaste med jobbet? 

HJ: Människorna. Att varje dag få träffa så många olika människor. Att varje dag få chans att 

träffa studenter eller pensionärer, företagare, eller skådespelare. Varje dag året om, det är utan 

tvekan det roligaste.  

FS: Och oss här? 

HJ: Det är också roligt. 

FS: Det är bra. 

HJ: Det är väldigt roligt.   

  

 

 

 

 

 


