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Abstract 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur polisen hanterar den förtroendekris som de 

drabbades av i samband med avslöjandet av de sexuella ofredandena som förekom under ”We 

Are Sthlm”. De frågor som är vägledande i uppsatsen är hur polisen hanterar sin externa 

kriskommunikation i samband med händelserna, vilka försvarsstrategier (apologia) de ger 

uttryck för samt hur de försöker reparera och återbygga publikens förtroende (ethos). De 

teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen är kriskommunikation, krisretorik, kategoria samt 

apologia, topiker, attitydmarkörer och ethos. För att hantera materialet användes metoden 

kritisk retorikanalys med en hermeneutisk ansats samt close textual analysis. Utifrån analysen 

framgick det att polisens externa kriskommunikation och apologia kretsade kring att förneka 

anklagelserna och reducera de negativa känslorna gentemot hädelserna för att höja sitt ethos. 

Däremot påverkade rikspolischefens attitydmarkörer under olika intervjuer utgången av 

polisens försök till att reparera sitt ethos på ett negativt sätt. 

Nyckelord: Kriskommunikation, krisretorik, kategoria, apologia, attitydmarkörer, ethos 
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1 Inledning 

För många ungdomar förknippas den svenska sommaren med sol, bad och ledighet men 

framför allt festivalbesök. Det finns ett flertal festivaler i Sverige som hålls under sommaren 

men tyvärr säljs biljetterna för dyra priser, vilket utesluter de ungdomar som inte är 

ekonomiskt kapabla till att besöka dessa. För att förhindra att vissa ungdomar utesluts från 

dessa nöjen hålls så kallade gratisfestivaler runt om i Sverige. 

”We Are Sthlm” är Nordens största gratisfestival för ungdomar, den hålls i Stockholm och har 

pågått under den sista sommarlovsveckan i augusti sedan flera år tillbaka. Festivalen är känd 

för sitt breda utbud inom kultur, kända uppträdanden och under de senaste åren har festivalen 

framställts som en lugn festival med endast några få besvärligheter enligt polisen.1 

I januari 2016 publicerade dock tidningen Dagens Nyheter en artikel som avslöjade att flera 

unga tjejer har blivit utsatta för sexuella ofredanden under festivalen. Dagens Nyheter 

hävdade att dessa ofredanden har pågått i flera år men mörklagts av Stockholmspolisen, som 

dessutom hade känt till problemen sedan länge. Anledningen till mörkläggningen var okänd 

men i media spekulerades det om att skälet var att polisen inte ville gynna riksdagspartiet 

Sverigedemokraterna.2 

Mörkläggningen blev en stor nyhet bland de sociala medierna och det riktades skarp kritik 

gentemot rikspolischefen Dan Eliasson samt den svenska polisstyrkan. På grund av 

anklagelserna ifrågasattes polisens integritet av både regeringen och det svenska folket. Efter 

de övergrepp som skedde under nyårsnatten i Köln några dagar tidigare krävde många att 

Eliasson skulle avgå och att den svenska polisen skulle utredas för att ha brutit mot sitt 

informationsansvar till allmänheten.3 Polisens agerande ansågs skandalöst och den svenska 

polisen drabbades av en förtroendekris hos det svenska folket. De kommande dagarna efter 

avslöjande trädde Eliasson ut i media och talade om mörkläggningen och den svenska polisen 

släppte pressmeddelanden som berörde ämnet. Dessa uttalanden från polisen kan ses som ett 

försök till försvar och ett sätt för polisen att försöka bygga upp sitt rykte igen hos det svenska 

folket. 

                                                           
1 Polisen ”Många besökte polistältet under We Are Sthlm”, 

https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/juli-sept/Manga-besokte-polistaltet-under-We-Are-Sthlm/, 

hämtad: 2016-03-31. 
2 Lasse Wierup & Emma Bouvin (2016) ”Övergreppen på festivalen i Stockholm rapporterades aldrig vidare”, 

Dagens Nyheter, 2016-01-10, hämtad: 2016-03-30. 
3 SvD (2016) ”Övergreppen under We are Sthlm”, Svenska Dagbladet, 2016-01-27, hämtad: 2016-03-31. 

https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/juli-sept/Manga-besokte-polistaltet-under-We-Are-Sthlm/


2 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur den svenska polisen hanterade sin externa 

kriskommunikation kring händelserna, bemötte anklagelserna (kategoria) gentemot dem och 

försökte be om ursäkt (apologia) för det som hänt samt vilka medel de använder för att 

försöka reparera sitt förtroende (ethos) hos svenska folket. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenska polisen hanterar sin externa 

kriskommunikation utifrån den kritik som riktas mot dem angående mörkläggningen av de 

sexuella ofredandena. I uppsatsen kommer de anklagelser (kategoria) som riktas mot polisen 

att belysas samt hur polisen försvarar sig (apologia) gentemot dessa. I samspel med detta 

kommer det undersökas hur polisen arbetar för att reparera och återbygga sitt förtroende 

(ethos) hos svenska folket. 

 Hur ser polisens externa kriskommunikation ut gällande anklagelserna kring 

mörkläggandet av sexuella ofredanden under festivalen ”We Are Sthlm”? 

 Hur använder sig polisen av apologia i sina uttalanden?  

 Hur arbetar polisen för att reparera och återbygga sitt ethos? 

 

2 Tidigare forskning 

Ämnet kris och kriskommunikation utifrån ett retoriskt perspektiv har studerats av ett flertal 

forskare på senare år. Den tidigare och pågående forskningen om ämnet är i högsta grad 

relevant för dagens samhälle eftersom det vid flera tillfällen har förekommit olika kriser inom 

företag, organisationer och myndigheter som har hanterats på bra och mindre bra sätt. 

Ledande namn inom den svenska och nordiska forskningen för kriskommunikation är bland 

annat Jesper Falkheimer, Brigitte Mral och Orla Vigsø som har bidragit till den fortsatta 

forskningen inom ämnet.  

Jesper Falkheimer och Lars Palm publicerade bland annat år 2005 ”Förtroendekriser – 

kommunikationsstrategier före, under och efter” om ämnet. Rapporten syftar till att undersöka 

hur olika myndigheter arbetar för att förebygga förtroendekriser med hjälp av kommunikation 

samt hur myndigheter bör hantera de förtroendekriser som kan uppkomma.4 

                                                           
4 Lars Palm & Jesper Falkheimer (2005), Förtroendekriser – kommunikationsstrategier före, under och efter, 

Krisberedskapsmyndigheten, KBM:s temaserie 2005:5. 
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Många intressanta aspekter av ämnet krisretorik har lyfts fram i Brigitte Mral & Orla Vigsø’s 

bok ”Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation”. I boken har bland annat Vigsø 

analyserat Migrationsverkets kriskommunikation i samband med det så kallade ”Tårtkalaset” 

år 2005. I kapitlet redogör Vigsø för den kategoria och apologia som uttalas samt hur 

Migrationsverket påverkades av en förtroendekris.5 Vigsø visar på att en genomtänkt och väl 

utförd kriskommunikation är betydelsefullt när en myndighet står inför en förtroendekris, de 

felaktiga handlingar som inte hanteras på rätt sätt kan däremot göra stor skada för 

myndigheten.6 Ett annat avsnitt i boken ”Ni kan lita på oss: Vattenfalls kommunikativa 

hantering av Forsmarksincidenten” är också skrivet av Vigsø tillsammans med Maja Von 

Stedingk Wigren. I avsnittet analyserar författarna kategoria och apologia i samband med 

Forsmarksincidenten samt vilken betydelse ethos och ett gott rykte har för kriser. Enligt Vigsø 

och Von Stedingk Wigren lyckas Vattenfall hantera krisen på ett gott sätt eftersom de ständigt 

anspelar på sitt goda rykte och sitt etablerade förtroende, vilket påvisar hur ett företags ethos 

spelar en väsentlig roll i förtroendekriser.7 

Dessa fallstudier som har presenterats ovan tillsammans med Falkheimer och Palms 

undersökningar om förtroendekriser är intressanta för min uppsats. Likt Migrationsverkets 

kris i samband med ”Tårtkalaset” är polisen en statlig myndighet som drabbades av en kris 

varav deras rykte står på spel. 

Inom ämnet för kategoria och apologia ser man en stor utsträckning av forskningen både i 

Norden och internationellt.  

B. L. Ware och Wil. A. Linkugel publicerade år 1973 artikeln ”They spoke in defense of 

themselves: On the generic criticism of apologia” där författarna studerade olika försvarstal 

och undersökt vilka gemensamma egenskaper dessa har.8 Även Halford Ross Ryan redogör i 

sin artikel ”Kategoria and apologia: On their rhetorical criticism as a speech set” från 1982 

om kategoria och apologia’s olika egenskaper och hur dessa användas i olika försvarstal.9 

                                                           
5 Orla Vigsø (2013), ”Tårtkalaset och allmänhetens förtroende”: En studie av Migrationsverkets 

kriskommunikation, s.20-28, i Brigitte Mral & Orla Vigsø (Red) (2013), Krisretorik: retoriska aspekter på 

kriskommunikation, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med Retorikförlaget, 

Karlstad. 
6 Ibid. 
7 Maja Von Stedingk Wigren & Orla Vigsø (2013), ”Ni kan lita på oss”: Vattenfalls kommunikativa hantering av 

Forsmarkincidenten, s. 32-44, i Krisretorik (2013). 
8 B. L. Ware & W. A. Linkugel (1973) ”They spoke in defense of themselves: On the generic criticism of 

apologia” Quarterly Journal Of Speech, 59, s.273-283. 
9 Halford Ross Ryan (1982) ”Kategoria and apologia: On their rhetorical criticism as a speech set”, Quarterly 

Journal Of Speech, 68, s.254-261. 
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William L. Benoit har även bidragit till forskningen av kategoria och apologia. År 1995 

publicerade han boken ”Accounts, excuses, and apologies: a theory of image restoration 

strategies”. I sitt verk redogör Benoit för fem stycken försvarsstrategier samt undersöker hur 

en organisations rykte påverkas av en kris och vilka medel som kan användas för att reparera 

deras rykte.10 

Teorierna som presenteras av Ware & Linkugel, Ryan och Benoit är mycket relevanta och 

användbara för min uppsats eftersom jag kommer studera kategoria och apologia i mitt 

material. 

Som en statlig myndighet är den svenska polisen ofta i strålkastarljuset för medierna eftersom 

de har ett ansvar och men även en skyldighet till svenska folket. Detta gör polisen till ett 

mycket intressant objekt att studera, vilket även har visat sig i den tidigare forskningen. Ett 

mycket populärt forskningsämne för kandidatuppsatser inom ämnet kriskommunikation var 

polisens agerande och framträdande i samband med avslöjandet av romregistern. Dessa 

uppsatser är dock mer fokuserade på polisens representation av sig själva och deras diskurs 

snarare än ett fokus på kris. Utifrån den tidigare forskningen har jag har funnit en uppsats med 

en liknande ansats, ämne och studieobjekt. Det är en kandidatuppsats från Linnéuniversitetet 

inom fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för medier och journalistik 

(MJ).2014 (Svenska) och är skriven av Dzenana Abdurahmanovic. Kandidatuppsatsen ”Det 

beror ju på vad man vill lägga i ordet register” Petra Stenkula: En studie av polisens externa 

kriskommunikation i samband med romregistret” studerar polisens krishantering av 

romregisterkrisen utifrån kriskommunikation, kategoria och apologia.11 I kandidatuppsatsen 

används även likande teorier som jag planerar att använda för att hantera mitt material, 

däremot är inte uppsatsen retorisk.  

Eftersom mörkläggningen av de sexuella trakasserierna avslöjades i början av 2016 är 

händelsen så pass färsk att det inte finns någon forskning om krisen. Som nämnt tidigare har 

polisen och deras agerande i olika situationer tidigare studerats men händelserna som 

                                                           
10 William L. Benoit (1995), Accounts, Excuses, and apologies: a theory of image restoration strategies, State 

University of New York Press, Albany. 
11 Dzenana Abdurahmanovic (2014) ”Det beror ju på vad man vill lägga i ordet register” Petra Stenkula: En 

studie av polisens externa kriskommunikation i samband med romregistret”, Kandidatuppsats framlagd vid 

fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för medier och journalistik (MJ). Linnéuniversitetet 

2014, http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?dswid=6952&pid=diva2%3A725927&c=1&searchType=UNDERGRADUATE&lan

guage=sv&query=&af=[]&aq=[[{%22freeText%22%3A%22Dzenana+Abdurahmanovic%22}]]&aq2=[[]]&aqe

=[]&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all, hämtad: 2016-03-31. 
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inträffade under ”We Are Sthlm” festivalen är än så länge outforskade. Min avsikt med 

uppsatsen är därmed att bidra till den forskning som berör kriser i samband med statliga 

myndigheter. I framtiden kan det vara mycket intressant att studera vad denna förtroendekris 

hos polisen resulterade i och vad det fick för konsekvenser för den svenska polisstyrkan. 

3 Teoriavsnitt 

De teorier som används i uppsatsen är hämtade från forskningen för kris, kriskommunikation, 

krisretorik samt kategoria och apologia. Det förkommer även teorier från den neoaristoteliska 

teorin såsom ethos och topiker. 

3.1 Kris 

Temat i denna uppsats handlar om kriskommunikation och retorik men för att kunna behandla 

dessa ämnen behövs ordet kris definieras. W. Timothy Coombs förklarar att hur ett ämne blir 

definierat indikerar hur det kommer att hanteras.12 I detta avsnitt kommer jag att redogöra för 

begreppet kris och vad som definierar en kris som berör en organisation. Den svenska polisen 

är en statlig myndighet vilket gör att jag har valt att ansluta mig till definitionen av en 

organisationskris. 

Jesper Falkheimer, Mats Heide och Lars-Åke Larsson beskriver hur en kris är händelser av 

hotfull karaktär som riskerar att skada organisationens grundläggande värden och resulterar i 

stress och ovisshet.13 Robert R. Ulmer, Timothy L. Sellnow & Matthew W. Seeger berättar 

även hur en kris är en avvikande och unik händelse för organisationen.14 

Författarna Falkheimer, Heide och Larsson förklarar att en kris karakteriseras av att den är 

överraskande, inträffar plötsligt och är hotfull gentemot organisationen, vilket resulterar i att 

en kris präglas av en tidspress samt en efterfrågan på respons om krisen.15 Coombs berättar att 

det som skiljer en kris från en incident är konsekvenserna. En kris kan beröra och påverka en 

hel organisation medan en incident endast är en mindre lokal störning för organisationen.16  

                                                           
12 W. Timothy Coombs (2012) Ongoing crisis communication: planning, managing, and responding -3rd ed. 

SAGE, s. 2. 
13 Jesper Falkheimer, Mats Heide, Lars-Åke Larsson (2009) Kriskommunikation. Liber, s.15. 
14 Robert R. Ulmer, Timothy L. Sellnow & Matthew W. Seeger (2015) Effective crisis communication: moving 

from crisis to opportunity – 3 ed. Los Angeles: SAGE, s.6. 
15 Falkheimer, Heide, Larsson (2009), s.15. 
16 Coombs (2012), s.2.  
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Ullmer, Sellnow & Seeger redogör för Hermann’s tre kännetecken för en kris, vilket skiljer en 

kris från övriga händelser. Dessa kännetecken är att händelsen är överraskande (surprise), 

hotfull (threat) och kräver snabb respons (short response time).17  

Kriser är överraskande (surprise) och inträffar mycket plötsligt samtidigt som de har en stor 

påverkan på organisationen. Detta innebär att endast de händelser som inträffar vid en viss 

tidpunkt eller har en så pass stark intensitet att de överraskar organisationen kan definieras 

som en kris. Hot (threat) är även något som definierar en kris eftersom omständigheterna är så 

pass hotfulla att de skiljer sig markant från övriga problem som organisationen kan stöta på. 

Det tredje kännetecknet för en kris är kravet på snabb respons (short response time). Eftersom 

kriser är hotfulla gentemot organisationen måste de åtgärdas så snabbt som möjligt och 

organisationer har därför ett mycket litet tidsspann för att lyckas ta kontroll över situationen. 

För att kunna åtgärda hotet måste organisationen därför tillhandahålla en mycket effektiv och 

snabb respons i relation till hur krisen utspelar sig.18  

Ytterligare några kännetecken för en kris definieras av Falkheimer, Heide och Larsson som ett 

komplement till Hermann. Dessa kännetecken är att kriser är mycket synliga, kräver någon 

form av handling och att de är utanför organisationens fullständiga kontroll.19 

Utöver dessa kännetecken för hur en kris definieras så finns det ytterligare faktorer som har en 

central roll vid kriser. Coombs beskriver hur kriser kan hota de grundläggande 

förväntningarna som intressenterna (stakeholders) har på organisationen. Intressenterna är de 

berörda parter som är relaterade till organisationen och påverkade av krisen. Eftersom kriser 

kan bryta mot intressenternas förväntningar på organisationen och deras agerande kan det leda 

till att organisationen blir kritiserade av intressenterna.20 

Dan P. Miller och Robert L. Heath beskriver hur en kris kan resultera i att organisationens 

rykte skadas på grund av att krisen tär på relationen med deras intressenter. Oavsett om krisen 

beror på organisationen eller en utomstående faktor finns det risk för att intressenternas 

missnöje skadar organisationens rykte. På grund av detta är kravet på snabb respons (short 

                                                           
17 Ulmer, Sellnow & Seeger (2015), s.6. 
18 Ibid., s.7f. 
19 Falkheimer, Heide, Larsson (2009), s.16f. 
20 Coombs (2012), s.2. 
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time respons) av stort värde av den orsaken att organisationens rykte står på spel, de behöver 

därmed återta kontrollen för att bibehålla sin relation med intressenterna.21 

3.1.1 Förtroendekris 

I relation till att en organisations rykte står på spel vid en kris skriver Palm och Falkheimer att 

medierna spelar en avgörande roll för hur krisen utvecklas. Desto större vikt som medierna 

lägger vid vem om bär skulden för krisen, desto större sannolikhet är det att krisen utvecklas 

till en förtroendekris för organisationen.22 

Palm och Falkheimer hävdar att förtroendekriser oftast har sitt ursprung i en skandal, varav 

författarna beskriver en skandal utifrån Patrik Johanssons definition:  

En skandal kännetecknas av att aktörer genom handling, fra eller position kopplas till en 

överträdelse som andra aktörer finner upprörande eller som bryter mot vad som förväntas 

av aktören23. 

En förtroendekris skiljer sig från övriga kriser eftersom det är en subjektiv företeelse och till 

skillnad från fysiska kriser som är uttalade av organisationen definieras en förtroendekris av 

olika målgrupper och intressenter.24 En förtroendekris ställer organisationens rykte på spel 

men om organisationen lyckas välja rätt tidpunkt och sändare för att åtgärda krisen kan 

förtroendet repareras. 25 

3.2 Kriskommunikation och retorik 

I detta avsnitt kommer jag att presentera den teori som berör kriskommunikation utifrån ett 

retoriskt förhållningssätt till ämnet. Detta är eftersom uppsatsen har en retorisk ansats och att 

mitt material kommer att studeras därefter. 

Mral skriver hur ”retorikvetenskapen undersöker de kommunikativa medel som används i 

konkreta situationer”26. Retoriken är viktig i en krissituation eftersom det finns en efterfrågan 

av kunskap i situationen som retoriken kan förse och i en krissituation behöver man finna 

medel och skapa kunskap för att kunna bemästra situationens krav. Vidare beskriver Mral, hur 

                                                           
21 Dan P. Miller & Robert L. Heath (2004) Responding to crisis: a rhetorical approach to crisis communication. 

Lawrence Erlbaum Associates Inc, s.2. 
22 Palm & Falkheimer (2005), s.24. 
23 Ibid., s.27. 
24 Ibid., s.38. 
25 Ibid., s.56. 
26 Mral (2013), s.8. 
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retoriken fungerar som ett verktyg för att fördjupa sig i komplicerade sammanhang, varav 

dess metod kan underlätta en effektiv och konstruktiv kommunikation.27 

Under en kris bör kommunikationen, enligt Mral, till stor del föras på ett ändamålsenligt och 

trovärdigt sätt, vilket gäller för organisationer men även för medborgarna. En kris kräver 

genomtänka kommunikativa strategier där samverkan och samordning är av stor vikt. Den 

traditionella retoriken handlar om verbal kommunikation men i krissituationer omfattar 

retoriken också symbolhandlingar och att det operativa agerandet överensstämmer med ord 

och handling.28  

Avslutningsvis kan man konstatera att varje krissituation är retorisk enligt Mral, eftersom 

krissituationen är i behov av ett kommunikativt agerande vilket inkluderar att informera, 

övertyga och eventuellt trösta och ena de inblandade och drabbade.29 

3.3 Kategoria och apologia 

Kategoria och apologia är en del av kriskommunikation och dessa teorier kommer att 

presenteras i avsnittet nedan. 

Kategoria är de anklagelser som man möter i en situation medan apologia är ett uttryck för 

självförsvar och innefattar att man på ett övertygande sätt skall bemöta de anklagelser som 

finns. Anklagelserna kan i dagens samhälle komma från bland annat olika mediekanaler eller 

medborgarna. Försvaret skall vara ett svar på de anklagelser som har uttalats och bör ske i 

förhållande till dessa.30 

Enligt Mral bör ett försvar utformas på ett etiskt sätt och för att kunna anses som detta bör 

försvaret vara sanningsenligt, ärligt, snabbt, det ska vända sig till samtliga intressenter och 

utföras i en passande kontext. Vidare beskriver Mral hur försvaret bör innefatta att den 

anklagade explicit erkänner att han eller hon har utfört en felaktig handling, erkänner sin 

skuld, uttrycker beklaganden, sätter sig in i de drabbades situation, ber om ursäkt för det som 

har hänt och därefter försöker försonas och offentliggör all information som är av värde och 

relevans. Den anklagade bör erbjuda en förklaring och att genomföra passande åtgärder samt 

en kompensation varav alla tre delar skall kunna mäta sig med intressenternas förväntningar.31 

                                                           
27 Mral (2013), s.7. 
28 Ibid., s.8f.  
29 Ibid., s.11. 
30 Ibid., s.12. 
31 Ibid. 
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Mral poängterar dock att alla dessa steg som innefattar ett etiskt försvar sällan efterföljs 

förutom några stycken.32 

Ryan beskriver sin artikel ”Kategoria och apologia” från 1982 hur kategoria och apologia är 

likvärdiga i den meningen att för att förstå kategoria måste man förstå apologia, vice versa. 

Ryan menar att de som undersöker dessa två motsatspar måste behandla dem ekvivalent 

eftersom de förhåller sig till varandra i en process.33 

Ware & Linkugel presenterar i sin artikel från 1973, fyra stycken apologia kategorier som har 

förekommit i olika försvarstal. Dessa kategorier är denial (förnekelse), bolstering (stödja), 

differentiation (åtskilja), transcendence (förena).34 Författarna Ware & Linkugel var bland de 

första som publicerade sina teorier om apologia och några år senare publicerade Ryan sina 

utvecklade teorier om ämnet. 

Enligt Ryan kan en anklagelse (kategoria) utfärdas i form av en anklagande diskurs vilket kan 

leda till att den anklagade blir motiverad till att försvara sig (apologia). Försvaret kan ske på 

tre olika sätt, antingen genom att den anklagade förnekar händelsen och förklarar varför, att 

personen rättfärdigar det som skett eller avsäger sig anklagelsen.35  

Benoit beskriver hur ryktet är mycket viktigt för organisationer och det står på spel vid 

krissituationer. Författaren förklarar därmed hur en effektiv respons kan göra nytta för 

företaget under krisen och minimera skadorna.36 Vidare förklarar Benoit hur ett hot (det vill 

säga kris) som kan skada företagets rykte består av två komponenter, det första är att det har 

skett en handling som anses vara offensiv, förargelseväckande eller stötande och den andra 

komponenten är att den anklagade anses vara skyldig till detta. Dessa två komponenter måste 

uppfyllas för att en organisationens rykte skall stå på spel. När sådana händelser sker måste 

organisationen ge svar på dessa händelser, varav Benoit har definierat fem försvarsstrategier 

(apologiastrategier) som kan användas för att försöka reparera organisationens rykte.37 

                                                           
32 Mral (2013), s.12. 
33 Ryan (1982), s.254. 
34 Ware & Linkugel (1973), s.275. 
35 Ryan (1982), s.255ff. 
36 William L. Benoit (2004) ”Image restoration and crisis communication”, s.263, i Dan P. Miller & Robert L. 

Heath (2004) Responding to crisis: a rhetorical approach to crisis communication. Lawrence Erlbaum 

Associates Inc.  
37 Benoit (2004), s.263ff. 
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De strategier som Benoit beskriver är denial, evasion of responsibility, reduce offensivness, 

corrective action och mortification.38 

Denial: Strategin innebär att den anklagade personen väljer att förneka. Personen förnekar 

antingen att han eller hon har begått händelsen, att händelsen ens har förekommit eller 

förnekar att det var han eller hon som utförde det.39 

Evasion of responsibility: Den anklagande försöker förminska sitt ansvar för händelsen. 

Benoit beskriver hur det finns fyra versioner av försvarsstrategin, det första är den anklagande 

påstår att händelsen endast var ett gensvar på en annan händelse, det andra är att den 

anklagade hävdar att händelsen skedde på grund av bristande information och därmed var det 

utom personens kontroll, det tredje är att den anklagade förklarar att händelsen skedde av ett 

misstag, den fjärde och sista versionen är att den anklagande påpekar att händelsen utfördes 

med goda avsikter.40 

Reduce offensivness: Strategin syftar till att den som är anklagad inte skall försöka förminska 

sitt ansvar eller deltagande i händelsen. Istället bör den anklagade eftersträva att försöka 

förminska de negativa känslorna som publiken har gentemot händelsen.41 

Enligt Benoit finns de sex versioner av reduce offensivness. Den första versionen är 

bolstering, vilket innefattar att den anklagade försöker stärka sig själv och skapa en positiv 

anda hos publiken för att minska de negativa känslorna gentemot händelsen. Detta kan till 

exempel ske genom att man lyfter fram goda egenskaper hos den anklagade eller beskriver 

tidigare händelser som har varit positivt förknippade med den anklagade. Den andra versionen 

är minimization, det vill säga att den anklagade försöker minimera de negativa känslorna som 

publiken har till händelsen. Lyckas man reducera publikens negativa känslor gentemot det 

som har skett kan händelsen ses som mindre offensiv än vad den gjorde från början. 

Differentation är den tredje versionen som Benoit beskriver och innebär att den anklagade 

drar en skiljelinje mellan händelsen som hon eller han är anklagad för och jämför den med 

någonting värre som har skett, på så sätt kan händelsen anses vara mindre betydande. Den 

fjärde versionen transcendence, innefattar att den anklagade försöker placera händelsen i en 

annan kontext än den nuvarande, på så sätt kan händelsen ses ur ett annat perspektiv som kan 

anses vara mer gynnande för publiken. Den femte versionen är attacking one’s accuser, vilket 

                                                           
38 Benoit (2004), s.265. 
39 Ibid. 
40 Ibid., s. 266f. 
41 Ibid., s. 267. 
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betyder att den anklagade istället riktar fokus mot den som har uttalat anklagelserna gentemot 

personen. Därefter försöker den anklagade att förkasta den personens trovärdighet för att 

gynna sig själv. Den sista versionen som Benoit beskriver är compensation, vilket innebär att 

den anklagade erbjuder sig att kompensera och ersätta de som utsattes för händelsen för att 

mildra deras känslor. Ersättningen kan ske i from av till exempel varor, tjänster eller pengar.42 

Corrective action: Detta innebär att den som har blivit anklagad ger ett löfte om att åtgärda 

problemet, antingen till dess forna form eller lovar att det aldrig kommer att ske igen.43 

Mortification: Strategin innefattar att den anklagade erkänner och ber om publikens förlåtelse 

för det som har skett. Om ursäkten är genuin och ärlig finns det en chans att hon eller han blir 

förlåten för det som skett.44 

Ware, Linkugel och Ryan publicerade sina teorier om apologia ett par år innan Benoit 

offentliggjorde sina. I min uppsats kommer jag dock utgå ifrån Benoits apologiastrategier 

eftersom de bygger på de övriga författarnas teorier. Benoits teorier innefattar även hur en 

organisations rykte påverkas av kriser och presenterar vilka strategier som kan användas för 

att reparera deras rykte. De teorier och strategier som Benoit presenterar är mycket relevanta 

för min uppsats eftersom jag kommer att studera hur polisen använder apologia samt hur de 

försöker reparera sitt ethos.  

3.4 Topiker 

I min uppsats kommer jag att använda topiker för att urskilja vilka anklagelser (kategoria) 

som riktas mot polisen under krisen. 

Topiker är de platser där talaren hämtar sina argument och representerar de byggstenar som 

talaren använt för att formulera sitt budskap i talet. Dessa byggstenar kan ge en bild av 

talarens världsuppfattning och attityder utifrån vilka topiker som förekommer skriver Brigitte 

Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms.45  

Aristoteles delade upp topikerna som allmänna topiker och specifika topiker.46 Janne 

Lindqvist Grinde beskriver hur allmänna topiker innefattar det som är användbart för alla 

                                                           
42 Benoit (2004), s.267ff. 
43 Ibid., s.269. 
44 Ibid. 
45 Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms (2016), Kritisk retorikanalys. Text – bild - actio, Ödåkra: 

Retorikförlaget, s.51. 
46 Aristoteles (2012), Retoriken (Översättning, inledning och noter av Johanna Akujärvi, introdukton: Janne 

Lindqvist Grinde). Ödåkra: Retorikförlaget, 1.2.20. 
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sorters genrer och ämnen medan specifika topiker lämpar sig för särskilt enskilda fall.47 

Allmänna topiker enligt Lindqvist Grinde, innefattar topiker som hör till saken, till exempel 

definition och beståndsdelar, jämförelse, orsaker och konsekvenser, sammanhang och kontext, 

det möjliga och omöjliga.48 I min uppsats lämpar sig de allmänna topikerna bäst för mitt 

material, däremot var de specifika topikerna inte av relevans för min uppsats och kommer 

därför att exkluderas. 

3.5 Ethos 

I avsnittet nedan kommer den neoaristoteliska teorin för att ethos att presenteras. Teorin är 

vägledande för att undersöka hur polisen försöker återbygga och reparera sitt förtroende hos 

det svenska folket. 

Aristoteles såg retoriken som en konst vars uppgift är att ”i varje enskilt fall uppfatta det som 

kan vara övertygande eller övertalande”49. Till detta beskrev Aristoteles de tre 

övertalningsmedlen (pistis) ethos, som syftar till talarens karaktär, pathos, känslor, och logos, 

bevisning.50 Uppsatsen syftar till att undersöka hur polisen försöker reparera och återbygga 

svenska folkets förtroende och därmed kommer jag endast redogöra för ethos, av den orsaken 

att de övriga bevismedlen inte av relevans för uppsatsen. 

Ethos är ett retoriskt begrepp som syftar till talarens karaktär och bidrar till att talaren framstår 

som trovärdig för sin publik. Enligt Aristoteles brukar publiken förlita sig på hederliga och 

trovärdiga människor, trots att det kan råda oklarhet eller tvivel kring en situation. Genom 

ethos kan denna tillit och hederlighet visas hos talaren för publiken som kan bli övertygade.51 

För att lyckas övertyga sin publik behöver alltså publiken finna talarens karaktär tillförlitlig 

och trovärdig.52 

Till ethos har Aristoteles angett tre kategorier som talaren måste förhålla sig till för att framstå 

som en trovärdig talare. Talaren måste visa på god karaktär genom sina moraliska egenskaper 

(arete), goda kunskaper (phronesis) och att talaren är välvilligt inställd till publiken 

(eunoia).53 

                                                           
47 Janne Lindqvist Grinde (2008), Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur, s. 124. 
48 Ibid., s.138-153. 
49 Aristoteles (2012), 1.2.1. 
50 Ibid., 1.2.2-5. 
51 Ibid. 
52 Marie Gelang (2008), Actiokapitalet: Retorikens ickeverbala resurser, diss. Örebro; Åstorp: Retorikförlaget, 

s.111. 
53 Lindqvist Grinde (2008), s.91. 
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Arete syftar till att talaren skall visa upp en bild av sig själv som framställer personen på bästa 

möjliga sätt. Talaren skall visa upp sig och sin karaktär på ett moraliskt sätt och anspela på de 

fyra kardinaldygderna, det vill säga att talaren är modig, rättrådig, klok och måttfull.54 

Phronesis innebär att talaren demonstrerar sina kunskaper och sin kunnighet, i synnerhet det 

ämne som talet behandlar. Dessa kunskaper och färdigheter kan påvisas av talaren genom en 

redogörelse för sin utbildning eller erfarenheter som är av värde. Talaren kan även visa på 

sina kunskaper genom ett vårdat språk vilket kan tyda på klokhet och anspela på talarens 

förnuft.55 

Eunoia används av talaren för att visa välvilja till sin publik. Talaren bör visa på eunoia 

genom att vända sig till sin publik och visa intresse, lyssna och uttrycka sympati med dem. På 

så sätt ger talaren publiken en anledning till att fortsätta lyssna och ta in det som sägs.56 

Lindqvist Grinde beskriver hur ethos både handlar om den karaktär som talaren visar upp i 

talet men även den karaktär som konstrueras i talet, situationen eller texten. Enligt Lindqvist 

Grinde berör ethos det som talaren kan kontrollera, skapar och använder men inte sådant som 

är förbestämt eller oföränderligt. 57 

Enligt Jens Elmelund Kjeldsen är ethos ingen bestämd kvalitet hos avsändaren utan talarens 

karaktär är dynamisk. Ethos beskrivs enligt Kjeldsen som [en] ”uppfattning en mottagare har 

om en avsändare vid en bestämd tidpunkt”58. Med detta sagt menar Kjeldsen att både en talare 

men även enskilda personer, grupper, företag, myndigheter med mera kan ha ett ethos som de 

visar för sin publik.59 Aristoteles däremot ansåg att talarens ethos endast åstadkoms genom 

talet och att talarens bakgrund inte är hör till talarens karaktär. Detta är eftersom karaktären 

endast konstrueras i själva talet.60 Detta skiljer sig dock från de moderna retorikforskarnas syn 

på ethos. 

Som nämnt ovan ser Kjeldsen ethos som någonting föränderligt och anser även att talarens 

ethos förändras varje gång som det sker någon form av kommunikation. Enligt Kjeldsen kan 

talarens ethos både förstärkas och försvagas beroende på hur talaren framställs i situationen.61 

                                                           
54 Lindqvist Grinde (2008), s. 92. 
55 Ibid., s. 93. 
56 Ibid. 
57 Ibid., s.88f. 
58 Jens Elmelund Kjeldsen (2008), Retorik idag: introduktion till modern retorikteori, Lund: Studentlitteratur, s. 

127. 
59 Ibid. 
60 Aristoteles (2012), 1.2.4. 
61 Kjeldsen (2008), s. 133f. 
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Till skillnad från Aristoteles hävdar Kjeldsen att ethos kan påverkas av vilken uppfattning 

som publiken har om talaren sedan tidigare.62 

I min uppsats kommer jag ansluta mig till Kjeldsens definition av ett föränderligt ethos och att 

ethos påverkas av publikens tidigare uppfattning om avsändaren. Eftersom den svenska 

polisen är en statlig myndighet anser jag att det är ytterst relevant att inkludera publikens 

uppfattning om dem innan krisen skedde samt ha det i åtanke under min analys. 

3.6 Attitydmarkörer 

Mitt material i uppsatsen består delvis av intervjuer i videoformat med Eliasson. Därmed 

kommer jag studera vilka attitydmarkörer som förekommer hos Eliasson under dessa 

intervjuer samt vilken betydelse de har i relation till det som sägs. 

Attitydyttringar beskrivs av Mral, Gelang och Bröms som antingen icke-verbala signaler som 

tolkas utifrån kroppshållning, tystnad med mera. Eller så kan dessa markörer tolkas utifrån 

konventionella icke-verbala signaler eller ord såsom skratt, fnysningar, suckar med mera.63 

Attityderna kan tolkas både utifrån en positiv eller negativ aspekt beroende på situationen och 

hur dessa samspelar med de övriga faktorerna. Dessa attityder består av ett antal markörer 

som kan tolkas som en reaktion på situationen och de är en representation av talarens känslor. 

En analys av de olika attitydmarkörerna innebär att man tolkar vilket intryck dessa ger och 

hur de påverkar kommunikationen.64 

3.7 Den retoriska situationen 

I uppsatsen kommer jag att utgå från att polisens bakgrund spelar roll för hur krisen utvecklas 

och därmed är den retoriska situationen mest optimal för att studera mitt material. Den 

retoriska situationen för polisen kommer sedan att presenteras senare i bakgrundsavsnittet för 

att ligga till grund för min analys. Eftersom syftet med uppsatsen bland annat är att analysera 

hur polisen försöker reparera och återbygga sitt ethos fungerar den retoriska situationen som 

en bro mellan polisens ethos innan krisen skedde och hur det behöver repareras efteråt. 

Den retoriska situationen är en teori som härstammar från retorikforskaren Lloyd F. Bitzer 

som 1968 publicerade artikeln ”The Rhetorical situation” om ämnet. Bitzer hävdar i sin 

artikel att retoriken är situationsbunden och författaren ifrågasatte vilka kännetecken och 

                                                           
62 Kjeldsen (2008), s. 133f. 
63 Mral, Gelang & Bröms (2016), s.68. 
64 Ibid., s.68f. 
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kontext som skapar en diskurs. Enligt Bitzer indikerar närvaron av en diskurs närvaron av en 

retorisk situation.65 Utifrån dessa faktorer har Bitzer utformat den retoriska situationen. Det 

finns tre stycken komponenter som utgör den retoriska situationen, den första är det 

påträngande problemet (exigence), det andra är den retoriska publiken (audience) och den 

tredje komponenten är de tvingande omständigheterna (constraints).66 

Det påträngande problemet (exigence) är ett akut problem som är föränderligt och kan endast 

lösas med retorik och kommunikation. Om problemet inte kan lösas genom retorik, alternativt 

lösas med hjälp av andra medel eller att det är oföränderligt är det inte retoriskt enligt Bitzer.67 

I den retoriska situationen finns det ett påträngande problem som utgörs av en retorisk publik 

(audience). Publiken måste bestå av människor som är kapabla, villiga och har makten till att 

upplösa den retoriska situationen.68 

Till sist måste talaren förhålla sig till de tvingande omständigheterna (constraints) i den 

retoriska situationen. Dessa omständigheter utgörs av bland annat olika personer, händelser 

eller föremål som talaren måste ta hänsyn till eftersom de har möjlighet att påverka de beslut 

som kan åtgärda det påträngande problemet.69 

   4 Metod och material  

4.1 Metod 

Jag kommer i detta avsnitt redogöra för mina metodologiska val i uppsatsen och hur jag 

planerar att gå tillväga i min analys med hjälp av de metoder som presenteras nedan. 

4.1.1 Kritisk retorikanalys 

Jag kommer att ha en tolkande ansats genom min uppsats och därmed kommer jag att 

genomföra en kritisk retorikanalys för att hantera mitt material. Kritisk retorikanalys är en 

metod som används för att studera varför ett budskap ser ut som det gör, vad som är dess 

djupare innebörd och om det innefattar några ideologiska eller etiska implikationer. Metoden 

används även för att studera hur det retoriska objektet fungerar i sammanhanget.70 Kritisk 

retorikanalys har en tolkande ansats, det vill säga att den är hermeneutisk. Hermeneutik 

                                                           
65 Lloyd F. Bitzer (1968) ”The Rhetorical Situation” I Philosophy & Rhetoric; Winter 1968, Vol 1, s.1f. 
66 Bitzer (1968), s.6. 
67 Ibid., s.6f. 
68 Ibid., s. 7f. 
69 Ibid., s.8. 
70 Mral, Gelang & Bröms (2016), s.13. 
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betyder tolkningskonst och är konsten att förstå vad vi läser.71 Det är läran om hur människan 

uppfattar, tolkar och förstår världen.72 

Hermeneutik beskrivs av Mral, Gelang och Bröms som konsten att tolka och att översätta en 

texts innebörd som gör den meningsfull för både uttolkaren och publiken.73 Till den klassiska 

tolkningsläran hör den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln, enligt Brigitte Mral 

och Maria Karlberg, handlar om att man endast kan förstå textens olika delar om man förstår 

dess helhet. Förståelsen av helheten bygger dock på att man förstår textens olika delar.74 

Vidare förklarar Mral, Gelang och Bröms att den hermeneutiska cirkeln snarare liknas vid en 

spiral eftersom vår förståelse är en spiralrörelse från vår förförståelse. Vår förförståelse är det 

som vi kan och vet när vi möter objektet och därefter sker det en rörelse mellan vår 

förförståelse och förståelsen av objektets olika delar och helhet.75 

I anknytning till hermeneutiken kommer jag även att genomföra en topikanalys för att studera 

och redogöra vilka teman som förekommer i anklagelserna (kategoria). Mral, Gelang och 

Bröms skriver att topikerna kan användas för att finna och identifiera var talaren har hämtat 

sina argument. Därefter kan man studera huruvida någon topik är dominerande, vilka topiker 

som är frånvarande samt om de funna topikerna säger någonting om talarens syn på 

situationen.76  

4.1.2 Close textual analysis 

I uppsatsen kommer kritisk retorikanalys kombineras med metoden närläsning eller close 

textual analysis som Stephen Howard Browne benämner det. Close textual analysis syftar till 

att studera och förklara hur en text fungerar för att skapa mening, lyckas övertala sin publik 

och skapa övertygelse i offentliga sammanhang.77 Materialet i uppsatsen består både av 

transkriberingar av intervjuer med Eliasson samt publicerade texter av polisen. Utifrån mitt 

material är metoden close textual analysis mest lämpad för min analys. 

 

Metoden används för att i detalj studera samspelet mellan olika idéer, bilder och argument 

samt hur dessa arbetar tillsammans i texten. Browne hävdar att retoriska texter är aktiva, 

                                                           
71 Lennart Hellspong (2001) Metoder för bruktextanalys, Studentlitteratur AB, s.13, 160. 
72 Kjeldsen (2008), s.319. 
73 Mral, Gelang & Bröms (2016), s.15. 
74 Brigitte Mral & Maria Karlberg (2001) Heder och påverkan: att analysera modern retorik, Natur och kultur, 

s.12. 
75 Mral, Gelang & Bröms (2016), s.16. 
76 Ibid., s.51f. 
77 Stephen Howard Browne (2009) ”Close textual analysis: Approaches and applications”, s.63, i Jim A. Kuypers 

(2009), Rhetorical criticism: perspectives in action, Lexington Books, s. 63. 



17 

 

dynamiska och komplexa och därmed är close textual analysis ämnade för de som söker olika 

nyanser, svar eller tecken som finns i texten.78 Browne listar fyra grundläggande principer för 

de som vill studera close textual analysis. 

 

Den första principen handlar om att titta på vad en text gör, inte på orden som sägs. Med detta 

menas att close textual analysis används för att gå ett steg längre än att analysera de uttalande 

orden. Browne menar att det inte är tillräckligt för att studera den retoriska aspekten utan man 

måste studera vad texten gör och åstadkommer. För att upptäcka detta kan man titta på om 

texten till exempel, bjuder in, inger löften, ljuger, avslöjar något med mera.79 Den andra 

principen handlar om att studera samspelet mellan textens form och innehåll och hur dessa 

formar handlingen. Form och innehåll hänger ihop förklarar Browne, men det är inte samma 

sak. För att studera detta sampel tittar man på textens egenskaper såsom bilder, troper och 

stil.80 Den tredje principen för close textual analysis utgörs för att studera hur en text är 

anpassad till kontexten samt hur kontexten och texten anpassar sig efter varandra. Browne 

menar att det inte är möjligt att studera en retorisk text såvida inte alla relevanta funktioner i 

sammanhanget uppmärksammas, därmed måste dessa delar tas i beaktning.81 Den fjärde, och 

sista, principen som Browne beskriver handlar om förmågan att studera hur retoriska texten 

visar på ett konstnärligt värde. Genom att använda metoden på texter kan man upptäcka hur 

texter fungerar retoriskt och hur dessa konstnärliga värden ges i uttryck.82 

 

Uppsatsens syfte är att studera hur polisen hanterar sin externa kriskommunikation, hur de ger 

uttryck för sitt försvar (apologia) och hur de försöker reparera och återbygga sitt ethos. Detta 

kommer att studeras utifrån texter, därför är kritisk retorikanalys med en hermeneutisk ansats 

och close textual analysis de metoder som är mest optimala att använda för min uppsats. 

 

4.1.3 Metodproblem 

Problematiken i min uppsats är grundad i att uppsatsen har en hermeneutisk ansats. Detta 

innebär att det är svårt för mig som författare att vara helt objektiv i min analys eftersom 

tolkningarna görs utifrån min egen förståelsehorisont och de påverkas av min förförståelse 

och förkunskaper. På grund av detta är det viktigt för mig som författare till uppsatsen att ha 

                                                           
78 Browne (2009), s. 63. 
79 Ibid., s.63f. 
80 Ibid., s.64. 
81 Ibid., s. 65f. 
82 Ibid., s. 66f. 
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en förståelse för att det inte är möjligt att ha en full objektivitet när jag möter mitt objekt. I 

uppsatsen är jag medveten om dessa omständigheter och förhåller mig till detta i min analys 

samt strävar efter att vara så distanserad och objektiv som möjligt. 

I det tidiga skedet av uppsatsen valde jag att använda statusläran för att förstå mitt material 

men det visade sig sedan vara missgynnande för uppsatsen och exkluderas. 

 

4.2 Material 

Materialet i uppsatsen är uppdelat i otryckta och tryckta uttalanden kring händelserna. Med 

otryckt material menas sådant som är publicerat i videoformat och tryckt material är sådant 

som finns publicerat i fulltext. I uppsatsen kommer materialet behandlas, redovisas och 

presenteras i kronologisk ordning utifrån publiceringsdatum. Det otryckta materialet består av 

tre intervjuer i videoformat med rikspolischefen Eliasson som har publicerats under två dagar. 

Två av intervjuerna är publicerade under samma datum och kommer därför att presenteras i 

den hämtade ordningen, det vill säga det datum som jag fann materialet. Den första intervjun 

som hölls med Eliasson var med Aftonbladet och publicerades den 11 januari 2016 på 

Aftonbladets hemsida.83 Den andra intervjun var med Expressen den 11 januari 2016 och 

publicerades på Youtube av Expressen TV.84 Den tredje intervjun skedde under Folk och 

försvars årliga rikskonferens den 12 januari 2016 där Eliasson först höll ett föredrag, vilket 

avslutades med en frågestund där Eliasson blev utfrågad om den potentiella 

mörkläggningen.85  

De tryckta källorna i uppsatsen består av två pressmeddelanden från polisens hemsida 

polisen.se samt en artikel skriven av rikspolischefen Eliasson som finns publicerad på svenska 

polisens digitala tidning ”svenskpolis.se”. Det första pressmeddelandet publicerades den 13 

januari av polisen under rubriken ”Sexuella ofredanden tas på allvar”86, därpå publicerade 

Eliasson artikeln ”Vi ska kommunicera sakligt och relevant”87 den 15 januari 2016 och 

                                                           
83 Aftonbladet, ”Vi måste vidta åtgärder så att det inte händer igen” (2016), Aftonbladet TV, upplagd av ”Brott 

och straff - Aftonbladet TV”, 2016-01-11, http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/105228, hämtad: 2016-03-30. 
84Expressen, ”Dan Eliasson: Jag var besviken”(2016), Youtube-video, 2016- 01-11, upplagd av ”Expressen TV, 

2016-01-11, https://www.youtube.com/watch?v=fUnXjY20K_c, hämtad: 2016-03-31. 
85 Folk och Försvar, ”Rikskonferensen 2016 – tisdag 14:15-15:30” (2016), Youtube-video, 44:05-46:18, 2016-

01-12, upplagd av ”Folk och Försvar”, 2016-01-12, http://www.folkochforsvar.se/rikskonferensen/rk16-tis-

1415-1530.html, hämtad: 2016-03-31. 
86 Polisen, ”Sexuella ofredanden tas på allvar”, 

https://polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/jan-mars/Sexuella-ofredanden-tas-pa-allvar/, 

hämtad: 2016-03-30. 
87 Dan Eliasson, ”Vi ska kommunicera sakligt och relevant” (2016) 

http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Tankar-och-reflektioner-om-polisens-arbete/Vi-ska-kommunicera-

sakligt-och-relevant/, hämtad: 2016-03-30. 

http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/105228
https://www.youtube.com/watch?v=fUnXjY20K_c
http://www.folkochforsvar.se/rikskonferensen/rk16-tis-1415-1530.html
http://www.folkochforsvar.se/rikskonferensen/rk16-tis-1415-1530.html
https://polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/jan-mars/Sexuella-ofredanden-tas-pa-allvar/
http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Tankar-och-reflektioner-om-polisens-arbete/Vi-ska-kommunicera-sakligt-och-relevant/
http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Tankar-och-reflektioner-om-polisens-arbete/Vi-ska-kommunicera-sakligt-och-relevant/
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därefter publicerade polisen sitt andra pressmeddelande ”Polisen lyssnar på ungdomars 

upplevelser av sexofredanden”88 på din hemsida den 25 januari 2016. 

 

I uppsatsen kommer apologia analyseras explicit utifrån polisens uttalanden medan kategoria 

kommer att studeras både explicit och implicit utifrån materialet. Detta är eftersom 

anklagelserna som är riktade mot polisen är explicit i de otryckta materialet men implicit i det 

tryckta.  

 

4.2.1 Urval och transkribering 

Det otryckta materialet i uppsatsen är intervjuerna med Eliasson. Dessa är i videoformat men 

eftersom min metod är close textual analysis kommer dessa intervjuer att transkriberas. 

Intervjuerna är olika långa, Aftonbladets är 3:29 minuter, Expressens är 3:25 minuter och 

Youtubevideon som innehåller intervjun från Folk och försvars rikskonferens är sammanlagt 

1:16:05 h. Mitt material från Folk och försvar innefattar dock endast tiden mellan 44:05-

46:18, vilket gör att den övriga tiden exkluderas eftersom den inte är relevant för min studie. 

 

Mitt tillvägagångssätt för transkriberingen har inneburit att jag studerat intervjuerna och 

därefter gjort en grovtranskribering av det som sagts. Det vill säga att endast Eliassons ord har 

antecknats medan till exempel pauser, betoningar och utandningar med mera har exkluderats. 

Dessa grovtranskriberingar finns som en bilagor i uppsatsen. Därefter har jag gjort ett urval av 

sekvenser från de olika intervjuerna som anses vara intressanta, relevanta och representativa 

för min analys och analyserat dessa. Sekvenserna som är uttagna är representativa för 

analysen på så sätt att de kan studeras utifrån mitt syfte och de teorier som jag har valt ut. Till 

en början gjorde jag först en fintranskribering av sekvenserna med lingvistiska markeringar 

men därefter upptäckte jag att dessa inte var meningsbärande för uppsatsen. Därmed har jag 

valt att istället rikta fokus på de attitydmarkörer som förekommer de utvalda sekvenserna och 

hur de samspelar med polisens apologia. 

 

 4.2.2 Avgränsning av material 

Materialet som användas i uppsatsen är avgränsat till sådant som är publicerat mellan den 10 

januari 2016 när anklagelserna om mörkläggningen kom till ytan, fram tills den 31 januari 

                                                           
88 Polisen, ”Polisen lyssnar på ungdomars upplevelser av sexofredanden”, 

https://polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/2016/Jan-Mars/Jan/Polisen-lyssnar-pa-ungdomars-

upplevelser-av-sexofredanden/, hämtad: 2016-03-30. 

https://polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/2016/Jan-Mars/Jan/Polisen-lyssnar-pa-ungdomars-upplevelser-av-sexofredanden/
https://polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/2016/Jan-Mars/Jan/Polisen-lyssnar-pa-ungdomars-upplevelser-av-sexofredanden/
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2016. Falkheimer, Heide och Larsson skriver hur en kris präglas av en tidspress och är i 

behov av en snabb respons.89 I relation till detta och uppsatsens syfte har jag därmed valt att 

avgränsa mitt material till den tidsperioden. 

I uppsatsen har jag även valt att begränsa mitt material till uttalanden som endast kommer 

direkt från polisen, det vill säga sådant som explicit uttalas av polisen i intervjuer, texter och 

pressmeddelanden. Detta innebär att citat eller kommentarer som har återgetts i andra hand i 

övriga intervjuer har exkluderats. Anledningen till detta är att händelserna var mycket 

omtalade i svensk media vilket löper risk för att det har förekommit felkällor eller felcitering. 

Det är Eliasson som har uttalat sig kring händelserna i de tre intervjuerna samt skrivit och 

publicerat inlägget på svenskpolis.se. Eliasson är därmed ansiktet utåt för polisen under krisen 

och för polisens talan men utifrån uppsatsens syfte är det endast relevant att studera polisens 

hantering av krisen och polisens ethos, inte Eliasson som person. Med detta menas att 

Eliassons tidigare uttalanden eller agerande kring händelser som inte berör mörkläggningen 

inte är relevant för uppsatsen och kommer inte tas hänsyn till. 

Händelserna som inträffade under ”We Are Sthlm” har benämnts på många olika sätt i 

artiklar, krönikor, uttalanden med mera och på grund av att vissa ord kan vara laddade. 

Därmed kommer händelserna att benämnas som sexuella ofredanden genomgående i 

uppsatsen. Detta eftersom sexuella ofredanden är ett brott enligt svensk lag och brottsbalken 

innefattar många av de händelserna som de unga kvinnorna blev utsatta för. 90 

5 Bakgrund 

5.1 Tidigare händelser 

Innan händelserna som har förekommit under ”We Are Sthlm” festivalen kom upp till ytan 

blossade medierna upp angående en liknande händelse. Under nyårsnatten till 2016 

rapporterades det om hundratals övergrepp som hade ägt rum i olika delar av Tyskland, varav 

i Köln hade minst 90 kvinnor blivit angripna och utsatta för stölder, hot och sexuella 

ofredanden.91 

Händelserna skapade mycket starka reaktioner både i Tyskland och i Sverige. Den tyska 

polisen kritiserades starkt för att ha tystat ner händelserna eftersom det dröjde dagar innan 

                                                           
89 Falkheimer, Heide, Larsson (2009), s.15. 
90 Polisen, ”Lagar och regler”, https://polisen.se/Stockholms_lan/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Sexualbrott/, 

hämtad: 2016-04-03. 
91 Mats Larsson (2016) ”Tyska krisen efter överfallen”, Expressen, 2016-01-06, hämtad: 2016-04-13. 

https://polisen.se/Stockholms_lan/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Sexualbrott/
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händelserna kom till allmänhetens kännedom.92 Detta ledde senare till att Kölns polischef 

Wolfgang Albers tvingades avgå på grund av den kritik som riktades mot den tyska polisens 

agerande i samband med händelserna.93 

Några dagar senare publicerade Dagens Nyheter en artikel om att liknande scenarion som 

skedde under nyårsnatten i Stockholm hade förekommit under festivalen ”We Are Sthlm”.  

5.2 ”We Are Sthlm” 

”We Are Sthlm” är en ungdomsfestival som hålls varje sommar i Kungsträdgården, 

Stockholm. Festivalen är gratis för ungdomar mellan 13-19 år och har under de senaste åren 

fått besök av flera kända artister.94 Polisen har sedan många år tillbaka befunnit sig på 

festivalen, både med patrullerande poliser samt i ett tält som festivalbesökarna kan besöka och 

polisen har i tidigare pressmeddelanden meddelat att det har varit lugnt på festivalen.95 Efter 

Dagens Nyheters artikel skapades en media svärm kring händelserna och allt fler kvinnor klev 

fram och berättade om händelserna. Det visade sig att de sexuella ofredandena har pågått i 

flera år under festivalen, vilket ledde till att den svenska polisen anklagades för att ha 

mörklagt händelserna. Allt eftersom framkommer det även att sexuella ofredanden har ägt 

rum på flera olika platser i Sverige, bland annat i Kalmar och i Karlstad utan svenska folkets 

och medias kännedom.96 

De kommande dagarna efter avslöjandet får den svenska polisen och rikspolischefen Eliasson 

stå till svars inför både svenska folket samt svensk och internationell medias kritik. Eliasson 

blev ansiktet utåt för polisens agerande och uttalade sig om händelserna i flera olika media 

forum, parallellt med att polisen släppte två stycken pressmeddelanden angående händelserna. 

Enligt vissa källor påstods det att Dagens Nyheter hade haft kännedom om nyheten långt 

innan de publicerade sin artikel om händelserna. Detta ledde till att även Dagens Nyheter blev 

anklagade för att ha mörklagt händelserna.97 

                                                           
92 Larsson (2016), Expressen, 2016-01-06. 
93 Sofia Eriksson (2016) ”Kölns polischef tvingas avgå”, TT, 2016-01-08, hämtad: 2016-04-13. 
94 Polisen, ”We Are Sthlm och Kulturfestivalen är igång” 

https://polisen.se/Dalarna/Arkiv/Nyhetsarkiv/Stockholm/2012/We-are-Sthlm-och-Kulturfestivalen-ar-igang/, 

hämtad: 2016-03-31. 
95 Polisen, ”Många besökte polistältet under We Are Sthlm” 

https://polisen.se/Dalarna/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/juli-sept/Manga-besokte-polistaltet-under-We-Are-

Sthlm/, hämtad: 2016-03-31. 
96 TT Nyhetsbyrån (2016) ”Ofredande mot flickor i Karlstad”, TT, 2016-01-12, hämtad: 2016-04-13. 
97 DN (2016) ”Frågor och svar om DN:s hantering av händelserna i Kungsträdgården”, Dagens Nyheter, 2016-

01-10, hämtad: 2016-04-26. 

https://polisen.se/Dalarna/Arkiv/Nyhetsarkiv/Stockholm/2012/We-are-Sthlm-och-Kulturfestivalen-ar-igang/
https://polisen.se/Dalarna/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/juli-sept/Manga-besokte-polistaltet-under-We-Are-Sthlm/
https://polisen.se/Dalarna/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/juli-sept/Manga-besokte-polistaltet-under-We-Are-Sthlm/
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5.3 Den retoriska situationen för polisen 

Nedan kommer den retoriska situationen att presenteras utifrån polisens förtroendekris. 

Avsnittet kommer att redogöra det påträngande problemet, den retoriska publiken och de 

tvingande omständigheterna. Detta är av relevans för bakgrunden eftersom jag utgår ifrån 

Kjeldsens definition om att ethos är föränderligt. Därmed ligger den retoriska situationen till 

grund för analysen eftersom polisens rykte innan krisen är av betydelse för analysen. 

Det påträngande problemet 

Det påträngande problemet i situationen som berör den svenska polisen och de sexuella 

ofredandena som ägde rum under ”We Are Sthlm” är att polisen har drabbats av en 

förtroendekris hos svenska folket. Eftersom polisen inte har rapporterat om händelserna på 

något sätt har polisens trovärdighet och arbete har ifrågasatts och satts på sin spets. På grund 

av dessa händelser har polisen drabbats av en förtroendekris som måste lösas genom retorik 

och kommunikation. 

Den retoriska publiken 

Den retoriska publiken är det svenska folket. Eftersom den svenska polisen värnar om hela 

svenska folket blir alla svenska medborgare berörda när polisens trovärdighet sätts på spel och 

det är bara de som har makten att åtgärda det påträngande problemet. 

De tvingande omständigheterna 

De tvingande omständigheterna för situationen är att polisen är en myndighet och därmed har 

ansvarsskyldighet gentemot svenska folket. Deras arbete handlar om att skydda människor 

och förhindra att brott sker och om så är fallet skall de arbeta för att förhindra dem, vilket inte 

har skett i samband med ”We Are Sthlm”. De omständigheter som kan gynna polisen är att de 

har goda förutsättningar utifrån sin erfarenhet och att de har hanterat kriser vid tidigare 

tillfällen. Ytterligare en tvingande omständighet är att polisen inte råder över vilka frågor som 

media väljer att belysa och de kan därmed antingen framställas på ett positivt eller negativt 

sätt.  

6 Analys och resultatredovisning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera mina resultat och besvara mitt syfte och 

frågeställningar till materialet. Avsnittet inleds med en redogörelse för vilka faktorer som gör 

händelserna till en kris och därefter kommer jag att presentera de övergripande anklagelserna 
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(kategoria) gentemot polisen och de topiker som förekommer. I analysen kommer jag sedan 

att presentera mitt material i kronologisk ordning och studera polisens externa 

kriskommunikation samt kategoria och apologia. Vilket sedan följs av en redogörelse för hur 

polisen arbetar för reparera och återbygga sitt ethos. 

Falkheimer, Heide och Larsson definierar en kris utifrån att händelsen är hotfull gentemot 

organisationen, riskerar att skada dess grundläggande värden samt resulterar i stress och 

ovisshet.98 Utifrån dessa kriterier kan mörkläggningen av de sexuella ofredandena som 

förekom under ”We Are Sthlm” tolkas som en kris. Händelsen är hotfull gentemot polisen 

som organisation, påverkar deras ethos och rykte på ett negativt sätt samt resulterade i stress 

och ovisshet för organisationen. 

Krisen utvecklades även till en förtroendekris för den svenska polisen. Det som Palm och 

Falkheimer skriver om att medierna spelar en stor roll för huruvida en kris utvecklas till en 

förtroendekris99 kan jämföras med polisens kris. Efter att Dagens Nyheter avslöjade 

mörkläggningen började allt fler medier rapportera om händelsen och överallt kunde man läsa 

om mörkläggningen och kritiken gentemot polisen och Eliasson. Eftersom media skrev så 

pass mycket om mörkläggningen och försökte peka ut den skyldiga i sammanhanget 

utvecklades krisen till en förtroendekris för polisen.  

Kjeldsen förklarar hur ett föränderligt ethos påverkar talarens karaktär och rykte vid all form 

av kommunikation samt påverkar publikens tidigare uppfattning om talaren.100 Detta kan 

sättas i relation till Palm och Falkheimers teorier om att en skandal grundas i att en aktör 

bryter mot vad som förväntas av personen.101 Dessa två teorier tillsammans tyder på att 

polisen drabbades av en förtroendekris. Eftersom polisens uppdrag är att skydda det svenska 

folket gör att de har ett stark inledande ethos. När det sedan framkommer att det finns en risk 

att de har mörklagt sexuella ofredanden sänks deras ethos på grund av att de bryter mot det 

som förväntas av dem som aktör, vilket även leder till att deras rykte ställs på spel. 

 

 

 

                                                           
98 Falkheimer, Heide, Larsson (2009), s.15.  
99 Palm & Falkheimer (2005), s.24. 
100 Kjeldsen (2008), s. 133f. 
101 Palm & Falkheimer (2005), s. 27, 31. 
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6.1 Kategoria- och topikanalys 

Som nämnt tidigare i uppsatsen beskriver Ryan hur man endast kan förstå kategoria och 

apologia som en process i relation till varandra.102 För att förstå dessa i förhållande till 

varandra kommer jag presentera de topiker som förekommer i anklagelserna mot polisen.  

Utifrån mitt material har jag funnit flera topiker för kategoria gentemot polisen och 

händelserna. Kategorian uttalas explicit i de olika intervjuerna och av olika medier men den 

förekommer även implicit i polisens egna pressmeddelanden och i Eliassons artikel. I 

materialet finns det tre anklagelser som uttalas både explicit och implicit som polisen måste 

försvara sig emot. Dessa anklagelser är: 

1. Polisen har mörklagt händelserna om de sexuella ofredandena under ”We Are Sthlm”. 

2. Polisen har tagit politisk hänsyn i vad de informerar om. 

3. Polisen tar inte händelserna på allvar. 

De topiker som jag funnit för dessa anklagelser är framförallt de allmänna topikerna 

definition samt orsak och konsekvenser. Om polisen har mörklagt händelserna eller endast 

varit dåliga på att informera om det innefattar topiken definition och om polisen har tagit 

politisk hänsyn samt att de inte tar händelserna på allvar innefattar topiken orsak och 

konsekvenser. 

Dessa är alltså de tre huvudanklagelserna som polisen måste försvara sig emot. Nedan 

kommer de anklagelser som riktas mot polisen samt polisens försvar gentemot dessa att 

analyseras. Först kommer anklagelserna, antingen de explicita eller implicita att presenteras 

och därefter kommer jag att studera polisens försvar och undersöka vilka apologiastrategier de 

använder mot anklagelserna. Försvaret som ges från polisen i intervjuerna har återgetts i 

kortare sekvenser som är av relevans för min analys. De attitydmarkörer som visas hos 

Eliasson kommer att studeras i löpande text för att se hur detta samspelar med polisens 

apologia.  

6.2 Aftonbladets intervju med Dan Eliasson 

Anklagelse: Polisen har mörklagt händelserna om de sexuella ofredandena under ”We 

Are Sthlm”. 

Intervjun med Eliasson inleds med att Aftonbladets reporter ställer frågan: 

                                                           
102 Ryan (1982), s.254. 
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 Hur reagerar du på uppgifterna om att tjejer har sextrakasserats under en festival i 

Stockholm och polisen inte har berättat om det här?103 

Anklagelsen är explicit och reportern anklagar polisen för att ha mörklagt de sexuella 

ofredandena som förekom under festivalen. Eliasson försvarar sig mot anklagelsen genom att 

säga: 

Ja, alla brott med sexuella förtecken är naturligtvis utomordentligt allvarligt och skulle 

det på något sätt visa sig att, att vi har fallerat här, att vi inte har varit tydliga och på nått 

vis, inte talat klarspråk om dom här frågorna så tycker jag att det är beklagligt104. 

I den första sekvensen använder sig Eliasson av apologiastrategierna denial och mortification 

som Benoit har utvecklat. Eliasson inleder med att ta avstånd från anklagelserna genom att 

förneka att mörkläggningen har skett eller att polisen inte har berättat om det. När Eliasson 

säger ”om det skulle visa sig[…]” erkänner inte Eliasson att händelsen har skett utan antyder 

att det finns anklagelser kring detta men att de ännu inte är bevisade. Därefter förekommer 

apologiastrategin mortification när Eliasson tillstår att om dessa anklagelser skulle stämma så 

är det beklagligt. På så sätt används strategin till en viss del och Eliasson beklagar sig över det 

som kan ha hänt, samtidigt som att han tar avstånd från händelserna. 

Genom att peka ut potentiella fel som kan ha begåtts av polisen anspelar Eliasson på välvilja, 

eunoia, gentemot publiken. Detta gör Eliasson genom att tala om att polisen tycker de är 

beklagligt om de har fallerat i sitt uppdrag genom att inte tala om vissa frågor, på så sätt visar 

han ånger och sympati för sin publik. Uttalandet pekar på att oavsett om mörkläggningen har 

begåtts eller inte värnar polisen ändå om det svenska folket. Trots att han delvis förnekar 

anklagelserna om mörkläggningen kan det tolkas som att Eliasson vill reparera polisens ethos 

för att återfå svenska folkets förtroende och tillit. 

Anklagelse: Polisen har tagit politisk hänsyn till vad de har informerat om. 

De två kommande frågorna från Aftonbladets reporter berör anklagelser kring att polisen har 

tagit politisk hänsyn och anpassat sin information till det svenska folket och medierna för att 

inte främja partiet Sverigedemokraterna. Aftonbladets reporter ställer frågan: 

I dagens nyheter igår läste vi att polisen säger att man inte har velat att berätta om det 

här för att det skulle kunna gynna sverigedemokraterna, hur ser du på det?105 
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Eliasson försvarar sig emot anklagelsen genom att säga: 

Men svensk polis ska naturligtvis vara helt neutrala i förhållande till det politiska 

systemet. Vi vidtar dom åtgärder som behövs göra, vi tillämpar lag på det sätt som vi 

ska göra, och vi informerar på det sättet som vi ska göra, utan att beakta ta några 

politiska hänsyn106.  

I uttalandet förnekar (denial) Eliasson att polisen varken har tagit någon politisk hänsyn eller 

ens beaktat det. Genom att först berätta hur den svenska polisen agerar och handlar i sitt 

arbete så anspelar Eliasson på polisens goda rykte och tar avstånd (denial) från att polisen på 

något sätt inte skulle utföra sitt uppdrag. Eliasson använder sig av arete i samband med detta 

eftersom han påvisar att den svenska polisen är myndighetsdygdiga och rättrådiga i sitt arbete. 

På så sätt arbetar Eliasson i sitt uttalande för att försöka återbygga och reparera polisens ethos 

hos svenska folket. 

Reportern ställer sedan en följdfråga till Eliasson som innefattar samma anklagelse som den 

tidigare frågan: 

Så det finns inga möjligheter där man ser en väg framåt då att inte berätta någonting för 

att det skulle gynna eller inte gynna ett politiskt parti?107 

Eliassons uttrycker sitt förvar mot anklagelsen och säger: 

Nej, det går inte att tänka så som en rättsvårdande myndighet. Utan vi måste hålla oss 

till gällande lagstiftning och ge er, som vi säger i våra interna riktlinjer, saklig och 

relevant information satt i sitt sammanhang. Det är vårt uppdrag och det är vår 

inriktning108. 

Åter igen väljer Eliasson att förneka (denial) att polisen har begått några fel genom att fastslå 

att polisen som rättsvårdande myndighet varken försöker gynna eller missgynna ett politiskt 

parti. I sitt försvar förekommer även den första versionen av apologiastrategin reduce 

offensivness, det vill säga bolstering. När Eliasson i sitt uttalande säger ”och ge er[…]” 

vänder han sig till det svenska folket som polisen skall beskydda. Bolstering används för att 

stärka sig själv när man är anklagad och därmed skapa en positiv anda hos publiken109, vilket 

Eliasson gör när han återger hur polisen arbetar för att ge det svenska folket saklig och 

relevant information. Detta kan leda till att publiken minskar sina negativa känslor gentemot 

händelsen eftersom de blir upplysta om goda arbetet som polisen utför.  
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Däremot förekommer vissa attitydmarkörer hos Eliasson som inte speglar det han säger. När 

Eliasson säger ” Nej, det går inte att tänka så som en rättsvårdande myndighet” ler han och 

låter lite road när han svarar, ungefär som om han vill börja skratta för att det är bisarrt. Under 

tiden som Eliasson talar om sakfrågan ler han och ser road ut men när han talar om polisen 

och deras arbete antar han ett mer seriöst förhållningsätt. Detta kan tolkas som Eliasson inte 

tar anklagelserna seriöst, vilket även är en av anklagelserna som är riktade mot polisen, 

nämligen att de inte tar frågan seriöst. Detta kan leda till att Eliassons försök till att reparera 

och återbygga polisens ethos går förlorat när de attitydmarkörer han ger uttryck för inte 

samspelar med hans apologia och retorik. 

Anklagelse: Polisen tar inte problemet på allvar. 

Nästa anklagelse från Aftonbladets reporter är att den svenska polisen inte tar situationen på 

allvar och ställer därmed anklagelsen: 

När du fick reda på det här igår, hur reagerade du själv? Det låter som riktigt grova 

övergrepp?110 

Frågan kan tolkas som att reportern indikerar att liknande händelser har inträffat tidigare men 

på grund av att polisen inte har tagit dessa allvar skedde de sexuella ofredanden under 

festivalen. Detta resonemang baserar jag på reporterns kommande fråga som nämner Köln 

och ifrågasätter om det finns ett mönster i att sexuella ofredanden förekommer men inte 

rapporteras om. Eliasson responderar på frågan och försvarar sig genom att säga: 

Ja, dom flickorna som har blivit utsatta, de är ju naturligtvis det är ordentligt allvarligt. 

Tänk att vara ung tjej och så omringas av killar som tafsar, det, det är otroligt 

obehagligt och de måste väl ha känt rädsla […] Men sen måste vi också prata klarspråk 

om det här så att vi kan vidta åtgärder så att det inte händer igen och då tjänar ingen på 

att vi försöker vara lyhörda mot det politiska systemet, det är inte vårt uppdrag111. 

I sitt försvar gentemot reporterns fråga ger Eliasson uttryck för vissa delar av ett etiskt 

försvar. Som Mral beskriver bör ett etiskt försvar innefatta att den anklagade uttrycker 

beklagan och sätter sig in i de drabbades situation.112 Detta gör Eliasson genom att uttrycka 

visa medlidande och han gör ett försök till att sätta sig in i de utsatta kvinnornas situation. 

Genom att säga ”Tänk att vara ung tjej och så omringas av killar som tafsar[…] de måste väl 

ha känt rädsla” och gör vissa attitydmarkörer såsom att rynka ögonbrynen och ser avskräckt ut 

vid tanken anspelar Eliasson på eunoia och arete. Eliasson anspelar på eunoia genom att visa 
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omtanke och välvilja gentemot de som har blivit drabbade och arete genom att påvisa 

rättrådighet när han försöker sätta sig in i deras situation. Dessa attitydmarkörer och Eliassons 

sympatiuttryck är någonting som kan bidra till ett ökat förtroende och ett förhöjt ethos hos 

polisen. 

Därefter väljer Eliasson att använda sig av den femte versionen attacking one’s accuser inom 

apologiastrategin reduce offensivness. Eliasson attackerar implicit de som har anklagat polisen 

genom att dra en parallell till den tidigare anklagelsen gällande att polisen tar politisk hänsyn i 

sitt agerande men utan att nämna några namn. Genom att säga ” […]då tjänar ingen på att vi 

försöker vara lyhörda mot det politiska systemet, det är inte vårt uppdrag.” påvisar Eliasson 

att polisen inte strävar efter att vara partiska i sitt arbete och att snarare de som anklagar dem 

för att göra så borde ifrågasättas. Uttalandet stärks genom att Eliasson gör en attitydmarkör 

genom att sträcka på sig, höjer hakan och tar en starkare ton. 

Anklagelse: Polisen är partiska i vad de berättar om. 

Intervjun avslutas med att Aftonbladets reporter ställer frågan: 

Hur ska svenska folket i framtiden kunna lita på att polisen berättar det som har 

hänt?113 

I sin fråga antyder reportern att polisen kanske inte bara tar politisk hänsyn utan är även är 

partiska i andra informationssammanhang. Det kan ses som ett uttryck för tvivel för den 

svenska polisen, det vill säga om polisen inte har informerat om det här, vad mer har polisen 

undanhållit och kommer undanhålla i framtiden? 

Under tiden som reportern ställer sin fråga börjar Eliasson att le, lutar sig bakåt och ser road 

ut och försvarar sig därefter mot anklagelsen genom att säga: 

Jo jag tror vi har över 100 års historia där vi har berättat vad som har hänt, jag tror vi 

har berättat här också i stor utsträckning vad som har hänt men sen det då uppgifter om 

att någon skulle ha tagit några ovidkommande hänsyn och det måste vi gå till botten 

med114. 

Eliasson använder sig i sitt försvar av apologiastrategierna reduce offensivness och evasion of 

responsibility. Reduce offensivness används av Eliasson när han säger ”[…]vi har 100 års 

historia där vi har berättat vad som har hänt”, vilket anspelar på polisens goda rykte och 

tidigare goda handlingar vilket antyder att de är trovärdiga som myndighet. Genom att påvisa 
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detta hos polisen använder Eliasson återigen apologiastrategin bolstering. På grund av 

förtroendekrisen som uppstod i samband med anklagelserna mot polisen är det av stor vikt att 

polisen återbygger det tidigare starka förtroendet hos svenska folket. Eliasson uttalande kan 

därmed ses som ett försvar till dessa anklagelser och ett försök till att återbygga och reperara 

polisens skadade ethos. I sitt försök till detta visar Eliasson på arete genom att berätta hur 

polisen är rättrådig, som delar med sig av information till de svenska medborgarna, men även 

att de är dygdiga som en myndighet, det vill säga att de följer sitt uppdrag. 

Apologiastrategin evasion of responsibility, vilket innebär att den anklagade försöker 

förminska sitt ansvar för händelsen,115 förekommer även i Eliassons gensvar. Genom att säga 

”[…] jag tror vi har berättat här också […] men sen det då uppgifter om att någon skulle ha 

tagit några ovidkommande hänsyn och det måste vi gå till botten med” antyder Eliasson att 

mörkläggningen verkar ha skett av ett misstag och var utom hans kontroll.  

De attitydmarkörer som Eliasson ger utryck för i sitt försvar är åter igen missvisande i relation 

till det som sägs. Under hela intervjun skiftar Eliassons seriösa och professionella 

förhållningsätt till ämnet beroende på om han försvarar polisen mot anklagelserna om 

mörkläggningen eller när han försvarar polisens arbete. Dessa markeringar samspelar inte 

med Eliassons uttalanden om att händelserna är allvarliga och skall utredas. Vid vissa 

tillfällen under sitt försvar ler Eliasson och skrattar roat, vilket motstrider den seriösa tonen i 

hans svar. När Eliasson säger ”[…]jag tror vi har berättat här också[…]” lutar han sig bakåt, 

höjer ögonbrynen och markerar vissa ord extra tydligt. På så sätt gör Eliasson både en 

attitydmarkering med kropp och språk, vilket kan tolkas som att anklagelserna gentemot 

polisen om mörkläggningen inte stämmer. På grund av att Eliassons attityd till ämnet skiftar 

beroende på vad han talar om samt att vissa attitydmarkeringar inte samspelar med det som 

sägs kan det leda till att publiken blir ifrågasättande. Det kan leda till att tvivel om hur genuin 

Eliasson är i sitt försvar och om polisen faktiskt tar problemet seriöst, vilket var en av de 

främsta anklagelserna gentemot polisen. Detta kan resultera i att Eliassons försök till att höja 

polisens ethos misslyckas. 
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6.3 Expressens intervju med Dan Eliasson 

Anklagelse: Polisen har mörklagt händelserna om de sexuella ofredandena under ”We 

Are Sthlm”. 

Intervjun med Expressen inleds med ungefär samma fråga som Aftonbladets reporter ställde 

till Eliasson. Expressens reporter ställer frågan: 

Du fick informationen igår eftermiddags säger du, din reaktion då?116 

Frågan från Expressens reporter är fokuserad på anklagelsen om polisen har mörklagt de 

sexuella ofredandena under ”We Are Sthlm”. Eliasson uttrycker sitt försvar genom att säga: 

Ja, jag vart ju besviken, det är ju inte det här vi vill prata om i svensk polis när vi är i 

folk och försvar. Vi vill prata om ombildningen, om dom nya möjligheterna som svensk 

polis har, men samtidigt får man ha respekt för att det finns uppgifter om att vi på något 

skull ha agerat i ett enskilt ärende här på ett felaktigt sätt i en viktig samhällsfråga. Ja 

men det är klart att då ska det rapporteras och diskuteras och då får jag stå här och prata 

om den frågan också.117 

Precis som i intervjun med Aftonbladet väljer Eliasson i sitt försvar att till en viss del förneka 

(denial) anklagelserna om att polisen har mörklagt händelserna. Eliasson förnekar inte 

anklagelserna explicit men han bekräftar dem inte heller utan antyder endast att det är falska 

spekulationer. När Eliasson uttalar sig om frågan säger han först att polisen inte vill tala om 

sådana frågor under Folk och försvar, men att det måste göras på grund av anklagelserna 

misslyckas Eliasson med att visa på ett etiskt försvar. Genom att först antyda att anklagelserna 

är falska och att de sedan inte är av värde utan snarare tar tid från de viktigare frågorna, som 

till exempel ombildning, försöker Eliasson inte sätta sig i de drabbades situation. I relation till 

detta gör Eliasson vissa attitydmarkering såsom att le med tänderna och i slutet ryka på 

axlarna, vilket kan tolkas som att Eliasson har en nonchalant inställning till ämnet. 

Enligt Mral är även en krissituation i behov av kommunikativt handlande såsom att erbjuda 

tröst till de som har drabbats.118 När Eliasson ler och säger att polisen inte vill tala om dessa 

frågor under Folk och försvars rikskonferens erbjuder han ingen form av tröst till de drabbade 

utan agerar istället som att frågan är oviktig. Detta kan reflekteras på polisens ethos eftersom 

som nämnt tidigare var en av anklagelserna gentemot polisen att de inte tog händelserna på 
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allvar. De attitydmarkörer som Eliasson visar på kan därmed förhindra att polisens ethos 

repareras eftersom han inte visar på eunoia mot sin publik. 

Anklagelse: Polisen tar politisk hänsyn i vad de informerar om.  

Intervjun fortsätter med att Expressen reporter, likt reportern från Aftonbladet, anklagar 

polisen för att ta politiskt hänsyn sina utlåtanden till svenska folket. Reportern ställer frågan: 

Chefen vid Södermalmspolisen i Stockholm han säger ”vi vågar ibland inte säga 

som det är för vi tror att det spelar sverigedemokraterna i händerna” Vad tänker 

du när du hör det citatet?119 

Eliassons försvarar sig genom att säga: 

Jag tror du ska nog fråga honom själv vad han tycker om det citatet så här i efterhand. 

För mig är det självklart, vi ska inte ta några politiska hänsyn i vår organisation. Vi ska 

rapportera sakligt och relevant, oavsett vad dom politiska konsekvenserna blir. Vi är 

inte en politisk myndighet, vi är en saklig, objektiv myndighet som tillämpar svensk rätt 

och vi har våldsmonopol och då är det utomordentligt viktigt att vi är neutrala i vårt 

förhållningssätt120. 

Istället för att att representera den svenska poliskåren som en enhet väljer Eliasson istället att 

hänvisa reportern till den chef som har citerats. Detta kan tolkas som att Eliasson försöker 

minska sitt ansvar för händelsen (evasion of responsibility) genom att anspela på att det som 

sagts var på grund av bristande information och var utom hans kontroll. Eliasson väljer att 

förminska sitt ansvar för händelsen genom att peka ut den enskilda polisen som en mer 

lämplig person att svara på frågan och Eliasson kan därmed undvika att kommentera frågan. 

På så vis väljer Eliasson att åter igen använda försvarsstrategin denial, eftersom han inte 

explicit förnekar anklagelsen men han undviker att svara på om polisen inte vågar dela med 

sig av viss information för att de inte vill gynna sverigedemokraterna.  

Utifrån detta kan det tolkas som att Eliasson istället väljer att ta tillfället i akt för att försöka 

höja polisens ethos och reparera förtroendet för polismyndigheten. Eliasson utnyttjar 

reporterns fråga till sin fördel och styr bort kommentaren och talar istället om hur polisen 

arbetar med att rapportera saklig och relevant information till svenska folket. Detta kan ses 

som ett uttryck för apologiastrategin bolstering eftersom Eliasson talar gott om hur polisen 

arbetar och försvarar sig gentemot anklagelsen om att de tar politisk hänsyn i sitt arbete. På så 
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vis anspelar Eliasson på arete eftersom han syftar till måla upp en positiv bild av polisen som 

även visar på att de är rättrådiga i sitt arbete. 

6.4 Folk och försvars intervju med Dan Eliasson 

Anklagelse: Polisen har mörklagt händelserna om de sexuella ofredandena under ”We 

Are Sthlm”. 

Intervjun med Eliasson tar plats under Folk och försvars årliga rikskonferens och genomförs 

på en scen efter att Eliasson har hållit ett föredrag om polisens arbete och utveckling år 2016. 

Personen som intervjuar Eliasson är därmed ingen reporter utan endast någon som ställer 

frågor till honom angående ämnet. Personen inleder med att tacka Eliasson för sitt föredrag 

och säger sedan: 

[…]med anledning av den diskussion som har uppstått huruvida polisen har mörkat 

sexuella övergrepp eller ej, hur vill du kommentera detta?121 

Likt de tidigare anklagelserna i de föregångna intervjuerna med Aftonbladet och Expressen 

innefattar anklagelsen från Folk och försvar om händelsen har begåtts, det vill säga om 

polisen har mörklagt information om de sexuella ofredandena. Eftersom Eliassons svar på 

anklagelsen är längre än i de övriga intervjuerna kommer hans försvar att delas upp i två delar 

och analyseras var för sig. I den första delen av svaret på anklagelsen försvarar sig Eliasson 

med att säga:  

Ja men det är väl självklart att svensk polis inte kan mörklägga någonting, det är ju 

otroligt allvarligt i så fall. Om det är någon enskild tjänsteman som har gjort en dålig 

bedömning i ett enskilt fall om vilken information man ska ge och om man så dessutom 

har tagit någon form av politiskt ställningstagande, ja det är ju fel. Dumt fel ska rättas 

till, men säg inte att det är ett strukturellt problem inom polisen helt plötsligt. Jag vill se 

om det finns drag av det på ett eller annat sätt. Men låt oss utreda det och titta på det i 

lugn och ro122 

I Eliassons försvar återkommer ett flertal apologiastrategier som har används i tidigare svar. 

Likt tidigare svar väljer Eliasson att förneka (denial) att någon form av mörkläggning av 

sexuella ofredandena har skett. Men Eliasson poängterar även i sitt uttalande att detta inte är 

begränsat till festivalen ”We Are sthlm” utan även oavsett händelse mörklägger polisen ingen 

information. I sitt försvar återvänder Eliasson också till försvarsstrategin evasion of 

responsibility på så vis att han frånsäger sitt ansvar kring händelserna och hävdar att det som 

skedde var utom hans vetskap och kontroll. Detta gör Eliasson genom att anspela på att någon 
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enskild tjänsteman kan ha begått ett tjänstefel och tagit politisk hänsyn. När Eliasson säger 

detta rynkar han sina ögonbryn och ser missnöjd ut, vilket kan tolkas som en attitydmarkör för 

att visa sin negativa inställning till situationen. Eliasson väljer sedan att ta ställning för polisen 

och deras agerande samt hävdar att polisen som myndighet inte begår strukturella fel, vilket 

tyder på ett försök till att återbygga deras ethos.  

I sitt försvar kan det även tolkas som att Eliasson försöker minska publikens negativa känslor 

gentemot händelserna genom apologiastrategin minimization. Genom att tala om för publiken 

att han är medveten om problemet och att saken skall utredas för att se om det är någonting 

som inte stämmer försöker han minimera de negativa känslorna. På så vis kan det tolkas som 

att Eliasson vill visa publiken att polisen är engagerade i frågan och tar problemet på allvar. 

Utifrån detta kan man tolka det som att Eliasson även använder försvarsstrategin corrective 

action, att den anklagade ger ett löfte om att åtgärda problemet.123 Som nämnt ovan erkänner 

inte Eliasson att mörkläggningen har skett men han ger ändå ett löfte att om det har skett skall 

det åtgärdas. På så vis anspelar Eliasson på arete genom att påvisa polisens handlingsklokhet 

och rättrådighet för sin publik. 

Den andra delen av Eliassons försvar lyder: 

Sen tror jag, sen tror jag, nu är vi många myndighetsföreträdare här, jag tror att ibland 

kan vara svårt för alla myndigheter och myndighetspersonal och ge information i frågor 

som är väldigt politiska och att det finns personal som känner lite oro ”vad blir det här 

för någonting”. Men vårt uppdrag är att ge saklig och relevant information124. 

I slutet av sitt försvar väljer Eliasson att rikta sitt fokus mot publiken och knyta an till dem. 

Eliasson använder sig då av transcendence, vilket är den fjärde versionen av försvarsstrategin 

reduce offensivness. Försvarsstrategin transcendence innefattar att den anklagade placerar in 

händelsen i en annan kontext än den nuvarande så att publiken kan se den ur att annat ljus, 

vilket kan anses mer gynnande för dem.125 Eliasson väljer att tala till de som sitter i publiken 

under Folk och försvar om någonting som de kan relatera till, vilket är att som 

myndighetspersoner kan känna oro över att tala om politiska frågor eftersom de finns risk för 

missförstånd. Genom att knyta an till publiken med hjälp av transcendence kan publiken se 

situationen ur ett annat perspektiv, möjligtvis inte på ett sätt som kan gynna dem men som de 

ändå kan ha förståelse för. Under tiden som Eliasson talar om detta för han fingret längs de 
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som sitter i publiken, vilket kan tolkas som en attitydmarkering för en gemenskap mellan 

polisen och övriga myndighetspersoner. 

Här visar alltså Eliasson på eunoia och phronesis mot publiken. När han står på scenen 

framför myndighetspersoner kan han visa välvilja (eunoia) emot dem genom att visa att han 

förstår deras situation samt klokhet (phronesis) eftersom han påvisar sin kännedom om vilka 

situationer en myndighetsperson kan befinna sig i. Detta kan därmed bidra till att Eliasson kan 

stärka polisens ethos eftersom även de är myndighetspersoner. 

Anklagelse: Polisen har inte tagit problemet på allvar. 

Likt de tidigare intervjuerna med Eliasson så berör Folk och förvars anklagelse om polisen 

faktiskt tar de sexuella ofredandena på allvar. Folk och förvar frågar: 

Men är det inte många som menar att man har bagatelliserat den här typen av frågor 

under en lång tid och att man först nu börjar få upp ögonen för det?126 

Intervjuaren drar en parallell till att frågan kring att tjejer har blivit sexuellt ofredade har 

kommit upp tidigare men ingenting har förändrats och nu är den aktuell igen. Frågan besvaras 

av Eliasson på följande sätt: 

Nja, det kan man väl. Det kan väl alla rannsaka oss och det är inom polis, inom det 

politiska systemet inom media. Hur mycket har vi pratat om sexuellt ofredanden mot 

unga tjejer under det senaste? Det här går ju i vågor och dyker upp, jag tycker det är bra 

att samtalet dyker upp. Vi ska ha kroppslig och fysisk integritet i vårt land. Det är 

självklart, så har det begåtts några fel där så får vi förstås fixa till det, svårare än så är 

det inte127. 

Eliassons försvar innefattar två versioner av apologiastrategin reduce offensivness, varav båda 

har förekommit under tidigare intervjuer. Den första är bolstering och används av Eliasson i 

det avseendet att han höjer upp polisen genom att vara ärlig och medveten om att det är ett 

rådande problem som behöver åtgärdas. Genom att visa att polisen tycker att ämnet är viktigt 

och att det är positivt att det kommer upp på agendan tyder istället på att polisen faktiskt tar 

problemet på allvar. På så sätt anspelar Eliasson på eunoia genom att visa välvilja mot 

publiken.  

Den femte versionen av apologiastrategin förekommer även i Eliassons försvar, vilket är 

attacking one’s accuser. Eliasson väljer att samtidigt som han erkänner att problemet kring de 

sexuella ofredandena bland unga tjejer har förekommit kritiserar han de som har anklagat 

                                                           
126 Se bilaga 3. 
127 Ibid. 
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polisen för att ha mörklagt information om detta. Bland de som öppet kritiserade polisen för 

att ha mörklagt händelserna under ”We Are Sthlm” fanns ett antal politiker och när Eliasson 

säger att alla borde rannsaka sig själva nämner han politiker som exempel. Eftersom Eliasson 

redan har erkänt att frågan kan ha hamnat i undanskym hos polisen pekar han inte finger mot 

de som har anklagat polisen helt utan väljer endast att poängtera detta för att visa att de inte är 

ensamma om det. 

Implicit kategoria 

De följande analysdelarna som presenteras är skriftliga uttalanden från polisen och Eliasson 

vilket gör att de anklagelser som är riktade mot dem är implicita. Därför kommer dessa 

presenteras och analyseras utifrån polisens och Eliassons texter. 

6.5 Nyheter från polisen: Sexuella ofredanden tas på allvar 

Implicit anklagelse: Polisen tar inte problemet på allvar. 

Polisen inleder sitt pressmeddelande med att tidigt redogöra för att de är medvetna om att 

sexuella ofredandena förekommer under ”We Are Sthlm”. De berättar för läsarna att de tar 

problemet på allvar och rustar sig inför årets kommande festival. Den valda titeln på 

pressmeddelandet styrker även det som polisens skriver och motsätter sig anklagelsen att 

polisen inte tar problemet på allvar.  

I pressmeddelandet skriver polisen explicit ”Ett stort problem är att unga kvinnor blir sexuellt 

ofredade.”128 och fortsätter sedan att rada upp olika sorters åtgärder som de planerar att 

genomföra inför årets kommande festival. Polisen skriver:  

Vi ska vässa oss inför årets festival. Förutom att kartlägga problematiken ytterligare 

behöver vi utveckla vår förmåga att informera och kommunicera problembilden[…]129 

Att polisen explicit berättar om deras kommande upplägg för att skydda dessa unga kvinnor 

under festivalen kan ses som ett försvar på anklagelsen om att polisen inte tar problemet på 

allvar. Vidare skriver polisen: 

Under flera år har polisen diskuterat problemen med bland annat Stockholms Stad som 

är huvudarrangör av festivalen och flera åtgärder har redan vidtagits130. 

                                                           
128 Se bilaga 4. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
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 Genom att uttrycka sig på detta vis använder sig polisen av både apologiastrategierna 

bolstering och corrective action. Polisen använder bolstering i sitt uttalande genom att de 

lyfter fram deras tidigare arbete mot sexuellt ofredande och kan på så vis stärka sig som 

myndighet. Genom att påvisa dessa goda arbetsegenskaper och engagemang anspelar polisen 

på arete vilket kan bidra till att deras ethos återbyggs hos publiken. 

Polisen använder sig även av corrective action på så vis att de ger ett löfte till sin publik om 

de ska åtgärda problemet. Dessa löften redovisas bland annat i exemplet ovan när polisen 

berättar om sina resurser för den kommande festivalen. Även senare i pressmeddelande 

beskrivs det hur det ska genomföras en nationell kartläggning över problemet för att åtgärda 

situationen.131 Genom sina löften om att åtgärda problemet visar polisen att de tar problemet 

på allvar och pressmeddelandet avslutats även med meningen ”vi ser allvarligt på detta”132. 

Implicit anklagelse: Polisen har mörklagt händelserna om de sexuella ofredandena 

under ”We Are Sthlm”. 

Polisen väljer även att kortfattat besvara anklagelserna om att de sexuella ofredandena under 

”We Are Sthlm” mörklades. Polisen skriver: 

Problemet med sexuella ofredanden har funnits under lång tid och är inte isolerat till 

We are Stockholm. Däremot har problemet fått ökat uppmärksamhet efter dels 

händelser i Köln på nyårsafton samt på andra håll i Sverige på nyårsafton133. 

Uttalandet speglar polisens tidigare yttranden om att det inte har förekommit någon 

mörkläggning och att anklagelserna är falska. Däremot väljer polisen att anta en ny vinkel 

sedan tidigare, nämligen att händelserna i Köln är anledningen till att det har riktats kritik 

gentemot polisen. Vidare skriver polisen i sitt pressmeddelande: 

Problemet ligger i samhällsutvecklingen i stort och hela samhället måste hjälpas åt för 

att komma till rätta med problemet. Det handlar om attityder, kunskap och 

samverkan[…]134 

Dessa uttalanden om anklagelsen att polisen har mörklagt kan tolkas som att polisen försöker 

visa på att de inte har mörklagt händelserna. Problemet är egentligen grundat att sådana 

händelser inte har uppmärksammats lika mycket tidigare och därmed kan det uppfattas som 

                                                           
131 Se bilaga 4. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
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att polisen har mörklagt dem. Följaktligen kan det tolkas som att polisen vill minimera 

(minimization) publikens negativa känslor gentemot händelserna. Genom att peka ut att 

polisen är medvetna om att problemet har funnits sedan länge och att det inte har mörklagts 

utan endast stått i skuggan av andra brottsfall kan publikens negativa känslor gentemot 

händelserna reduceras. 

Sammanfattningsvis är polisens första pressmeddelande kring händelsen dominerat av ett 

försvar kring att polisen tar händelserna på allvar och att de har arbetat aktivt under tidigare 

festivaler för att motarbeta brott såsom sexuella ofredanden. Texten genomsyras av 

redogörelser för deras resursarbete och de väljer att kortfattat besvara den implicita 

anklagelsen att det skulle ha mörklagt dessa händelser. Att polisen endast väljer att kortfattat 

bemöta anklagelsen om mörkläggningen kan tolkas som att de inte vill rikta fokus mot den, 

men samtidigt som att det inte ska se ut som att de undviker frågan. I sin text kopplar polisen 

till ett etiskt försvar genom att uppfylla ett par av de komponenter som Mral beskriver. 

Utifrån polisens pressmeddelande kan det tolkas som om polisen har offentliggjort all 

information av värde och relevans gällande arbetet de har utfört och kommer att utföra. De 

erbjuder en förklaring till sin publik genom att berätta att händelserna inte har mörklagts utan 

endast hamnat i undanskym. Till sist berättar polisen också hur de kommer att genomföra 

passande åtgärder för att förhindra att problemet återkommer. 

Att polisen väljer att spegla ett etiskt försvar i sin text kan tolkas som att de försöker bygga 

upp sitt ethos hos publiken. Dels genom att använda sig av bolstering, corrective action samt 

ett etiskt försvar visar de på arete, eunoia och phronesis för sin publik. Polisen anspelar på 

arete genom att visa upp sina goda kunskaper för publiken, de visar på eunoia genom välvilja 

och intresse för publiken samt phronesis genom att de demonstrerar sina kunskaper och 

färdigheter inom sitt polisarbete. 

6.6 Dan Eliasson ”Vi ska kommunicera sakligt och relevant” 

I Eliassons artikel ”Vi ska kommunicera sakligt och relevant” skrivs det redan i det första 

stycket vilka anklagelser som är riktade mot polisen gällande händelserna. Det är främst att 

polisen har mörklagt händelserna under ”We Are Sthlm” samt att polisen tar politisk hänsyn i 

vad de informerar om. Däremot är artikeln centrerad kring den sistnämnda anklagelsen och 

Eliasson väljer även att besvara den implicita anklagelsen om att polisen inte tar problemet på 

allvar. 
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Eliasson inleder dock artikeln med att visa brist på eunoia gentemot sin publik och de 

drabbade. I inledningen skriver Eliasson hur han befann sig på Folk och försvars årliga 

rikskonferens för att tala om vissa ämnen men berättar hur han behövde besvara frågor kring 

händelserna istället. När Eliasson inleder detta går han emot ett av de element som utgör ett 

etiskt försvar, nämligen att sätta sig i de drabbades situation och det kan tolkas som att han 

åter igen antyder att det finns viktigare frågor att tala om. Detta kan leda till polisens ethos 

hindras från att repareras och sänks hos publiken. 

Implicit anklagelse: Polisen tar politisk hänsyn i vad de informerar om. 

I tidigare intervjuer har Eliasson varit mycket tydlig med att polisen är en objektiv myndighet 

som inte vädjar till något politiskt parti, vilket även speglas i Eliassons artikel. Under rubriken 

”Vi ska vara konsekvensneutrala” fastställer Eliasson hur polisens arbete innefattar att skydda 

det svenska folket samt förebygga, utreda och lagföra dessa sexuella ofredanden, oavsett var 

de inträffar. Som nämnt tidigare var en av de tvingande omständigheterna i den retoriska 

situationen att polisen har ansvar- och informationsskyldighet till det svenska folket, vilket 

ifrågasattes när anklagelserna om mörkläggningen kom till ytan. Eliasson väljer att försvara 

sig gentemot anklagelsen med samma fras som använts flera gånger i tidigare intervjuer ”vi 

[polisen] ska också ge saklig och relevant information om denna brottslighet oavsett vilka 

konsekvenser det kan ge”. Att Eliasson fastslår detta kan tolkas som att han försöker sticka 

hål på de tvivel som svenska folket kan ha gentemot polisen och att åter igen bygga upp 

polisens förtroende.  

Eliasson väljer att punktera anklagelserna genom att förneka (denial) att polisen tar politisk 

hänsyn. Samtidigt anspelar han både på arete genom att visa att polisen är rättrådig i sitt 

arbete men även phronesis när han redogör för polisens kunskaper och färdigheter i sitt 

arbete. Eliasson arbetar genomgående med att försöka höja polisens ethos och försöker 

reperara det hos publiken för att bygga upp sin trovärdighet som myndighet igen. I artikeln 

beskriver Eliasson också att han litar på svensk polis och ger uttryck för deras goda 

egenskaper såsom att de är rakryggade, öppna och genuina. I tidigare intervjuer har Eliasson 

gett beröm till den svenska polisen och uttryckt sin tillit till dem.135 Likaså anspelar Eliassons 

beröm på arete genom att påvisa den svenska polisens goda karaktär för att återbygga deras 

ethos. 

                                                           
135 Se bilaga 2. 
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Implicit anklagelse: Polisen har inte tagit problemet på allvar. 

Eliasson väljer sedan i sin artikel att bemöta den andra implicita anklagelsen som är riktad 

mot polisen, nämligen att polisen inte tar problemet på allvar. Under rubriken ”Det handlar 

om jämställdhet” försvarar han sig emot anklagelsen med apologiastrategin corrective action 

på samma sätt som strategin användes i polisens första pressmeddelande. Eliasson redogör i 

sin artikel för polisens kommande och pågående arbete samt vilka resurser som skall införas 

(corrective action) för att motverka att händelserna upprepas. Därefter väljer Eliasson att 

fortsätta följa polisens försvarslinje från deras första pressmeddelande, nämligen att höja 

frågan och hävda att problemet sträcker sig utanför polisens ansvar. Eliasson menar att 

samhället också har en ansvarsskyldighet gällande problemet. När Eliasson väljer att till en 

viss del avsäga sig ansvaret och förklara att det svenska folket också måste ta sitt ansvar 

placeras situationen i en ny kontext (transcendence). Eliasson hävdar att om allmänheten och 

polisen hjälps åt kan de sträva mot ett mer jämställt samhälle, vilket kan anses vara gynnande 

för publiken. Genom att tilldela svenska folket en del av ansvaret för att motverka brottet kan 

den nya kontexten få publiken att minska de negativa känslorna gentemot polisens agerande. 

Trots att artikelns titel kan kopplas till polisens förtroendekris och att artikeln kretsar kring 

polisens arbete för att motverka problemet avslutas artikeln på ett avvikande sätt. Eliassons 

artikel utgörs av en diskussion om händelserna och polisens arbete men i slutet byter han 

ämne helt och börjar tala om polislöner. Skiftet i artikeln skär sig med framtoningen om att de 

ska ge rum åt att diskutera händelserna och arbetet för att förebygga dessa. Det kan ses som 

en motpol till hur polisen först arbetar mot anklagelsen att de inte tar problemet på allvar för 

att sedan gå tvärtemot det. 

6.7 Nyheter från polisen: Polisen lyssnar på ungdomars upplevelser av sexofredanden 

Polisens pressmeddelande publicerades den 25 januari 2016, vilket innebär att det har gått 

nästan en månad sedan avslöjande samt en viss tid sedan polisen uttalade sig om händelserna. 

Pressmeddelande genomsyras av ett försvar mot anklagelsen om att de inte tar problemet på 

allvar. De lägger ett stort fokus på att berätta vilka resurser de har använt och kommer att 

använda för att åtgärda problemet. 

Implicit anklagelse: Polisen tar inte problemet på allvar. 

Polisen ger ett skriftligt försvar mot anklagelsen genom att inleda sitt pressmeddelande med 

att explicit uttrycka att de ska se över händelserna och undersöka om det finns behov av fler 

utredningsåtgärder. De skriver sedan, som titeln utlovar, att de ska lyssna på ungdomars 
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upplevelser av sexuella ofredanden för att bilda sig en uppfattning om hur problemet ser ut i 

hela landet. Enligt polisen skall det anordnas möten med ungdomar i varje lokalpolisområde 

för att genomföra detta. 

Återkommande i sitt pressmeddelande berättar polisen om vilka åtgärder de ska ta till för att 

handskas med problemet och att de påvisar att de tar problemet på allvar. Polisen arbetar 

mycket explicit i sin text med att redogöra för att de tar problemet på allvar och för att 

försvara sig emot den anklagelsen använder sig polisen av apologiastrategin compensation.  

Försvarsstrategin är den sjätte versionen av reduce offensivens och syftar till att den anklagade 

erbjuder sig att kompensera och ersätta de som har blivit drabbade.136 Tillsammans med 

compensation använder polisen även apologiastrategin corrective action, det vill säga att den 

anklagade ger ett löfte om att åtgärda problemet.137 I sitt pressmeddelande erbjuder sig polisen 

att kompensera de intressenter som är drabbade av krisen på flera olika sätt, dock erbjuder de 

sin kompensation i form av agerande. Det vill säga att polisen slår ihop de två 

försvarsstrategierna och berättar hur de ska åtgärda problemet, bland annat i exemplen ovan, 

och dessa får representera hur de ska ställa situationen till rätta. Polisen berättar implicit hur 

de ska kompensera de drabbade i form av resurser som kan motverka problemet. 

Som nämnt tidigare under Folk och försvars intervju med Eliasson blev polisen kritiserade för 

att inte ha gett frågan om sexuella ofredanden tillräckligt med utrymme medan nu skall 

polisen göra det. Polisen hävdar i sitt pressmeddelande att de ännu inte har blivit dömda för 

ett tjänstefel utan att händelserna fortfarande utreds men trots detta väljer polisen att införa 

resurser för att hantera problemet. Polisen skriver: 

[…]polisens agerande under festivalen att prövas arbetsrättsligt enligt lagen om 

offentlig anställning. Åklagare har redan konstaterat att polisens agerande inte var 

brottsligt, nu prövas det disciplinära138. 

Införandet av dessa resurser kan dock tolkas som en skyldighet av polisen eftersom de ska 

förebygga brott. Det kan även tolkas som ett medel för att reparera och stärka deras ethos 

genom att de anspelar på arete och eunoia mot publiken. Polisen ger därmed uttryck för ett 

etiskt försvar eftersom de vänder sig till samtliga intressenter genom att de talar till sin publik 

och de drabbade i sin text och berättar hur de ska hjälpa dem. De erbjuder även att genomföra 

                                                           
136 Benoit (2004), s.269. 
137 Ibid. 
138 Se bilaga 6. 
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passande åtgärder som kan mäta sig med intressenternas förväntningar, vilket också är en del 

av ett etiskt försvar. 

6.8 Sammanfattning av polisens apologia 

I detta avsnitt kommer de apologiastrategierna som polisen använde för att försvara sig mot 

anklagelserna om mörkläggning, politisk hänsyn i arbetet och att de tar problemet på allvar 

sammanfattas. Detta görs för att få en överblick i vilka strategier som användes, för att sedan 

kunna koppla detta till mitt resultat.  

Av Benoits fem apologiastrategier använde polisen främst reduce offensivness och arbetade 

mycket att minska de negativa känslorna gentemot händelserna. Eliasson gav framförallt 

uttryck för den första strategin bolstering och talade mycket gott om polisen och deras arbete 

för att upprätthålla det svenska folkets tycke. Därefter användes minimization, transcendence 

och attacking one’s accuser lika många gånger i uttalandena av polisen. Polisen försvarar sig 

genom att försöka minimera (minimization) de negativa känslorna genom att visa att de är 

medvetna om problemet och det skall utredas samt att händelserna inte har mörklagt utan 

endast hamnat i skuggan av andra ärenden. Eliasson försöker placera händelsen i en annan 

kontext för att förminska de negativa känslorna (transcendence) genom att försöka skapa en 

gemenskap mellan polisen som myndighet och övriga myndigheter under Folk och försvar. 

Polisen försöker även placera händelserna i en annan kontext genom att peka ut att det 

svenska folket måste ta sitt ansvar för händelserna. Strategin attacking one’s accuser används 

av Eliasson under intervjun med Aftonbladet genom att attackera de som har anklagat polisen 

för att ha tagit politisk hänsyn i vad de informerar om. Strategin används även av Eliasson 

under Folk och försvar när han kritiserar bland annat de politiker som har uttryckt sitt 

missnöje över polisens mörkläggning och hävdar att dessa politiker borde rannsaka sig själva 

innan de kritiserar polisen. Polisen berättar i sitt sista pressmeddelande hur de ska kompensera 

(compensation) de som är drabbade genom olika resurser. De försvarar sig mot anklagelsen 

att polisen inte tar händelserna på allvar genom att berätta att de skall kompensera de 

drabbade i form av polistjänster som skall förebygga brottet samt nå ut till ungdomar. 

Stort fokus riktades även mot apologiastrategin denial och polisen valde att förneka alla 

anklagelser som riktades mot dem varje gång som det kom på tal. Polisen försökte också 

reparera skadan efter krisen genom strategin corrective action. Genomgående i polisens 

pressmeddelande och Eliassons artikel redovisas polisens löften om kommande planer för hur 

de åtgärda problemet och vad de ska genomföra för att reparera skadan. 
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Polisen använder apologiastrategin evasion of responsibility endast vid några få tillfällen. Den 

förekom när Eliasson försökte avsäga sig ansvaret för händelserna genom att hävda att 

mörkläggningen skedde på grund av att en enskild tjänsteman begick ett fel och det var utom 

Eliassons kontroll. Apologiastrategin mortification används endast en gång av polisen, vilket 

var när Eliasson bad om ursäkt till en viss del för det som hänt samtidigt som han är kritisk till 

om det ens har skett.  

Polisen använder alla apologiastrategier som Benoit har utformat, förutom den tredje 

versionen av reduce offensivness. Fokus i deras försvar kretsar kring att försöka förminska de 

negativa känslorna kring händelserna och att förneka alla anklagelser som riktas mot dem. 

6.9 Sammanfattning av polisens ethos 

I detta avsnitt kommer polisens försök till att reparera och återbygga sitt ethos att 

sammanfattas utifrån analysen. Som nämnt tidigare skriver Heath hur en kris kan skada 

relationen mellan intressenterna och den som är anklagad, varav intressenternas missnöje kan 

skada organisationens rykte.139 Benoit poängterar även att en organisations rykte är mycket 

värdefullt och viktigt, därför måste organisationen arbeta för att rädda det under en kris.140 

Under krisens gång arbetar polisen aktivt för att försöka återbygga svenska folkets förtroende 

för den svenska polisen. Polisens ethos tog skada av krisen och deras trovärdighet ifrågasattes 

av många. En talares trovärdighet och hederlighet är något mycket viktigt poängterar 

Aristoteles.141 

I sina uttalanden fokuserar polisen främst på arete och syftar till att visa upp sina goda 

egenskaper för att vinna publikens förtroende. Genomgående så anspelar polisen både på att 

de är myndighetsdygdiga i arbetet och utför sitt arbete på ett välutfört och korrekt sätt. 

Framförallt påvisar polisen att de är rättrådiga i sitt arbete och motarbetar anklagelserna om 

att de har mörklagt eller tagit politisk hänsyn. Polisen anspelar även ett flertal gånger på 

eunoia och visar välvilja mot sin publik. Detta gör polisen bland annat när de vädjar till 

intressenternas känslor och visar sympati för dem samt att de visar sitt intresse för att åtgärda 

problemet. Eunoia användes främst av polisen när de vill försvara sig mot anklagelsen att de 

inte tar problemet på allvar. Däremot anspelar polisen endast ett fåtal gånger på phronesis för 
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att visa upp sina kunskaper och färdigheter. I sina uttalanden lägger de betydligt mer fokus på 

att visa på eunoia och phronesis för att försöka reparera och återbygga sitt ethos.  

   7 Slutsats och diskussion 

7.1 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur den svenska polisen hanterar sin externa 

kriskommunikation utifrån den kritik som riktats mot dem angående mörkläggningen av de 

sexuella ofredandena. Syftet var även att analysera hur polisen använder sig av apologia samt 

hur de arbetar för att reparera och återbygga sitt ethos hos svenska folket. 

Efter Dagens Nyheters avslöjande drabbades polisen av en förtroendekris och därmed 

behövde de lägga stort fokus på att försöka skapa en positiv anda hos den retoriska publiken. 

Polisen valde att i största möjliga mån förneka alla anklagelser och reducera de negativa 

känslorna för händelserna. Alla anklagelser förkastades oavsett vem som uttalade dem eller så 

försökte polisen reducerades känslorna mot händelserna genom att prisa polisens arbete eller 

förminska händelserna. I samband med detta försökte polisen även att visa sympati och en 

handlingskraftig inställning till sin publik genom att påvisa att de ska åtgärda problemet.  

Kriskommunikationen kretsade både kring att visa upp en positiv sida av sig själva genom att 

använda försvarsstrategier som syftade till att gynna polisen som myndighet. Polisen använde 

apologia för att reparera och återbygga sitt ethos och utformade sin kriskommunikation för att 

rikta fokus mot dem som positiv myndighet, snarare än det som skett. Genom att ständigt 

förneka anklagelserna, arbeta för att förminska de negativa känslorna och erbjuda passande 

åtgärder för att åtgärda problemet hamnar anklagelserna i skymundan i polisens uttalanden. 

Utifrån dessa strategier arbetar polisen parallellt med att återbygga sitt ethos eftersom de visar 

välvilja mot publiken och påvisar att de är en rättrådig och handlingskraftig myndighet. 

Sammanfattningsvis kan man se att polisens kriskommunikation, användande av vissa 

apologiastrategier samspelar med deras arbete för att reparera och återbygga ethos för att 

delvis berätta att de ska åtgärda problemet men även att skydda sin integritet som myndighet. 

7.2 Diskussion 

Hur polisen arbetade med sin kriskommunikation, försvarsstrategier och ethos har 

presenterats ovan men frågan om detta var lyckat kvarstår. Att polisens rykte stod på spel 

under krisen är redan fastställt men utifrån analysen kan man utläsa att Eliassons försök till att 

återbygga och reparera polisens ethos skiljer sig från polisens formuleringar i deras 

pressmeddelanden.  
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Trots att polisens kriskommunikation och försvarsstrategier syftade till att lyfta fram dem som 

en myndighet med stark integritet och återbygga deras ethos finns det några punkter som 

riskerar att dessa medel är ineffektiva. Den främsta anledningen till detta är de 

attitydmarkörer som Eliasson ger uttryck för i de olika intervjuerna, dessa attitydmarkeringar 

stämmer inte överens med det som sägs. Ett exempel, som nämnt tidigare i analysen, på detta 

sker när Eliasson berättar att polisen tar problemet på allvar men under tiden ser han road ut 

vilket kan tolkas som att han inte tar händelserna seriöst. Den typen av markeringar kan sända 

signaler till publiken att frågan inte tas på allvar, vilket saboterar polisens försök till att 

återbygga och reparera sitt ethos. 

Polisen misslyckas med sina försök att bygga upp publikens tillit i intervjuerna eftersom 

Eliassons attitydmarkeringar saboterar deras förutsättningar för en genuin och hederlig ursäkt. 

Medan Eliasson står och stampar i intervjuerna om att anklagelserna är falska borde det 

lämnats mer utrymme åt att tala om problemet. Eliassons uttalanden om att polisen är rättrådig 

är av relevans för krisen eftersom de ska reparera sitt ethos men med tanke på kravet på snabb 

respons borde inte det ha fått ta för stor plats. Polisens apologia fungerar därmed bättre i text 

eftersom de ger mer utrymme till de som är drabbade samt hur problemet skall åtgärdas. 

Polisens försök till att återbygga förtroendet hos svenska folket genom att berätta om vilka 

resurser som skall genomföras fungerar bra men det borde som sagt ha uttalats tidigare under 

krisen. 

En faktor som även bidrar till att polisens agerande i krisen blir mindre lyckat är att polisen 

lägger stort fokus på att förneka anklagelserna. Genom att ständigt förneka det som har skett 

men samtidigt ge löften om att åtgärda problemet blir deras uttalanden motsägelsefulla. 

Polisen borde självklart inte erkänna saker som inte stämmer (om så är fallet) men samtidigt 

borde de inte lägga allt sitt fokus på det. När polisen väljer att fokusera på att förneka 

anklagelserna i början av krisen finns det en risk att de som har blivit drabbade känner sig 

bortglömda och svikna av polisen. Hade de istället valt att delvis försvara sig emot 

anklagelserna samtidigt som de värnade om de drabbade och presenterade passande åtgärder 

hade deras kriskommunikation fått en bättre balans. 

För att uppnå den mest effektiva och genomslagskraftiga kriskommunikationen borde 

Eliasson inte ha gett uttryck för attitydmarkörer som kan leda till att polisens försvar och 

ursäkter ifrågasätts. Eliasson borde även ha adresserat polisens planer på att åtgärda problemet 

och gett utrymme till frågan vid ett tidigare skede under krisen. På så vis hade polisen både 
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kunnat stärka sig själva som myndighet och återbygga sitt ethos samtidigt som de visar på 

effektiv handlingskraft. 

På grund av att polisens åtgärder och resurser för att hjälpa de som utsattes för sexuella 

ofredandena länge ligger i skymundan och inte adresseras av polisen, leder detta till en stor 

efterfrågan av polisens åtgärder. När det sedan dröjer cirka en månad innan polisen adresserar 

detta finns det en risk för att intressenternas förväntningar är mycket högre än vad de var i 

början av krisen. På vis kan det resultera i att om polisen inte uppfyller dessa förväntningar till 

högsta möjliga grad kan polisens drabbas av en ännu kraftigare förtroendekris, eftersom de 

inte höll sina löften till svenska folket. Om det sker kommer det blir oerhört svårt för polisen 

att återfå svenska folkets förtroende igen. 

    8 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur polisen hanterar sin externa 

kriskommunikation och apologia i samband med anklagelserna angående mörkläggningen av 

de sexuella ofredandena som ägde rum under ”We Are Sthlm”. I relation till detta 

analyserades även polisens försök till att reparera och återbygga sitt ethos efter den 

förtroendekris som uppkom på grund av händelserna. För att besvara dessa frågeställningar 

användes teorier för kriskommunikation, krisretorik, kategoria samt apologia, 

attitydmarkörer, topiker och ethos. Metoderna som användes för att hantera materialet var 

kritisk retorikanalys med en hermeneutisk ansats och close textual analysis (närläsning). 

Utifrån analysen framkom det att polisens externa kriskommunikation och de valda 

apologiastrategierna syftade till att visa upp polisen som en rättrådig myndighet med en stark 

integritet. Polisen valde främst att förnekade alla former av anklagelser som riktades emot 

dem och försökte minska publikens negativa känslor till händelserna. De utvalda 

apologiastrategierna som polisen använde samspelade med deras försök till att reparera och 

återbygga sitt ethos genom att de påvisade att anklagelserna inte stämmer. Däremot bidrar till 

Eliassons negativa attitydmarkörer till att polisens försök till att reparera och återbygga sitt 

ethos blir ineffektvt. Polisens kriskommunikation uppfyller heller inte kravet på snabb 

respons i den mån att de riktar allt för mycket fokus på att försvara sig emot anklagelserna 

medan åtgärderna för problemet hamnar i skymundan. Detta kan resultera i att polisen 

drabbas av en ännu kraftigare förtroendekris om de inte uppfyller alla sina löften som de gett 

till sin publik. 
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Jaa, alla brott med sexuella förtecken är naturligtvis utomordentligt allvarligt och skulle det på 

något sätt visa sig att vi har fallerat här, att vi inte har varit tydliga och på nått vis inte talat 

klarspråk om dom här frågorna så tycker jag att det är beklagligt. 

Vi ska utreda vad som har hänt och vi ska gå till botten med det här. 

När fick du själv information om det här? 

Ja, sent igår eftermiddag, igår kväll. Någonstans vid sju tiden och sen dess har jag pratat i 

telefon en hel del och lyssnat med berörda. Försökt skaffa mig en bild av vad som har hänt 

men helt uppenbart att vi behöver utreda det hära. 

Och hypotesen här idag är att vi ska försöka koppla in internutredningar på det hära, det blir 

en oberoende granskning så att säga. 
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Men svensk polis ska naturligtvis vara helt neutrala i förhållande till det politiska systemet. Vi 

vidtar dom åtgärder som behövs göra, vi tillämpar lag på det sätt som vi ska göra, och vi 

informerar på det sättet som vi ska göra, utan att beakta, ta några politiska hänsyn. 

Så det finns inga möjligheter där man ser en väg framåt då att inte berätta någonting för att 

det skulle gynna eller inte gynna ett politiskt parti? 

Nej, det går inte att tänka så som en rättsvårdande myndighet. Utan vi måste hålla oss till 

gällande lagstiftning och ge er, som vi säger i våra interna riktlinjer, saklig och relevant 

information satt i sitt sammanhang. Det är vårt uppdrag och det är vår inriktning. 

När du fick reda på det här igår, hur reagerade du själv? Det låter som riktigt grova 

övergrepp? 

Eh, ja, dom flickorna som har blivit utsatta, de är ju naturligtvis, det är ordentligt allvarligt. 

Tänk att vara ung tjej och så omringas av killar som tafsar, det är otroligt obehagligt och de 

måste väl ha känt rädsla och vi har lyft ut en del personer från den här festivalen. 

Men sen måste vi också prata klarspråk om det hära så att vi kan vidta åtgärder så att det inte 

händer igen och då tjänar ingen på att vi försöker vara lyhörda mot det politiska systemet, det 

är inte vårt uppdrag. 

Det har rapporterats om liknande händelser i Köln och på vissa håll skrivs det då att det här 

skulle vara någon typ av mönster, hur ser du på det? 

Ah men jag tror att det finns en, det kan finnas en, någonting om vi måste ha i åtanke och vara 

väldigt vaksamma på i framtiden. Vi har många som kommer till vårt land just nu, många som 

bor i asylboenden ensam, ensamma män mellan 20-30 som inte är inne i systemet, som bara 

väntar och det där kan skapa ageranden som vi måste vara väldigt mycket, väldigt vaksamma, 

det handlar inte bara om sexuella ofredanden utan det handlar om brottslighet i största 

allmänhet. 

Ju snabbare vi kan pröva de här killarnas ärenden och antingen påbörja integration, eller så 

påbörja återvändanden, desto viktigare är det.  

Hur ska svenska folket i framtiden kunna lita på att polisen berättar det som har hänt? 

Joo, jag tror vi har över 100 års historia där vi har berättat vad som har hänt, jag tror vi har 

berättat här också i stor utsträckning vad som har hänt men sen finns det då uppgifter om att 

någon skulle ha tagit några ovidkommande hänsyn och det måste vi gå till botten med. 
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Tack så mycket. 

Bilaga 2 

Transkribering av Expressens intervju med Dan Eliasson 2016-01-11  

Du fick informationen igår eftermiddags säger du, din reaktion då? 

Ja, jag vart ju besviken eh, det är ju inte det här vi vill prata om i svensk polis när vi är i folk 

och försvar. Vi vill prata om ombildningen, om dom nya möjligheterna som svensk polis har, 

eh men samtidigt får man ha respekt för att det finns uppgifter om att vi på något skull ha 

agerat i ett enskilt ärende här på ett felaktigt sätt i en viktig samhällsfråga. Ja men det är klart 

att då ska det rapporteras och diskuteras och då får jag stå här och prata om den frågan också. 

Chefen vid Södermalmspolisen i Stockholm han säger ”vi vågar ibland inte säga som det är 

för vi tror att det spelar sverigedemokraterna i händerna” Vad tänker du när du hör det 

citatet? 

Eh jag tror du ska nog fråga honom själv vad han tycker om det citatet så här i efterhand. För 

mig är det självklart, vi ska inte ta några politiska hänsyn i vår organisation. Vi ska rapportera 

sakligt och relevant, oavsett vad dom politiska konsekvenserna blir. 

Vi är inte en politisk myndighet, vi är en saklig, objektiv, xxx myndighet som tillämpar 

svensk rätt och vi har våldsmonopol och då är det utomordentligt viktigt att vi är neutrala i 

vårt förhållningssätt. 

Men det ni ju uppenbarligen inte om ni har en chef i södermalmspolisen som säger såhär (se 

ovan) 

Eh om det är någon som tar ovidkommande hänsyn så är det fel. Nu ska vi utreda om detta 

har skett eller inte så får vi se vilka slutsatser vi ska dra av det hela. 

Varför har du inte haft kontakt med chefen som har uttalat sig såhär? 

Jag kan inte ha kontakt med 28 000 personer utan jag. 

Men det handlar om en person? 

Jag pratar med regionchefen, det är hans ansvar att prata med sina chefer i sin tur. 

Nu ska det bir en utredning säger du, det är intern utredning inom polisen, varför inte en 

oberoende utredning? 
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Det är en oberoende utredning. 

Dom som menar att poliser inte borde utreda poliser, dom har fel? 

Ja men det här är verkligen en oberoende utredning, det är en av regeringens särskilt tillsatta 

person som jag inte kan styra, det är helt egen budget, helt eget ansvar, jobbar med en särskild 

del utav åklagarväsendet, vi har ingen insyn om det här alls. Utan det här är oberoende. 

Vad är det för utredning du har beställt? 

Jag har berättat att detta ska överlämnas till internutredningar som ska titta på frågan. 

Du för två år sedan twittrade du om att du kräks när du ser sverigedemokraternas Jimmie 

Åkesson i debatter, ångrar du den tweeten? 

Eh, för det första så citerar du inte rätt eh inte.. 

Du får gärna berätta vad det var du skrev 

Eh nej, jag tänker inte, jag tänker faktiskt inte gå in på det som jag gjorde på 

försäkringskassan, nu är jag chef på, på polisen. Svarar för den information jag ger här, nu 

och har du synpunkter på någonting jag sagt, om det är någonting som skulle vara politiserat 

åt det ena eller andra hållet så tar jag gärna del av det. 

Var det ett konsekvent neutralt uttalande från den tidens Dan Eliasson 

Nej, jag kommentar det som jag gör som polis just nu, jag är polischef just nu. 

Tror du att poliser runt om i landet kan ha uppfattat det du skrev då på något annat sätt än att 

du tycker väldigt illa om sverigedemokraterna. 

Jag tror att det finns jättemånga som har jättemånga åsikter inom polisen, både, för emot och 

neutrala i alla politiska partier. Jag är säker på att de håller den integriteten som behövs för att 

kunna hantera sin situation och sitt yrke utan att vara tidigare, utan vad tidigare chef har sagt i 

tidigare miljöer 

Hur kan du vara säker på det? 

Jag litar på svensk polis. 
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Bilaga 3 

Transkribering av Folk och Försvars intervju med Dan Eliasson 

Jag tänkte bara höra med dig innan vi så småningom kallar upp panelen, du nämnde, så att vi 

har klarat av den frågan. Vi hörde här hur Anders Ygeman hänvisade till den utredning som 

du har tillsatt med anledning av den diskussion som uppstått huruvida polisen har mörkat 

sexuella övergrepp eller ej, hur vill du kommentera detta? 

Ja men det är väl självklart att svensk polis inte kan mörklägga någonting, det är ju otroligt 

allvarligt i så fall. Om det är någon enskild tjänsteman som har gjort en dålig bedömning i ett 

enskilt fall om vilken information man ska ge och om man så dessutom har tagit någon form 

av politiskt ställningstagande, ja det är ju fel. Dumt fel ska rättas till, men säg inte att det är ett 

strukturellt problem inom polisen helt plötsligt. Jag vill se om det finns drag av det på ett eller 

annat sätt. Men låt oss utreda det och titta på det i lugn och ro. 

Sen tror jag, sen tror jag, nu är vi många myndighetsföreträdare här, jag tror att ibland kan 

vara svårt för alla myndigheter och myndighetspersonal och ge information i frågor som är 

väldigt politiska och att det finns personal som känner lite oro ”vad blir det här för 

någonting”. Men vårt uppdrag är att ge saklig och relevant information. 

Men vilken nyhet är det här egentligen? Är det inte så att unga män i grupp alltid har varit en 

pest för ensamma kvinnor och att detta faktiskt är en fråga som vi vart igenom länge? 

Jo men det, så är det, men det men det hindrar ju inte att vi ska ge saklig och korrekt 

information på om vad som har skett på den särskilda tillställningen. 

Men är det inte måna som menar att man har bagatelliserat den här typen av frågor under en 

lång tid och att man först nu börjar få upp ögonen för det 

Nja, det kan man väl, det kan väl alla rannsaka oss och det är inom polis, inom det politiska 

systemet inom media. Hur mycket har vi pratat om sexuellt ofredanden mot unga tjejer under 

det senaste? Det här går ju i vågor och dyker upp, jag tycker det är bra att samtalet dyker upp. 

Vi ska ha kroppslig och fysisk integritet i vårt land. Det är självklart, så har det begåtts några 

fel där så får vi förstås fixa till det, svårare än så är det inte. 

Tack! 
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Bilaga 4 

Nyheter från polisen: Sexuella ofredanden tas på allvar - 2016-01-13 09:10. 

Kulturfestivalen We are Stockholm är Europas största ungdomsfestival och har arrangerats 

sedan 2000. Festivalen lockar till sig 200 000 besökare men många hundra tusen fler rör sig i 

området. Ett stort problem är att unga kvinnor blir sexuellt ofredade. 

– Vi ska vässa oss inför årets festival. Förutom att kartlägga problematiken ytterligare 

behöver vi utveckla vår förmåga att informera och kommunicera problembilden. Det kan även 

bli aktuellt att utöka resursen på plats för att öka förmågan att lagföra de som begår brott, 

säger Ulf Johansson 

Under flera år har polisen diskuterat problemen med bland annat Stockholms Stad som är 

huvudarrangör av festivalen och flera åtgärder har redan vidtagits. Polisen har haft 

utbildningspass med funktionärer och ordningsvakter där sexualbrott diskuterats och polis har 

delat med sig av strategier för arbetet på plats. Även artister har involverats och gett publiken 

uppmaningar från scen om korrekt beteende.  

Under dagarna finns socialsekreterare, fältassistenter, föräldravandrare, sjukvårdspersonal, 

Polisens volontärer och ett 50-tal ordningsvakter på plats. Polisens närvaro består av såväl 

uniformerad polis som civil polis samt aktiviteter i Polisens evenemangstält. I tältet kan 

ungdomarna träffa poliser, tävla mot poliser i löpning eller prova polisutrustning. Varje dag 

har ett specifikt tema och bland annat har ungdomarna kunnat tala om utsatthet, ofredande, 

våldtäkt men även fri- och rättigheter, likabehandling och mångfald. Tältet bemannas med 

omkring sex poliser varje dag samt tre civila tjänstemän för att kunna möta ungdomarna.  

Problemet med sexuella ofredanden har funnits under lång tid och är inte isolerat till We are 

Stockholm. Däremot har problemet fått ökat uppmärksamhet efter dels händelser i Köln på 

nyårsafton samt på andra håll i Sverige på nyårsafton.  

– Problemet ligger i samhällsutvecklingen i stort och hela samhället måste hjälpas åt för att 

komma till rätta med problemet. Det handlar om attityder, kunskap och samverkan, säger Ulf 

Johansson.  
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Nationella operativa avdelningen kommer nu att göra en nationell kartläggning över 

problemet, vilken sedan kommer att förfinas på regional nivå inför We are Stockholm 2016, 

till vilken man redan utsett en kommenderingschef.  

– Vi ser allvarligt på detta och lagför i de fall det finns förutsättningar att inleda 

förundersökning. Att brotten sedan är mycket komplexa att utreda och att det är väldigt svårt 

att övervaka en folkmassa i syfte att förhindra detta, är en annan fråga, säger Ulf Johansson.  

Bilaga 5 

Dan Eliasson ”Vi ska kommunicera sakligt och relevant” – svenskpolis.se – 15/1-16 

I söndags åkte jag upp till Sälen för att delta vid Folk och försvars årliga rikskonferens. Jag 

var där för att prata om polisens ombildning och våra framtidsutmaningar när det gäller 

migrantströmmarna, terrorhotet och grov organiserad brottslighet. När jag kommit upp dit var 

det dock en annan fråga som helt tog över. Jag fick besvara mängder av frågor från tillresta 

medier om uppgifterna att vi inte hade informerat om de sexuella övergrepp som inträffat vid 

ungdomsfestivalen ”We are Stockholm” i somras. Mycket handlade om att vi hade tagit 

otillbörlig politisk hänsyn i vår kommunikation om detta. 

Vi ska vara konsekvensneutrala 

För mig är det här ganska enkelt i grunden. Polisen ska förebygga, utreda och lagföra sexuella 

ofredanden mot unga personer oavsett var de inträffar. Vi ska också ge saklig och relevant 

information om denna brottslighet oavsett vilka konsekvenser det kan ge. I de här frågorna 

litar jag fullt ut på alla polisanställda. Jag känner er som oerhört rakryggade, öppna och 

genuina. Som brukligt när vi anklagas för att ha gjort fel överlämnades detta ärende till 

Särskilda åklagarkammaren som snabbt skrev av ärendet. De delar som handlar om eventuella 

brott mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen prövas nu av 

Justitiekanslern.  

Det handlar om jämställdhet 

Vi ska också själva se över omfattningen av denna brottslighet. Nationella operativa 

avdelningen har fått i uppdrag att se över om sexuella övergrepp vid festivaler och liknande 

evenemang är ett ökande problem och vad vi i så fall kan göra för att minska det. Även 

polisens etiska råd ska ombes att bistå med etiska överväganden i denna fråga. Men det här är 

givetvis inte bara en fråga för polisen utan för hela samhället. I grunden är detta en 
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jämställdhetsfråga där många måste hjälpas åt för att förändra de attityder som är grogrunden 

för sexuella övergrepp. 

Synpunkter får genomslag 

Sedan till frågan om polislönerna. Jag är envis. Jag har ännu inte gett upp hoppet om att vi ska 

komma överens med Polisförbundet. Jag och övriga ledningen har tagit intryck av många 

synpunkter som delgavs oss då det senaste löneförslaget inte accepterades. Jag har under 

julhelgen också ringt upp och pratat med ganska många inom polisen som skrivit mejl till mig 

angående lönerna. Jag märker att många känner en oro kring individuella löner och våra 

chefers förmåga att göra ett bra jobb i det avseendet. Vi kommer därför att jobba särskilt med 

den frågan under kommande månader. I den här lönerörelsen, som är den första i den nya 

myndigheten, är det viktigt att vi gör ett gediget arbete. Kvalitet får gå före snabbhet. I det 

sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att oavsett när detta blir klart ska de nya lönerna 

gälla retroaktivt från den 1 oktober 2015. 

Bilaga 6 

Nyheter från polisen: Sexuella ofredanden tas på allvar - 2016-01-13 09:10. 

Kulturfestivalen We are Stockholm är Europas största ungdomsfestival och har arrangerats 

sedan 2000. Festivalen lockar till sig 200 000 besökare men många hundra tusen fler rör sig i 

området. Ett stort problem är att unga kvinnor blir sexuellt ofredade. 

– Vi ska vässa oss inför årets festival. Förutom att kartlägga problematiken ytterligare 

behöver vi utveckla vår förmåga att informera och kommunicera problembilden. Det kan även 

bli aktuellt att utöka resursen på plats för att öka förmågan att lagföra de som begår brott, 

säger Ulf Johansson 

Under flera år har polisen diskuterat problemen med bland annat Stockholms Stad som är 

huvudarrangör av festivalen och flera åtgärder har redan vidtagits. Polisen har haft 

utbildningspass med funktionärer och ordningsvakter där sexualbrott diskuterats och polis har 

delat med sig av strategier för arbetet på plats. Även artister har involverats och gett publiken 

uppmaningar från scen om korrekt beteende.  

Under dagarna finns socialsekreterare, fältassistenter, föräldravandrare, sjukvårdspersonal, 

Polisens volontärer och ett 50-tal ordningsvakter på plats. Polisens närvaro består av såväl 
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uniformerad polis som civil polis samt aktiviteter i Polisens evenemangstält. I tältet kan 

ungdomarna träffa poliser, tävla mot poliser i löpning eller prova polisutrustning. Varje dag 

har ett specifikt tema och bland annat har ungdomarna kunnat tala om utsatthet, ofredande, 

våldtäkt men även fri- och rättigheter, likabehandling och mångfald. Tältet bemannas med 

omkring sex poliser varje dag samt tre civila tjänstemän för att kunna möta ungdomarna.  

Problemet med sexuella ofredanden har funnits under lång tid och är inte isolerat till We are 

Stockholm. Däremot har problemet fått ökat uppmärksamhet efter dels händelser i Köln på 

nyårsafton samt på andra håll i Sverige på nyårsafton.  

– Problemet ligger i samhällsutvecklingen i stort och hela samhället måste hjälpas åt för att 

komma till rätta med problemet. Det handlar om attityder, kunskap och samverkan, säger Ulf 

Johansson.  

Nationella operativa avdelningen kommer nu att göra en nationell kartläggning över 

problemet, vilken sedan kommer att förfinas på regional nivå inför We are Stockholm 2016, 

till vilken man redan utsett en kommenderingschef.  

– Vi ser allvarligt på detta och lagför i de fall det finns förutsättningar att inleda 

förundersökning. Att brotten sedan är mycket komplexa att utreda och att det är väldigt svårt 

att övervaka en folkmassa i syfte att förhindra detta, är en annan fråga, säger Ulf Johansson.  

 


