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1. Inledning 

Strumpskandaler, upphandlingsfiaskon eller utrikespolitiska misslyckanden. Listan över vad som på 

ett eller annat sätt kan stämplats som ett fiasko är lång. Rapporter om dessa misslyckanden, eller 

fiaskon, cirkulerar hela tiden i vår närhet och framförs till oss via debatter, artiklar, rapporter och 

diskussioner. Men vad är det då som gör att just vissa händelser klassas och rapporteras som 

fiaskon? Och vad innebär det egentligen?  

Stämpelns faktiska betydelse, innebörd och funktion är något som uppfattas olika även av 

forskare på området. Detta har lett till att ”Policy Fiascoes” blivit ett kärt barn med många namn. 

Referenserna inkluderar bl.a. uttryck som Policy - ”’failure’, ’mistake’, ’crisis’, ’disaster’ eller 

’blunder’”.1 Den definition av uttrycket som kommer användas under denna uppsats är hämtad 

ifrån Mark Bovens och Paul ’T Harts bok Understanding Policy Fiascoes. Deras definition lyder: ”A 

policy fiasco is a negative event that is perceived by a socially and politically significant group of 

people in the community to be at least partially caused by avoidable and blameworthy failures of 

public policymakers.”2. Detta innebär en händelse som uppfattas negativt av relevanta personer i 

samhället och att den åtminstone till viss del orsakats av ett agerande från offentliga beslutsfattare 

som både är klandervärt och hade kunnat undvikas. I fortsättningen kommer detta översättas och 

benämnas som policy-fiasko.  

Ett policy-fiasko är dock inte ett fast tillstånd. Det är ingen färdig kategori med exakta 

kriterier där vissa fall passar in och andra inte. Ett policy-fiasko existerar bara efter att det 

framställts och formats till att bli det. Det finns inte förrän personer uppfattat händelsen som ett 

fiasko.3 Hur en händelse framställs skiljer sig åt beroende på vilken aktörer det är som lägger fram 

den. Det finns alltid flera olika aktörer, bl.a. beslutsfattare, journalister och intresseorganisationer 

som tävlar om att få fram just sin bild av situationen.4  

Om händelsen sedan ses som en succé, ett misslyckande eller passerar mer eller mindre 

obemärkt beror på vilken av alla framställningar som får fäste samt mottagandet det får hos den 

tilltänkta publiken. Via ordet fiasko får händelsen automatiskt en negativ stämpel och en process 

att hitta vem eller vad som är ansvarig för det som inträffat sätts genast igång. Att märka något 

som ett fiasko kan därmed bli ett verktyg för att motsätta sig påståenden, minska någons inflytande 

eller göra någons position svagare. Policy-fiaskon kan därför få större konsekvenser än bara krisen 

eller fiaskot i sig genom att påverka valda befattningshavare, ansvariga myndigheter och regimen i 

stort.5 Policy-fiaskon fyller därmed en viktig funktion i det politiska systemet, och i förlängningen 

för demokratin i sin helhet. Att ha kunskap om denna företeelse är viktigt och att forskningen 

																																																								
1 Kai Oppermann & Alexander Spencer, ‘Studying fiascos: bringing public and foreign policy together’, Journal of 
2 Mark Bovens & Paul ’T Hart, Understanding Policy Fiascoes, New Brunswick, New Jersey, Transaction Publishers, 1996, 
s. 15.   
3 Oppermann & Spencer, ‘Studying fiascos: bringing public and foreign policy together’ s. 643.  
4 Bovens and ’T Hart, Understanding Policy Fiascoes, s. 10. 
5 Ibid, s. 9.  
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enligt vissa har varit försumbar de senaste decennierna kan därför ses som problematiskt. De 

senaste åren har dock ett ökat intresse skapat ett uppsving för forskningsfältet vilket bl.a. resulterat 

i nya forskningsartiklar och teorier.6  Teorier som kan fungera som komplement till tidigare 

forskning för att bättre förstå hur policy-fiaskon skapas. Målet med den här uppsatsen är att med 

hjälp av flera teorier försöka fördjupa kunskapen om fenomenet policy-fiaskon och tillföra empiri 

till fältet som sedan kan användas i kommande forskning, exempelvis i jämförande studier mellan 

länder. 

Det fall som kommer att analyseras i den här studien är Transportstyrelsens IT-skandal som 

uppdagades under sommaren 2017. Grunden till ”skandalen” var upphandlingen av 

Transportstyrelsens IT-tjänster som bl.a. gällde skötseln av servrar innehållandes 

körkortsinnehavares personuppgifter och register över svenska militärfordon. Innan 

upphandlingen sköttes dessa uppgifter av Trafikverket men under 2015 bestämdes det att 

hanteringen skulle outsourcas till IBM som är ett ett internationellt IT-företag. Affären 

uppskattades ha ett värd på ca 700 miljoner kronor.  

Den 6 juli 2017 rapporterade media att Maria Ågren, Transportstyrelsens tidigare 

generaldirektör som klivit av posten i januari, erkänt brott och accepterat ett strafföreläggande för 

grov oaktsamhet. Detta skedde efter att en förundersökning startats mot henne i januari 2016 

gällande vårdslöshet med hemlig uppgift. Hon hade godkänt att icke säkerhetskontrollerade 

tekniker fått tillgång till myndighetens lagrade uppgifter som ett steg i outsourcingen, ett agerande 

som innebar att bl.a. personuppgiftslagen och säkerhetsskyddslagen samt Transportstyrelsens egna 

säkerhetskrav frångicks.  

De efterföljande veckorna följdes av täta rapporteringar med löpande uttalande från både 

regeringen och oppositionen för att försöka kartlägga vad som hänt, vem som vetat vad och vid 

vilken tidpunkt. Den 21 juli gick Alliansen ut och förvarnade om att en misstroendeförklaring mot 

ett eller flera statsråd kunde komma att ske. Detta stöddes först av Sverigedemokraterna men 

senare även av Vänsterpartiet. Den 26 juli meddelade Alliansen att de skulle väcka en 

misstroendeförklaring mot infrastrukturminister Anna Johansson, inrikesminister Anders Ygeman 

och försvarsminister Peter Hultqvist. Dagen därpå meddelade statsminister Stefan Löfven att 

regeringen skulle omformas efter det att Ygeman och Johansson självmant lämnat sina poster. 

Hultqvist fick behålla sin post som försvarsminister trots den misstroendeförklaring som riktats 

mot honom.7 

Syftet med uppsatsen är att, genom en kombination av teorier, visa hur Transportstyrelsens 

upphandling av IT-tjänster formats till ett policy-fiasko genom att studera hur händelseförloppet 

framställs, vilka aktörer som identifieras samt hur deras agerande förklaras och utvärderas i media. 

																																																								
6 Oppermann & Spencer, ‘Studying fiascos: bringing public and foreign policy together’ s. 644. 
7 Enes Mehmedagic, ‘IT-skandalen på Transportstyrelsen: Detta har hänt’, Sydsvenskan, , 26 July 2017, 
<https://www.sydsvenskan.se/2017-07-26/it-skandalen-pa-transportstyrelsen-detta-har-hant>, [Hämtad: 171202]. 



	 5	

För att nå syftet kommer tre vägledande frågeställningar att användas. Dessa är:  

1. Hur framställs Transportstyrelseskandalen i medias återrapportering av händelsen? 

2. Vilka argument används som grund för beskrivningen av Transportstyrelseskandalen som ett 

fiasko? 

3. Vilka aktörer pekas ut som ansvariga? 

 

1.1 Tidigare  forskning 

Det finns en del tidigare forskning om policy-fiaskon men det finns mycket kvar att utforska. Som 

det nämndes i inledningen har området, enligt vissa forskare, varit försummat i flera år men har på 

senare tid fått ett uppsving. Tongivandet forskare inom området är dock Mark Bovens och Paul ’T 

Hart. De har varit delaktiga i flertalet forskningsprojekt rörande policy-fiaskon och är även de som 

har den mest använda definitionen av fenomenet, vilken används som grund i de flesta studierna 

inom fältet. De menar att policy-fiaskon är ett betydligt mer komplext fenomen än vad många tror 

vid första ögonkastet och deras forskning fokuserar på vad som sker när aktörer stämplar något 

som ett fiasko.8 De menar att det finns två dimensioner av ett policy-fiasko där den första är saker 

som faktiskt sker, ageranden eller uttalanden som kan skada samhället. Den andra dimensionen är 

utav en mer politisk och retorisk karaktär och handlar om hur uttalanden eller ageranden tolkas 

samt utvärderas. De två dimensionera visar på två skilda saker som måste hållas åtskilda enligt 

Bovens och ’T Hart. Detta blir av ännu större vikt när vissa forskare menar att utfall eller händelser 

kopplade till policys egentligen inte har någon betydelse överhuvudtaget innan en mening tillskrivs 

dem. De menar vidare att konstruerandet av ett policy fiasko alltid kommer vara intensivt påverkat 

av politik. När ett fiasko väl upptäckts kommer olika aktörer, med olika agendor, försöka förklara 

händelsen och föra fram just sin stämpel.9  

En person som använder ett annat angreppssätt är forskaren Allan McConnell som mer 

fokuserat på spektrumet mellan misslyckande, eller fiaskon, och framgång. Han menar att personer 

gärna stämplar en policy som en framgång eller ett misslyckande men att sanningen ofta ligger 

någonstans mellan dessa. En policy kan lyckas med vissa aspekter men inte med andra. Han 

presenterar därför olika analystabeller som kan användas för att granska hur mycket en policy har 

lyckats. Vilken analystabell som ska användas beror på om policyn utvärderas utifrån process, 

program eller politik. Om man utvärderar policyn som en process anses den vara lyckad genom att 

exempelvis regeringens mål med policy och instrumenten som används för att nå dessa mål behålls 

intakta. Om detta inte sker anses policyn vara ett misslyckande. Mellantinget är att målen och 

instrumenten bara delvis påverkas vilket gör att det fortfarande kan ses som en viss framgång.  

																																																								
8 Bovens & ’T Hart, Understanding Policy Fiascoes, s. 7. 
9 Ibid., s. 9-10. 
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En policy som utvärderas från ett programperspektiv fokuserar mer på om den faktiskt når 

sitt syfte. Ett exempel på ett misslyckande skulle i så fall vara att policyn inte genomförs 

överhuvudtaget, något som även skulle kunna påverka de politiker och partier som ställt sig bakom 

policyn. Även här finns det ett mellanting mellan framgång och misslyckande, exempelvis genom 

att få igenom policyn men med vissa smärre ändringar. Policy ur ett politiskt perspektiv handlar 

istället om de politiska fördelar som kan komma från en policy. En framgång kan här exempelvis 

definieras av att chanserna till att få mer röster ökar eller att partiet får ett bättre rykte, medan ett 

misslyckande kan vara att röster tappas till en sådan grad att det inte går att åtgärda.10 Detta sätt att 

titta på policy-fiaskon, att granska utkomsten för att förstå och förklara varför dessa fiaskon blir till, 

är ganska vanligt och är det angreppssätt som dominerar forskningsfältet.11  

Även forskarna Opperman och Spencer menar att policy-fiaskon inte baseras på objektiv 

fakta utan är något som sker i konstruktionen av en händelse. Definitionen av något som lyckat 

eller misslyckat beror till stor del på de åsikter, politiskaåskådningen och värderingar hos den som 

utvärderar en händelse. Duon menar att fiaskon återfinns som sociala konstruktioner i en politisk 

diskurs där diskursen sker mellan olika aktörer, varav vissa vill stämpla det som skett som ett 

misslyckande medan andra inte vill det. Ett sätt för att undersöka hur stämplingen av en händelse 

som policy-fiasko går till är att använda teorier rörande narrativ. Genom detta kan återberättandet 

av en händelse granskas för att kartlägga hur de bakomliggande konstruktionerna är strukturerade. 

Att studera händelser via narrativa modeller ger vissa fördelar eftersom det öppnar upp för 

anknytningspunkter som förenklar den empiriska studien av fallen. Opperman och Spencer visar 

sedan på hur detta kan göras rent praktiskt genom en fallstudie där de analyserar händelsen utifrån 

en narrativ analysmodell.12 Delar av denna modell, och deras tillvägagångssätt när det gäller 

analysmaterial, återfinns i den här uppsatsen.   

Kunskapen om policy-fiaskon, och framförallt hur man hanterar dem, är något som forskare 

tagit med sig till besläktade forskningsfält bl.a. krishantering. En av dem som skrivit flera artiklar 

om ämnet är Annika Brändström. Hon har genomfört flera fallstudier av bl.a. svenska fall där 

fokus ligger på hur krishanteringen skett och hur ”the blame game”, eller skuldbeläggningsspelet, 

sker i krissituationer eller policy-fiaskon. Hon delar idén från bl.a. Bovens och ’T Hart att en kris 

kan upplevas olika av diverse aktörer eftersom det är en social konstruktion. I sin studie av krisen 

som utlöstes av ubåtsincidenterna i Sverige under 80-talet tittar hon närmre på händelseförloppet 

och granskar hanteringen av denna utifrån olika aspekter, så som aktörer och organisationers 

																																																								
10 Allan McConnell, ‘Policy Success, Policy Failure and Grey Areas In-Between’, in Journal of Public Policy, vol. 30, 2010, 
344–357. 
11 Oppermann and Spencer, 'Studying fiascos: bringing public and foreign policy together’ s. 643. 
12 Kai Oppermann & Alexander Spencer,‘Telling stories of failure: narrative constructions of foreign policy fiascos’, 

Journal of European Public Policy, 23, 2016, 685–701. 
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agerande men även utifrån hur informationsflöden sett ut och vilken probleminramning som 

använts.13  

Just krishanteringen och hur aktörer hanterar kriser är något som hon spinner vidare på 

senare i Crisis, Accountability and Blame Management: Strategies and Survival of Political Office-Holders där 

hon sammanställt flera fallstudier och visat hur händelserna hanterats. Fallstudierna fokuserar 

främst på hur beslutsfattare använder strategier för att kunna undgå skuld som skulle kunna hota 

deras karriärer eller anseende. Ett exempel på hur hon gör detta är genom att granska hur 

Tsunamikatastrofen 2004 rapporterades och hanterades av olika skandinaviska länders media och 

befattningshavare för att försöka förklara de olika effekterna som detta skapade i länderna.14  

En del av hennes hypoteser kommer att användas senare i den här uppsatsen vid 

granskningen av hur aktörers agerande utvärderas. Den tidigare forskningen visar att det finns 

teorier om vad policy-fiaskon är, vad de består av och hur dessa kan utvärderas. Det saknas dock 

empiriska studier som sammanför de olika teorierna och visar på hur dessa tillsammans kan öka 

vår förståelse av fenomenet. 

																																																								
13 Annika Brändström, Minkar eller uba ̊tar i den svenska uba ̊tsjakten, Stockholm, 2003, 
<http://www.fhs.se/documents/externwebben/forskning/centrumbildningar/crismart/publikationer/publikationsse
rier/volym_8.pdf> [Hämtad: 171226]. 
14 Annika Brändström, Crisis , Accountability and Blame Management. Strategies and Survival of Political Office-Holders, 2016, 
<http://fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:896367/FULLTEXT01.pdf>, [Hämtad: 171129].   
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2. Metod 

I uppsatsen är det rapporteringen i media av Transportstyrelsens IT-affär som kommer stå i 

fokus och vara analysobjektet i uppsatsen. För att kunna uppnå syftet kommer analysen ske via en 

fallstudiedesign, ett tillvägagångssätt som återkommer i studier av policy-fiaskon. I artikeln ‘Case 

Studies: Types, Designs, and Logics of Inference’ beskrivs ett fall som ett exempel på en händelse 

som tillhör en bredare grupp av liknande händelser. En fallstudie blir därför en djupdykning i en 

händelse för att kunna testa befintliga teorier eller förklaringar, eller för att utveckla nya. 

Förklaringarna och teorierna kan sedan appliceras på andra händelser i undersökande syfte. Det 

poängteras att det sällan är en specifik kris som utgör fallet i fallstudien, utan det är snarare olika 

aspekter av händelsen som är det intressanta. Det är dessa aspekter som utgör ett fall av något.15  

I den här uppsatsen analyseras Transsportstyrelseskandalen som ett fall av policy-fiasko. I 

inledningen definierades ett policy-fiasko som en händelse som uppfattas negativt av relevanta 

personer i samhället och som åtminstone till viss del orsakats av ett agerande från offentliga 

beslutsfattare, som anses både klandervärt och borde kunnat undvikas. 16  Händelseförloppet 

rörande fallet på Transportstyrelsen passar in denna beskrivning och kan därför anses som ett 

lämpligt undersökningsobjekt.  

Materialet som kommer presenteras närmare i nästa avsnitt kommer att analyseras med hjälp 

av en innehållsanalys. Alan Bryman skriver i boken Samhällsvetenskapliga Metoder att kvalitativa 

innehållsanalyser ofta används för att hitta gömda teman i texter. Hur detta rent praktiskt går till 

brukar dock sällan förklaras. Ett vanligt tillvägagångssätt är att hänvisa till sina fynd med hjälp av 

citat eller utdrag från det material som analyserats.17  

För att kunna göra analysen på ett systematiskt sätt har därför ett eget analysschema skapats 

med grund i de fyra lager som Bovens och ’T Hart nämner i Understanding Policy Fiascoes och som 

förklarar hur policy-fiaskon kan förstås. Det första lagret innebär att utvärdera händelsens effekter, 

det andra att identifiera aktörer, det tredje att förklara aktörernas beteende och det fjärde att 

utvärdera aktörernas agerande.18 För att kunna visa hur de fyra lagren fungerar har varje lager 

försetts med underfrågor som ställs till materialet för att få ut information om hur fiaskot har 

framställs. Frågorna är baserade på den information som Bovens och ’T Hart menar tillhör varje 

lager men har kompletterats med ytterligare frågor från Opperman och Spencers narrativ-teori19 

och Brändströms tankar om skuldbeläggning.20  

Genom att knyta an till dessa nya teorier kan en mer komplex analys göras av materialet 

vilket förhoppningsvis ger en djupare förståelse av hur fallet Transportstyrelsen blev ett fiasko och 
																																																								
15 Jack. S Levy, ‘Case Studies: Types, Designs, and Logics of Inference’, Conflict Management and Peace Science, vol. 25, 
2008, s. 2. 
16 Bovens & ’T Hart., Understanding Policy Fiascoes, s. 15. 
17 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga Metoder, 2nd ed., Malmö, Liber, 2011, s. 505. 
18 Bovens & ’T Hart, Understanding Policy Fiascoes. 
19 Oppermann & Spencer, 'Telling stories of failure […]'. 
20 Brändström, Crisis , Accountability and Blame Management. Strategies and Survival of Political Office-Holders. 
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ge mer kunskap om de aspekter som legat till grund för denna stämpling. Analysdelen kommer 

vara uppdelad utifrån de fyra lagren och använda underfrågorna som underrubriker. Fynden 

kommer sedan redovisas och exemplifieras med hjälp av utdrag eller citat som refererar till 

artiklarna i bilaga 1. 

 

2.1 Mater ia l   

Analysmaterialet som kommer användas är artiklar rörande händelsen som publicerats i två av 

Sveriges största dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Tidningarna har valts ut på 

grundval av deras storlek eftersom de når ut till en stor publik, vilket gör dem till en viktig arena 

för att föra fram och befästa något som ett fiasko. Materialet har hittats med hjälp av mediaarkivet 

Retriver där artiklar valts ut med kriterierna att de ska vara publicerande mellan den 1 och 31 juli 

samt innehålla ordet ”Transportstyrelsen”. Tidsperioden utgör tiden från när avslöjandet av att den 

tidigare generaldirektören Maria Ågren erkänt brott till dagarna efter statsminister Stefan Löfvens 

ombildande av regeringen. Detta sammanfaller med den period där rapporteringen om händelsen 

var som mest omfattande.  

Utav de artiklar som hittades sorterades de som inte rörde IT-upphandlingen på något sätt 

bort, tillsammans med de artiklar som publicerats på debatt- eller ledarsidorna. Detta urval gjordes 

med syfte att visa hur händelsen framställts i nyhetsflödet och inte via de ofta uttalade politiska 

inläggen. På grund av uppsatsens begränsade omfång analyserande endast ett urval av kvarvarande 

artiklar. Urvalet bestod av en artikel per publiceringsdag från vardera tidningen. De dagar som flera 

artiklar publicerades valdes den artikel med flest ord ut, detta för att få mer omfattande 

textmaterial att arbeta med utan att öka antalet artiklar som skulle granskas. Totalt valdes 27 

artiklar ut, varav 16 var från Dagens Nyheter och 11 från Svenska Dagbladet. Dessa artiklar återfinns i 

bilaga 1.  

Valet av material följer det tillvägagångssätt som Opperman och Spencer använde i sin 

artikel om narrativa konstruktioner. I artikeln gör de en fallstudie och granskar både medias 

narrativ och regeringens mot-narrativ, fast begränsat till den mediala diskursen. De menar att 

genom sin granskning av hur händelsen framställs i media får de en god indikation på hur 

allmänheten uppfattat händelsen överlag. De betonar också att media är en viktig arena som är en 

del av den sociala konstruktionen av händelsen.21 Tillvägagångssättet används även i den här 

uppsatsen för att undersöka hur Transportstyrelseskandalen framställs utav olika aktörer, via den 

mediala diskursen.  

Forskning menar att media börjar få en allt större roll och inte längre endast fungera som en 

bakgrund till andra aktörer. Media håller på att bli en aktiv part där de fungerar som en egen aktör 

med egna synvinklar och deltar i kampen för att föra fram sin bild av händelser. Medias roll i den 

																																																								
21 Oppermann & Spencer, ‘'Telling stories of failure […]', s. 693. 
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här uppsatsen utgår dock ifrån det mer traditionella synsättet där media utgör en arena för aktörer 

att föra fram sina framställningar av händelsen. En arena som antingen kan hjälpa eller stjälpa 

dem.22 Att se på medias roll som en arena i undersökningar av policy-fiaskon är inget främmande 

utan återfinns bl.a. i Brändströms undersökning av skuldbeläggandespelet som skedde i samband 

med Tsunamikatastrofen 2004.23  

 

																																																								
22 Annika Brändström, Crisis , Accountability and Blame Management. Strategies and Survival of Political Office-Holders, 2016, 
<http://fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:896367/FULLTEXT01.pdf>, [Hämtad: 291117], s. 22.   
23 Ibid, s. 22.  
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3. Teori 

Som nämnts under metodavsnittet baseras analysmodellen främst på de fyra lagren av hur policy-

fiaskon konstrueras vilka återfinns i Bovens och ’ T Harts bok Understanding Policy Fiascoes. De 

menar att man kan kartlägga fyra olika lager i policy-fiaskon vilka alla är kopplade till idén av 

fiaskon som en social konstruktion. Dessa lager är oftast inte explicit utpekade utan är oftast 

implicita. Alla fyra bidrar dock till processen att skapa och framföra en bild av en händelse.24  

Det första lagret handlar om att utvärdera den aktuella händelsen. Hur dåligt är det som 

skett? För att kunna stämpla något som ett fiasko krävs det att händelsen uppfattas som negativ. 

Att det uppfattas som negativt kan bero på flera saker, exempelvis att händelsen på något sätt 

upprört människor eller att utfallet inte blev som tänkt. Det kan också ske genom att personer 

skadat sig, förlorat livet, gett ekonomiska konsekvenser för samhället i allmänhet eller för specifika 

individer. Det kan handla om en naturkatastrof eller att ett lands anseende i omvärlden förstörs. 

Det finns många scenarion som kan uppfattas som negativa. Dessa händelser är väldigt svåra att 

utvärdera objektivt, för det finns alltid flera sidor av händelser. Hur mycket är de potentiella 

fördelarna med ett visst agerande i förhållande till de eventuella riskerna?25 I utvärderingen av 

händelser finns det vissa bias som påverkar hur händelsen uppfattas. Dessa är främst tidsrymd, 

vilken sfär händelsen påverkar och det kulturella ramverk som används. Andra saker som kan 

påverka är också hur utvärderingen sker, om den exempelvis utgår ifrån tidigare satta mål och 

resultat eller jämförs med alternativa händelseförlopp.26  

Till första lagret kan även Opperman och Spencers narrativa kategori ”Setting”, eller arena, 

hjälpa till för att se hur detta sker. Arena påminner om scenen, eller platsen, där en berättelse i en 

bok utspelar sig. Arenan sätter vissa av de förutsättningar som sedan handlingen kan förstås utifrån 

och vilket agerande som sedan bedöms passande. En arena som tillåter andra sorters ageranden än 

de som skett blir ett starkare instrument i framställandet av ett fiasko eftersom det öppnar upp för 

att agerandet, och därigenom utfallet, hade kunnat bli annorlunda. Detta försvårar i sin tur det för 

aktörer att undvika potentiell skuld genom att hänvisa till händelsen som olycklig.27  

Det andra lagret identifierar vilka aktörer som varit inblandade. Vad/vilka var det som 

möjliggjorde att det som hände kunde ske? När en händelse väl accepterats som negativ kommer 

en process för att ta reda på hur det skedde startas. Bovens och ’T Hart menar att i och med att 

fiasko-stämpeln används accepteras idén att utfallet kunde blivit annorlunda om aktörer ingripit 

eller agerat annorlunda. Nästa fråga blir då om det är en individs eller myndighets agerande som 

ligger bakom händelsen eller om det är något icke personrelaterat som ligger bakom utfallet, 

																																																								
24 Bovens & ’T Hart, Understandig Policy Fiascoes, s.10-11. 
25 Ibid., s. 11-12. 
26 Ibid., s. 21-41. 
27 Oppermann & Spencer, 'Telling stories of failure […]', s. 689. 
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exempelvis en naturkatastrof eller liknande.28 Det är i detta lager som huvudpersonerna i händelsen 

pekas ut, ifall händelsen kunde har förutsetts och kontrollerats samt hur mycket som beror på otur 

i motsats till bristande eller felaktigt beteende kartläggs.29  

Även i detta lager kan vi ta hjälp av den narrativanalys som Opperman och Spencer visat. 

Här kommer kategorin karaktärisering in, vilken tittar närmre på synen på olika aktörer. Detta sker 

bl.a. genom att aktörerna får smeknamn eller tillskrivs attribut kopplade till namn. Dessa kan 

senare influera hur aktörernas agerande kommer att utvärderas. Karaktärisering kan också 

användas för att delvis förstå en aktörs agerande. Att utvärdera en aktör utifrån en målbild eller ett 

resultat som inte helt uppnåtts kan, även om det inte är optimalt, användas för att framställa 

aktörerna på olika sätt. De kan till exempel tillskrivas avsaknad av kompetens. På samma sätt kan 

karaktärisering ske av organisationer eller myndigheter. I de fallen hamnar ofta fokus på 

processerna inom en organisation eller myndighet, till exempel brist på konsultation eller bristande 

informationsflöde.30    

Det tredje lagret handlar om att förklara aktörernas beteende. Varför agerade de som de 

gjorde? Förklaringarna till aktörernas beteende bottnar sig, enligt Bovens och ’T Hart, i tre olika 

filosofier om statlig styrning: optimistisk, realistisk och pessimistisk. Utifrån dessa tre 

grundfilosofier växer sig sedan förklaringar om vad som styr aktörers beteende fram. De 

grundläggande idéerna i respektive filosofi är att optimister utgår ifrån att regeringsstyret fungerar, 

och om det inte gör det så är det ett undantag som behöver förklaras. Förklaringen till det återfinns 

enligt denna filosofi ofta hos enskilda individer. Realister menar att regeringsstyre är komplext och 

är uppbyggt för misslyckande. Enligt dem strävar beslutsfattare ofta efter det som bäst gynnar 

dem, vilket inte leder till de bästa beslutet. Ett sätt att se till att detta inte sker är att det finns en 

balans mellan beslutsfattarna och experter eller professionella som kan bidra med gott omdöme. 

Slutligen anser pessimister att god förvaltning aldrig kan lösa problem. Antingen ska hela systemet 

bytas ut eller så kan organisationen behållas, men organisationen måste aktivt arbeta för att 

minimera de risker som finns. Dessa filosofier kan sedan översättas till analytiska element där 

optimister fokuserar på hur problemlösning skett, realister på hur konkurrerande värderingar 

hanterats och pessimister på vilka strukturella begränsningar som finns.31  

Till detta tredje lager kan även den sista kategorin som Opperman och Spencer tar upp 

skjutas in för att tydliggöra sambandet mellan aktörerna, deras agerande och hur det utvärderas. 

”Emplotment” syftar till det händelseförlopp som beskrivs i återgivandet av händelsen. Om en 

händelse ses utifrån idén av ett narrativ är det som inträffat inte en isolerad händelse, utan den 

hänger ihop med andra efterkommande händelser. En händelse ses som ett agerande som i sin tur 

leder till fler handlingar, det blir till en följetong. Följetongen börjar med stämplingen av ett 
																																																								
28 Bovens and ’T Hart, Understanding Policy Fiacoes, s.12 . 
29 Ibid., s. 53-54. 
30 Oppermann & Spencer, 'Telling stories of failure […], s. 689–690. 
31 Bovens & ’T Hart, Understanding Policy Fiascoes, s. 95-101. 
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skeende som negativt eller ett fiasko och som framhäver allvarligheten i det som skett. Följetongen 

fortsätter sedan med att beskriva vad det är som skett, varför det skett och vem det är som har 

skulden. Narrativet får bäst fäste om det genom denna process kan visa på att det som skett gick 

att förutse och kontrollera samt att kritik som lyfts fram och råd från relevanta personer bortsetts 

ifrån.32  

Det sista och fjärde lagret handlar om utvärdering av aktörers agerande och försöker svara 

på frågan vem som ska stå till svars för det som skett. Fiaskon innehåller nästintill alltid någon 

form av skuldbeläggning, något som också ofta sker medvetet. Bovens och ’T Hart menar till och 

med att policy-fiaskon aldrig helt kan separeras från skuldbeläggning, den finns alltid närvarande i 

någon utsträckning. Skuldbeläggningen är en integrerad del av utvärderingsprocessen som 

inkluderar flera aktörer. Hur processen går till kan ske på olika sätt. Några saker att vara 

uppmärksam på är tidsspannet som det rör sig om, ifall skulden skjuts uppåt eller nedåt, vilket 

bildspråk som används och om otur eller dåligt hanterande anses ligga bakom utfallet.33 Det här 

lagret handlar också om att granska både de argument som används för att rikta skuld men även 

försvara sig mot detsamma. Precis som gällande de andra lagren är utvärdering av agerande svårt 

att göra objektivt eftersom även detta baseras på normer, värderingar och hur fakta om händelsen 

framlagts, personliga inställningar som inte alltid framträder explicit.34 

Det fjärde lagret ligger nära de teorier, eller strategier, som Brändström menar används för 

att undvika skuld. Hon nämner att det finns tre strategier. Den första ”Agency Strategy” siktar in 

sig på att begränsa det egna ansvaret via delegation. Delat ansvar blir ingens ansvar. Den andra, 

”Policy Strategy” handlar om att policyn i sig utformas på ett sådant sätt att sambandet mellan 

valen som beslutsfattare gör och deras utfall är svårbevisade. Slutligen finns det ”Presentiational 

Strategies” vilket används för att försöka undvika eller hantera skuld i fall där det negativa utfallet 

redan är befäst. Där går det antingen att förneka eller förminska det som skett, att ta ansvar för det 

som skett och be om ursäkt för det eller att stötta anklagelserna samtidigt som den egna 

organisationen formas till ett offer. Samspelet mellan dessa olika strategier refereras ofta till som 

”the blame game”, eller skuldbeläggningsspelet. Spelet utgår sedan från de retoriska och 

symboliska handlingar som olika sidor använder för att få fram sin syn på vart skulden bör 

hamna.35 Vilken av dessa strategier som är mest lämpad att användas beror på vilken dimension 

som händelsen har hamnat i. Anses händelsen eller agerandet orsakat skada eller inte? Om ja, är 

det en myndighet eller individer som kommer vara i fokus? Och är det en eller flera personer som 

kan anses vara ansvariga?36  

																																																								
32 Oppermann & Spencer, 'Telling stories of failure […], s. 691. 
33 Bovens & ’T Hart, Understanding Policy Fiascoes, s. 129-131, 137. 
34 Ibid., s. 13-14. 
35 Brändström, 'Crises, Accountability and Blame Management', s. 15-16. 
36 Brändström, 'Crises, Accountabillity and Blame Management.', s. 23. 
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4. Analys 

4.1 Första lagre t  – Utvärder ing av händelsen  

Det första lagret handlar om att granska hur situationen presenteras, uppfattas och utvärderas. Det 

är i detta lager som händelsen stämplas som negativ eller inte och här förutsättningarna för de 

kommande lagren sätts. 

 

4.1.1 Vilken tidsrymd och sfär används? 

Vilket tidsspann en händelse placeras i och när den upptäcks är två aspekter som kan påverka hur 

en situation uppfattas. Att granska en händelse ur ett långt perspektiv är svårare än ur ett 

kortsiktigt perspektiv eftersom det finns mer saker att ta hänsyn till och som kan influera 

händelseförloppet. Exakt vad det är som ska utvärderas blir därför svårare att komma överens om. 

Det är därför vanligt att situationer granskas ur ett mer kortsiktigt perspektiv. Utifrån ett kortsiktigt 

perspektiv blir händelser ofta stämplade som negativa, exempelvis kan fördröjningar ses som 

misslyckande kortsiktigt medan det i det långa loppet kanske var det som gjorde att målet tillslut 

nåddes.37 

Artiklarna använder, beroende på hur du ser på det, en relativ lång tidsrymd. De flesta 

artiklar spårar händelseförloppet tillbaka till 2015-2016 antingen löpande i texten eller via en 

tidslinje. De sista artiklarna fokuserar mer på det som skett under de senaste månaderna även om 

referenser till det som inträffade runt 2015-2016 finns med. Tidsrymden inkluderar perioden från 

att den före detta generaldirektören Maria Ågren begick avsteg från flera lagar samt den processen 

som ledde fram till att det uppdagades i media. Vissa av artiklarna tittar ännu längre tillbaka i tiden 

vilket för fram mer information, exempelvis att beslutet om att outsourcing av IT-tjänsterna skulle 

genomföras fattades under Alliansens regeringstid [17]. Information som eventuellt skulle kunna 

påverka hur händelsen uppfattas. Trots den relativt långa tidsperioden är ramen snäv och fokuserar 

främst på få ”nyckelhändelser” från det att Ågren gör avsteget från lagen tills dess att det 

framkommer i media. Fokus hamnar därför på agerandet och tar inte särskilt mycket hänsyn till 

tidigare beslut som kan ha influerat Ågrens agerande.    

En annan sak som kan forma uppfattningen av en händelse är vilken sfär som den antas 

påverka. Sfären kan vara både vara geografisk, som en kommun eller stadsdel, men även social i 

form av en speciell grupp människor. Desto fler personer som blir uppjagade, eller anser att 

händelsen är negativ, desto mer tyngd får fiasko-stämpeln.38  

I den första artikeln som analyserats står det ” […] att Ågren, i egenskap av generaldirektör, 

har gjort ’avsteg från gällande lagstiftning och Transportstyrelsens riktlinjer för åtkomst till system 

och servrar’ och därmed ’röjt sekretessbelagda uppgifter vars uppenbarande för främmande makt 
																																																								
37 Bovens & ’T Hart, Understanding Policy Fiascoes, s. 23. 
38 Ibid., s. 27-28.	



	 15	

kan medföra men för Sveriges säkerhet’.”[1] vilket följs av information om att ” Miljontals 

svenskars körkorts data och statliga hemligheter har legat lättåtkomliga för dataexperter i Tjeckien 

och Serbien som aldrig säkerhetskontrollerats.”[3]. Dessa beskrivningar sätter händelsen i en sfär 

där det inte endast är enskilda individer som påverkas utan hela Sverige är drabbat. Detta genom 

att säkerheten satts på spel och en stor andel av svenskar har information, via deras körkort, 

lagrade i databasen som läckt. Något som ger en extra tyngd till händelsen.   

Efter de initierande artiklarna försvinner fokus mer från det allmänna och fokuserar istället 

på konsekvenserna det får för personer med hemlig identitet. I samband med att fokus hamnar på 

de tre ministrarna som fått misstroendeförklaringar riktade mot sig, ändras sfären återigen något 

och påverkar framförallt de som röstat eller stödjer den sittande regeringen. Det är deras 

framröstade befattningshavare som riskerar att försvinna. Att tydligt indikera vilken sfär som 

påverkas av händelsen minskar ganska hastigt i samband med att antalet artiklar, och troligen 

intresset för situationen, ökar.  

 

4.1.2 Vilket kulturellt ramverk framträder? 

Denna del fokuserar på vilket kulturellt ramverk som används i beskrivningen av händelsen samt 

vilka förväntningar på hur regeringar och politiska befattningshavare ska agera som uppkommer 

därigenom. Att veta vilket ramverk som framställandet förhålls till är intressant eftersom en 

händelse som väcker uppseende utifrån ett ramverk kan anses tillhöra det vardagliga med hjälp av 

ett annat. Bovens och ’T Hart lyfter fram fyra olika kulturella ramverk: Hierarkiska, 

individualistiska, egalitaristiska och fatalistiska.  

Hierarkister fokuserar på regelverk och social ordning. Det är viktigt att beslutsfattare inte 

avviker alltför mycket från hur de bör bete sig eller kompromissar med det förtroende som getts 

dem. Om detta sker anses det som att de misslyckats. Individualister fokuserar mer på effektivitet 

och ekonomi. De stödjer förslag som effektiviserar hanterandet av statens medel men 

problematiserar olämplig inblandning från regeringen, bortslösade resurser och byråkratism. 

Egalitarister anser att de styrandes uppgift är att skydda samhället och granskar hur väl de uppfyller 

den uppgiften. En regering misslyckas därmed om de inte lyckas att skydda sin befolkning mot 

exempelvis tekniska missöden eller ekonomiska problem. Fatalister tror inte att fiaskon eller 

misslyckandes baseras på någonting, utan allt beror på ödets nycker. 39 

I artiklarna är det framförallt två synsätt som framträder, det egalitaristiska och det 

hierarkiska. I de första artiklarna sker det en blandning av dem två formerna dock framträder 

egalitarismen något mer. Det går att se genom att fokus ligger på att säkerheten är satt ur spel: ” – 

Utan att gå in på det specifika fallet kan jag säga att vi ofta ser stora brister när det gäller statlig 

offentlig upphandling där säkerhetsperspektivet glöms bort när verksamhet outsourcas, säger 

																																																								
39 Bovens & ’T Hart, Understanding Policy Fiascoes, s. 31. 
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Säkerhetspolisens presschef Nina Odermalm Schei”[1]. Fokuseringen på vilka konsekvenser 

händelsen har för Sveriges säkerhet återkommer i flertalet av artiklarna och pekar på att 

beslutsfattarna har misslyckats att hålla befolkning trygg. När fokus i artiklarna vänds mot 

ministrarna tar det hierarkiska ramverket mer plats. Det poängteras att Ågren tagit avsteg från 

lagen men även att andra aktörer inte följt det beteende som förväntats av dem. 

Infrastrukturminister Anna Johannson riktade bl.a. kritik mot Transportstyrelsens styrelse genom 

sitt uttalande att: ” – Styrelsen har blivit informerad om de beslut om avsteg från gällande 

lagstiftning som Maria Ågren fattade, […]det är regeringens uppfattning att ’styrelsen har underlåtit 

att agera’[…]”[7]. Precis som när det kommer till tidsrymden och sfären upptäcks en skiftning i vad 

som lyfts fram när intresset vänds mot ministrarna. I detta fall sker skiftningen från ett mer 

egalitaristiskt ramverk till det mer hierarkiska.   

 

4.1.3 Vad är offentlighetens uppfattning? 

Offentlighetens uppfattning av det som skett är en viktig grundsten i att få något till att stämplas 

negativt eller som ett fiasko. Att forma offentlighetens uppfattning sker till stor del genom de ord 

som används i framställandet av händelsen, framförallt i media, och hur återkommande dessa är. 

Det är med andra ord något som sker via det språkbruk som används och inte genom den politiska 

aktionen i sig.40  

Att veta hur offentligheten faktiskt uppfattat händelsen kan inte besvaras genom att endast 

granska nyhetsartiklar. Det går dock att titta på vilka ord som använts och resonera utifrån det hur 

detta skulle ha kunnat påverka offentlighetens bild av skeendet. I de tre första artiklarna nämns 

inget om en skandal eller kris överhuvudtaget utan det sker först den 19 juli. Innan dess har ord 

främst kopplade till säkerhet och hur detta påverkar Sverige använts, där ordet ”säkerhet” är något 

som återkommer gång på gång tillsammans med att uttrycket ”gett bort nycklarna till kungariket” 

[3,4]. Efter den 19 juli börjar orden ”skandal” och ”kris” återkomma oftare tillsammans med ord 

som ”röjt”, ”haveri” och ”läcka”. Ibland återkommer samma ord eller tillsammans med varandra 

upp till tre gånger i varje artikel. Detta indikerar att ordvalen som använts i media eventuellt kan ha 

påverkat offentlighetens uppfattning av händelsen som något negativt. Först genom att visa på 

allvarligheten i händelsen, ett hot mot landets säkerhet, för att sedan lyfta fram att det är en 

”skandal” eller ”kris”. Ord som även indikerar att det finns någon form av felaktigt beteende till 

grund för det som skett och därmed en skuld att dela ut.  

 

4.1.4 Hur utvärderas händelsen?  

Huruvida något utvärderas som en framgång eller ett misslyckande är också nära kopplat till de 

förväntningar som samhället använder för att bedöma regeringars och beslutsfattares agerande. 

																																																								
40  Bovens & ’T Hart, Understanding Policy Fiascoes, s. 33-34.	
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Dessa förväntningar kan variera utifrån vad du använder som utgångspunkt. De kan baseras helt 

på de aspekter som lyfts fram via det kulturella ramverk som används men också grunda sig på 

mål- och resultatstyrda förväntningar. Om mål och resultat används som utvärderingsform för en 

händelse, eller agerande, ligger fokus främst på att se hur utkomsten överensstämmer med den 

intention som fanns från början. Problematiken med denna form av granskning är dock att den 

alltid har politiska och sociala värderingar i grunden. Där värderingarna som låg till grunden för 

intentionen inte nödvändigtvis är samma värderingar som ligger till grund för utvärderingen av 

effekten. Något som kan leda till att en jämförelse mellan intention och effekt enligt vissa kan 

anses vara överensstämmande medan andra inte anser det.  

Andra problem med en sådan utvärderingsmodell är att framförallt mål ofta är satta mer av 

symboliska skäl än som realistiska mål som faktiskt ska uppnås. Utav samma anledning är de ofta 

vagt formulerade vilket gör det svårt att använda mål som en måttstock för utvärdering. Många 

policys och ageranden försöker också uppnå flera olika saker samtidigt vilket även det försvårar 

utvärderingen. Ett mål eller resultat kan ha uppnåtts med hjälp av policyn medan andra inte har 

det. Innebär det att policyn eller händelsen är ett fiasko eller en framgång då? Utvärdering kan 

också ske genom att en händelse ställs mot ett alternativt agerande. Ett agerande som kanske mer 

överensstämmer med det förväntade beteendet, eller som går helt emot det. Om aktörerna hade 

agerat annorlunda hade det eventuella scenariot varit bättre eller sämre än det nuvarande?41  

Som tidigare framkommit under kulturella ramverk är det främst hierarkiska och 

egalitaristiska ramverk som återfinns i artiklarna. De styrande förväntas dels att hålla sig till de 

regler och riktlinjer som finns men även beskydda befolkningen. Att finna förväntningar och göra 

en utvärdering utifrån hur situationen uppfyller mål och resultat är svårt eftersom intentionen med 

outsourcingen inte framkommer tydligt genom artiklarna. Ett mål som framkommer och som inte 

anses uppfyllt är att all personal ska genomgå en säkerhetskontroll. Utifrån det kriteriet ses 

agerandet som ett misslyckande. I artikel 20 används mål och resultat som utvärderingsmodell 

mest tydligt genom att lyfta fram att outsourcingen var menat att kapa kostnader hos 

Transportstyrelsen, något som inte heller skedde.  

Ett annat sätt att utvärdera händelsen är genom att ställa det mot alternativa ageranden. I 

artiklarna är detta inget som sker explicit men genom att de pekar ut ageranden som de anser 

brustit kan vi finna det implicit via händelserna där agerandet inte skett. Implicita alternativa 

ageranden som framkommer är bl.a. att generaldirektören valde att inte göra avsteg från lagar, där 

kommunikationen mellan aktörer fungerat eller där oppositionen inte riktat misstroendeförklaring 

mot tre ministrar. Det är via dessa implicita ageranden som fler förväntningar på hur 

befattningshavare ska agera framkommer. I artiklarna 23 och 26 problematiseras 

informationsflödet och bristen på agerande. Det tyder på att det implicit finns förväntningar på 

																																																								
41 Bovens & ’T Hart, Understanding Policy Fiascoes, s. 38-41, 44. 
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befattningshavare att de ska agera och att informationsflöden både internt och externt ska fungera. 

I de sista artiklarna kommer även förväntningar på oppositionens agerande fram bl.a. genom att de 

ska prioritera stabiliteten i Sverige före politiska framgångar [21]samt att de ska föra en dialog och 

agera som en enhet [26]. I de två artiklarna framställs det som att detta inte skett vilket pekar på att 

även Alliansens agerande, till viss del, kan ses som ett misslyckande eller fiasko också.  

 

4.1.5 Vilken arena används? 

Genom Opperman och Spencers narrativa analysmetod kan vi se att olika arenor används i 

artiklarna som bakgrund till händelsen som utspelat sig. Effekterna av händelsen, läckaget av 

information och säkerhetsrisken, placeras på den internationella arenan genom att information 

läckt ut till potentiellt främmande makter. Händelsen placeras i ett internationellt perspektiv där 

information förväntas stanna inom landets gränser och där informationsläckage kan vara riskfyllt. 

Allt eftersom månaden fortgår ändras arenan till den inhemska politiska arenan. Detta för med sig 

förväntningar på det politiska agerandet och hur detta sköts, vilket analyserades tidigare i kapitlet. 

Återigen upptäcker vi den skiftning som sker när blicken vänds mot ministrarna.  

 

4.2 Andra lagre t  -  Ident i f i e r ingen av aktörer  

Det andra lagret handlar om att plocka ut vilka aktörer som varit en del av händelsen. Händelsen 

har redan med hjälp av olika instrument utvärderats till något allvarligt och negativt. Vad, vem eller 

vilka har då varit inblandande? 

 

4.2.1 Vilka är huvudpersonerna och vart ligger felet? 

Det första steget är utröna vilka personer som varit delaktiga i den negativa händelsen och vart 

bland dessa problematiken uppstod. För att hitta det, eller för att försöka placera ut problemet där 

en själv vill, kan återskapandet av händelseförloppet hjälpa till. Om en ”upp till ner”-modell 

används brukar fiaskot placeras i slutet, i genomförandefasen. Utfallet var inte intentionen och 

modell skjuter därför skulden mot dem som befinner sig långt ner i hierarkin, mot dem som 

faktiskt implementerar och formar de politikiska besluten. ”Ner mot toppen”- modellen börjar 

granska de aktörerna som ligger närmst utfallet men vandrar sedan uppåt i hierarkin, till de som 

fattat besluten från början. Denna modell brukar också fokusera på den begränsade frihet som de 

längre ner i hierarkin har.42   

Flera aktörer dyker upp i artiklarna men de som är mest återkommande är: 

Transportstyrelsen som myndighet, den tidigare generaldirektören för Transportstyrelsen Maria 

Ågren, Transportstyrelsens styrelse och dess ordförande Rolf Annerberg, SÄPO, 

Infrastrukturminister Anna Johansson och hennes statssekreterare, Inrikesminister Anders 
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Ygeman, Försvarsminister Peter Hultqvist och Statsminister Stefan Löfven. Andra aktörer som 

återkommer ofta är Allianspartierna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet samt Transportstyrelsens 

nuvarande generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.  

När aktörerna identifierats är nästa steg att se vart, och hos vem, de försöker placera 

problemet. Försöken att placera problemet genom att skjuta det uppåt respektive nedåt är ganska 

jämnt. Infrastrukturminister Johansson försöker placera det nedåt genom att säga ”Det fulla 

ansvaret för hela den här processen har legat och ligger hos Transportstyrelsen. Men regeringen ser 

väldigt allvarligt på det här.”[5]. Något som Inrikesminister Ygeman stödjer genom”– Det är 

allvarligt det som har hänt, att en myndighet har brutit mot gällande regelverk och 

lagstiftning[…]”[9].  

Det finns dock andra artiklar, framförallt i de som publicerades närmre hotet om 

misstroendeförklaringen, där problemet placeras högre upp. Det ifrågasätts ”[…] hur mycket re- 

geringen har känt till om it-skandalen. Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger sig ha blivit 

informerad om problemen redan 2016, i samband med att en förundersökning inleddes mot den 

dåvarande generaldirektören på Transportstyrelsen.”[14] och ”Alliansen anser att ministrarna 

struntat i att ta ansvar i samband med itskandalen på Transportstyrelsen.”[21].  

Sammanfattningsvis går det att se att de sittande ministrarna, främst Johansson, försöker trycka ner 

problemet mot de som genomfört handlingarna. Oppositionen, i form av Allianspartierna, 

försöker istället trycka upp den mot dem som de i grunden anser är ansvariga för fattandet av 

besluten och utkomsten av händelsen.  

 

4.2.2 Var det otur eller dåligt skött? 

Nästa fråga att ställa sig är ifall det som hänt berott på otur eller ett ”dåraktigt” beteende. Enligt 

Bovens och ’T Hart kan en händelse kategoriseras in i en av fyra olika kategorier. Den första gäller 

händelser som kunde förutses och hanteras. Det som skett i de fallen är inte otur utan beror helt 

på politiska misstag vilket gjort att dessa inte hindrats på ett lämpligt sätt.  Den andra kategorin är 

sådana händelser som kan förutses men inte kontrolleras. Händelser där allt är igenomtänkt sedan 

innan men hela risken ändå inte försvinner. Kategori tre gäller händelser som går att kontrollera 

men inte förutse. Händelser där effekten inte kunde förutses när beslutet fattades men där effekten 

ändå är av en sådan karaktär att den kan hanteras. Den fjärde kategorin innefattar fall som inte 

kunnat förutses eller hanteras, där helt enkelt inget hade kunnat göras. Beroende på vilken kategori 

som händelsen sorters till kan en händelse och därigenom aktörernas potentiella inblandning i det 

avskrivas som otur. I de fall där det kategoriserats som något som kunde ha undvikits fortsätter 

händelsen sin väg till att bli ett policy-fiasko.43 Det är vanligt att media och oppositionen är 

anhängare till den första kategorin och har grundinställningen att alla händelser kan förutsägas och 
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kontrolleras. De trycker därför ofta på individuella eller organisatoriska misstag som grund till det 

som skett. Utkomsten hade kunna bli annorlunda om alla skött sina uppgifter som förväntat.44 

Alla artiklar som granskats arbetar utifrån den devisen och anser att effekten av de beslut 

som fattades i samband med Transportstyrelsens outsourcing av sin IT-tjänst kunde förutsetts och 

kontrollerats. Att effekten skulle ha varit förutsägbart härleds till att lagar frångåtts och hur 

hanterandet av uppgifterna skötts. Svenska Dagbladet frågar sig bl.a. ”Vilka skador kan ha uppstått 

på grund av Transportstyrelsens hantering av sekretessbelagda uppgifter?”[12]. Lagar är till för en 

anledning nämligen att upprätta ordning. När avsteg från lagarna gjordes borde aktörer kunnat 

förutse att det skulle leda till negativa effekter.  

När det gäller argument för att händelsen skulle kunnat kontrolleras hamnar vi återigen 

bland de förväntningar som upptäcktes tidigare, att beslutsfattare ska informera och agera. 

”Ygeman hade känt till den stora läckan som hotade svensk säkerhet åtminstone sedan mars 2016 

– utan att ha informerat Stefan Löfven.”[23] är ett exempel som visar på att situationen inte 

kontrollerats enligt förväntningarna. Detta gör att händelsen inte avskrivs på grund av otur utan 

fortsätter utvecklas till ett fiasko.  

 

4.2.3 Hur karaktäriseras aktörerna, vilken bild av dem förmedlas och vilka relationer finns mellan dem?  

Här används det narrativa verktyg som Opperman och Spencer gett oss för att kunna granska hur 

bilden av aktörerna som lyfts fram framställs. Karaktäriseringen sker främst genom att aktörer får 

märkningar kopplade till deras namn vilket får dem att framstå på ett visst sätt. Relationer, det vill 

säga hur aktörerna förhåller sig till varandra, kan också hjälpa till att framställa en bild av personer. 

Samma sak gäller vilka ord som används för att beskriva aktörer och deras agerande. Med hjälp av 

dessa medel kan eventuella tvivel skapas rörande bl.a. kompetens och trovärdighet hos både 

organisationer och individuella aktörer.45  

I artiklarna används inte karaktärisering särskilt mycket, men två omnämningar sticker ut. I 

artikel 23 beskrivs Ygeman som den “Tillförordnande Landsfadern” och i artikel 17 står det att 

”Två av dem, inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist, betraktas ofta 

som regeringens starkaste kort.”. Ygeman och Hultqvist särskiljs genom omnämningarna från de 

andra aktörerna och pekar på en särställning mot andra. Via stämpeln av Ygeman som Landsfader 

och de båda som starka kort kan de uppfattas som något av ”nyckelspelare”, de är viktiga aktörer. 

När det kommer till hur aktörerna placeras i relation till varandra är det några som sticker ut 

lite tydligare än andra. Infrastrukturminister Johanssons placeras i en hierarkisk relation till 

Transportstyrelsen där hennes position markerar ansvaret som hon har för myndigheten. Även 

relationen mellan henne och hennes statssekreterare hamnar i fokus då Johansson försöker skjuta 

skulden nedåt mot honom. Detta försök kompliceras på grund av den hierarkiska relationen som 
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finns dem sinsemellan där hon placeras som överordnad och därmed fortfarande har ansvaret[19]. 

Relationen mellan statsminister Stefan Löfven och försvarsministern står också ut eftersom den, 

genom framställandet, verkar skilja sig från Löfvens relation till de andra ministrarna. 

Försvarsminister Hultqvist är den enda av de tre som är kvar i ombildandet av regeringen samt att 

Löfven refererar till honom som ”sin”[24] vilket tyder på ett stark band mellan de två. 

”– Det är häpnadsväckande att se bristen på säkerhetsanalys och hur it-säkerheten har viftats 

undan, säger säkerhetskonsulten Johan Wiktorin till DN.”[3], ” Det är för dålig koll på hur 

itdriften sköts och var den läggs ut, menade man.”[6], ”Maria Ågren själv förefaller ha en diffus 

uppfattning om rättsläget.”[7]. De tre citaten, och flera liknande i övriga artiklar, skapar en bild av 

Transportstyrelsen men framförallt den tidigare generaldirektören Ågren som okunnig och icke 

insatt. Bilden som förmedlas är att hon, och myndigheten i helheten, inte haft kompetensen som 

krävts för en outsourcing av det här slaget. Hon framställs också som omdömeslös genom att 

viktiga delar ska ha ”viftats undan” och ” Personal som protesterade pressades att börja godkänna 

personer som inte hade säkerhetskontrollerats. ’Chefer tryckte på’[…]”[8].  

I de senare artiklarna, där ministrarnas bristande kommunikation är i fokus, framställs en bild 

av regeringen som ostrukturerad med interna kommunikationsproblem.  ”Det är som om 

statsråden har undvikit att prata med varandra  i ivern att hindra spridningen av känsliga 

uppgifter.”[17] är ett av de uttalande som bygger upp den bilden.  

Genom att använda det narrativa verktyget kan vi se att framförallt Ågren och Johansson 

framställs i ett negativt dager samtidigt som samma verktyg används för att lyfta fram och särskilja 

Ygeman och Hultqvist från de andra.  

 

4.3 Tredje  Lagret  – Förklara aktörernas beteende .   

När händelsen utvärderats som negativ, aktörerna pekats ut och problemet placerats något sånär, 

försöker det tredje lagret förklara varför de agerat som de gjort. Förklaringarna grundar sig i de tre 

olika synerna på statlig styrning, optimistisk, realistisk eller pessimistisk, som kortfattat 

presenterades under teoriavsnittet. Beroende på vilken av dessa filosofier som framställningen 

grundar sig i förklaras aktörers beteende, men framförallt orsakerna till fiaskot, olika. Bovens och 

’T Hart har plockat ut tre versioner av filosofierna som, även om de inte överensstämmer helt, 

grundar sig i ursprungsfilosofierna men är enklarare att använda i analyser. Dessa tre är 

problemlösning, hanterandet av konkurrerande värden och strukturella begränsningar.  

Den problemlösande förklaringen lägger stor vikt vid ”bra” beslutsfattande och om det 

misslyckats förklaras det genom individers misstag och svagheter. Misstagen kan exempelvis bero 

på bristande skicklighet och kunskap eller att regler inte följts. Problem kopplade till bristande 

kommunikation brukar också vara av intresse.46  
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Om förklaringen istället sker utifrån hanterandet av konkurrerande värden hamnar vikten på 

de diskussioner utifrån olika ideologier och värderingar som anses ligga till grund för politiska 

beslut. Diskussionerna kan ibland eskalera och skapa konflikter. Det är därför upp till 

beslutsfattare och tjänstemän att se till att dessa konflikter inte eskalerar utan att en balans 

upprätthålls, vilket bör styra deras beteende. Denna förklaringsmodell fokuserar därför mycket på 

spelets regler, hur konflikter löses och hur regeringar agerar. 47 

När det kommer till förklaring av konflikter via strukturella begränsningar anses problem 

ligga på en strukturell nivå. Här anses exempelvis vissa mål som sätts upp inte förenliga med 

kapitalism, som vårt samhälle är uppbyggt på, och kommer därmed automatiskt att misslyckas. De 

menar att fiaskon och misslyckanden är inneboende i strukturen och går därför inte att göra 

särskilt mycket åt. 48 

De flesta artiklarna förklarar aktörernas beteende via problemlösarmetoden som menar att 

bra slutresultat grundar sig i bra beslut och hanteringsprocesser. När utfallet, som i det här fallet, 

inte anses positivt försöker problem på individnivå lokaliseras. Från början är det, likt tidigare, den 

tidigare generaldirektören och hennes beslut att ta avsteg från lagar som lyfts fram som 

anledningen till det som skett. Vilket, med hennes karaktärisering i minnet, skulle kunna härledas 

till hon har bristande kunskap men även att händelsen skett genom att hon frångått regler. I de 

artiklar där Transportstyrelsens styrelse eller enskilda ministrar pekas ut är det också ofta 

problemlösarförklaringen som används. ”– Styrelsen har underlåtit att informera, vilket de borde 

gjort.”[6] och ”– Det är allvarligt det som har hänt, att en myndighet har brutit mot gällande 

regelverk och lagstiftning, säger han.”[9] är två exempel som lyfter fram hur Transportstyrelsen 

och dess styrelse frångått regler och inte kommunicerat tydligt. Två saker, som enligt 

problemlösarmetoden kan förklara varför fallet med Transportstyrelsen fortlöpte som det gjorde.   

I de senare publicerade artiklarna finns det dock en del artiklar där konkurrerande 

värderingar används för att förklara utfallet. Aktörernas agerande anses bero på olika 

konkurrerande ideologier och värderingar där fiaskot är resultatet av detta. Ett exempel på när en 

sådan förklaring kan urskiljas är: ”[…] att Transportstyrelsens ledning känt en press att fixa it-

projektet så snabbt och smidigt som möjligt.”[17] vilket visar på en krock mellan värderingar 

snabbhet och grundlighet. Ett annat exempel är att ”Säkerhetspolisens förundersökning tyder på it-

säkerheten inte prioriterades av den förrförra generaldirektören Staffan Widlert som ledde 

myndigheten 2009–2015.”[11]. Om IT-säkerheten värderats högre tidigare kanske händelsen 

kunnat undvikas. Anledningen till att händelsen kunde ske skulle, med grund i den artikel, förklaras 

med att balansen mellan IT-säkerhet och andra värderingar inte fanns. Händelseförloppet beror 

därmed mer på balansen mellan konkurrerande värderingar än individuella misstag. 

Problemlösarförklaringen och de individuella misstagen måste dock ses som mest framträdande 
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och dominerar förklaringen till händelsen i 22 av 27 fall. 

 

4.3.1 Vilket händelseförlopp framställs? 

Opperman och Spencers sista narrativa verktyg är det som de kallar för ”Emplotment” eller 

beskrivning av händelseförloppet. Målet är att lättare kunna upptäcka länken av kausalitet som 

återfinns i berättandet av det skett. Det skapar en länk mellan aktörerna och deras agerande vilket 

sedan leder fram till en utvärdering av agerandet och en eventuell skuldbeläggning. Detta sker 

genom att först visa allvarligheten i en händelse och som sedan lett till en icke önskvärd effekt som 

inte tillhör det vardagliga. Denna effekt länkas sedan till en aktörs agerande och en form av 

kausalitet har formats. Kausaliteten får bäst fäste om beskrivningen av händelseförloppet öppnar 

upp för andra sorters agerande och kan visa att kritik som lyfts fram och råd har bortsett i från.49  

Händelsen får en negativ framtoning ganska omgående genom framställandet som ett hot 

mot rikets säkerhet. Den negativa framtoningen förstärks sedan av att ord som ”skandal”, ”läcka” 

och ”haveri” används. Orden pekar ut att händelsen som något negativt utanför det vardagliga. 

Tidigare i analysen har det visat sig att i princip alla artiklar anser skandalen som något som både 

kunde förutsetts och hanterats. Något som indikerar att någon har skulden för att detta inte skett. 

Det är när kausaliteten ska befästas som beskrivningarna sakta börjar skilja sig åt. Först 

hamnar skulden på Maria Ågren. Hon fattade beslutet om avsteg och borde kunnat förutse vad 

som skulle komma samt hanterat det annorlunda. Att det agerandet skulle vara grunden för 

skandalen framförs bl.a. genom att ”Men i stället för att då bromsa omläggningen så beslutade 

generaldirektören Maria Ågren att sätta sig över tre olika lagar […] ”[3]. Den 16 juli ändras 

sambandet mellan Ågrens agerande och händelsens effekter något när infrastrukturminister Anna 

Johansson plockas in i berättandet genom att hon KU-anmäls. Här startas ett alternativt skeende 

där inte det endast är Ågren som gjort fel utan även andra aktörer har haft en roll att spela.  

Detta uppdaterade händelseförlopp förstärks sedan i kommande artiklar via indikationer på 

att informationen om situationen nått Johansson tidigare än trott och hon inte hanterat det i tid. 

Hon i sin tur menar att informationen aldrig kommit till henne.[7] Någon vecka senare börjar även 

inrikesministern Anders Ygeman komma med i händelseförloppet när hans vetskap om händelsen 

lyfts fram.[9] Under den här perioden anses Ågren fortfarande tagit besluteten som orsakat 

händelse. Mer fokus börjar dock hamna på att om ministrarna agerat annorlunda kunde skadan 

möjligtvis ha minimerats. Detta fortsätter ta mycket plats i återberättandet och den 27 juli gör 

Centerpartiets partiledare Annie Lööf ett uttalande:” – Flera statsråd har misskött sina 

ansvarsområden. Det behöver få konsekvenser här och nu[…]”[21]. Detta tyder på att kausaliteten 

som framlagts mellan framförallt Ågren, Johansson och Ygemans agerande och den negativa 

effekten fortsatt vara stark. Huruvida de faktiskt kunde ha ändrat händelsen spelar ingen roll. Det 
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är händelseförloppet som det framställs genom media som styr och som indikerar att de kunde ha 

gjort det. Narrativ får som sagt bättre fäste i och med att råd och uppmärksamanden av problemet 

avfärdats. Detta påvisas bl.a. genom rapportering av att ”Internrevisorn slog tidigt larm om 

lagbrott i Transportstyrelsens it-upphandling. Men styrelsen tyckte att hon drev på för hårt och 

lade i stället locket på.”[8].  

Utifrån den narrativa analysmodellen och tidigare fynd upptäcks en stark kausalitetskedja 

som framträder i återberättandet av Transportstyrelseskandalen. Att kunna uppvisa en 

sammanhängande händelsekedja verkar vara viktigt eftersom flera av artiklarna har någon form av 

tidslinje. Vissa skapar detta löpande i texten men i sju av dem, varav sex från Dagens Nyheter finns 

fristående tidslinjer vilket tydligare pekar ut de händelser som påverkat händelseförloppet enligt 

dem.  

 

4.4 Fjärde lagre t  – Utvärdera aktörers  beteende .   

Efter att de tre första lagren har undersökts kan vi konstatera att händelsen uppfattats som negativ, 

aktörer som varit delaktiga i händelsen har identifierats, deras agerande förklarats och hur det 

påverkat händelseförloppet kartlagts.  Det som återstår är att lokalisera vem det är som ska bära 

skulden. Bovens och ’T Hart menar att policy-fiaskon nästintill alltid innehåller någon form av 

skuldbeläggning och att den dimensionen aldrig helt kan separeras när ett fiasko granskas. För att 

förstå hur ett policy-fiasko framställs, och till viss del varför, behöver beskyllandet ses som en 

integrerad del av fenomenet. Detta lager inkluderar flertalet av de aktörer tidigare identifierats där 

alla som kan kopplas ihop med fiaskot kommer att delta i spelet. Ett spel som går ut på att flytta 

skulden till någon annan och därigenom manövrar sig själv från ansvaret. Detta öppnar upp för 

nya möjligheter men med det medföljer risker. Beslutsfattarna kan uppfatta processen som ett hot 

medan tjänstemän, intressegrupper eller oppositionen kan uppfatta det som en chans att förslå en 

ändring.50   

Att placera skulden effektivt kan ske med hjälp av olika tekniker. Tidsramen som händelsen 

äger rum i har även här en funktion. Om en händelse granskas längre tillbaka, till tiden när vissa 

beslut fattades brukar skulden hamna högre upp i hierarkin. Många politiker eller högt uppsatta 

tjänstemän vill därför gärna använda en snäv tidsram för att på så sätt själv undvika skuld. Att 

fokusera på att det som skett är olyckligt eller beror på ödet är också en teknik som används för att 

kunna försvara sig medan de som anklagar gärna lyfter fram ”dårskap” eller misskötsel som 

anledningar till händelsen. De filosofier som ligger bakom förklaringarna till aktörernas beteende 

och hur händelsen kunde ske kan även användas i utvärdering av aktörernas beteende. Här 

kommer optimister lägga skulden på personer, realister på organisationer medan pessimister 
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anklagar systemet som helhet.51   

Annika Brändström lyfter fram tre sätt som kan användas för att försöka minimera skulden 

när en händelse redan ses som negativ. Det första är att förminska det som hänt. Det andra är att 

erkänna det som skett genom att ta ansvar för det och försöka kompensera för det. Det tredje 

sättet är att stötta skuldbeläggningen genom att lyfta fram dessa åsikter men samtidigt utmåla sig 

själv eller sina egna som offer. Hon menar, precis som Bovens och ’T Hart, att högt uppsatta 

politiker och tjänstemän kommer vilja snäva av tidsramen för att undvika skuld medan bl.a. 

oppositionen kommer vilja sätta incidenten i ett längre perspektiv för att kunna skjuta skulden just 

dit. Lägre stående tjänstemän kan hjälpa oppositionen med detta för att själva slippa bli använda 

som syndabockar. Vidare kommer beslutsfattarna vilja se det som en isolerad händelse medan 

oppositionen kommer vilja se det som en del av ett större problem. Ett annat sätt att undvika skuld 

är att försöka framställa händelsen som en komplex blandning av olika beslut och aktörer. Detta 

för att kunna lägga den eventuella skulden på flera personer där devisen, delat ansvar är ingens 

ansvar, gör att skuldbeläggningen försvinner. Om inte den tekniken används brukar ofta roten till 

problemet avlägsnas, med andra ord brukar en syndabock utses. Detta tar bort stressen från 

ledningen eftersom de agerar men innebär att en underordnad offras. Strategierna är till för att 

undvika skuld men kan i vissa fall ge motsatt effekt, till exempel om en underordnad som utsetts 

till syndabock släpper information som skadar ledningen mer än innan.52 Brändströms slutsats, 

genom flertalet fallstudier, är därför att det sällan lönar sig att skjuta skulden nedåt eftersom det 

ofta slår tillbaka på den som gör det.53 

 

4.4.1 Vem bär skulden? 

I de första artiklarna är fokus på den tidigare generaldirektören Maria Ågren som får mycket av 

skulden genom hennes agerande. Skuldbeläggning läggs också på Transportstyrelsen i stort bl.a. 

genom: ”Mikael Oscarsson ifrågasätter hur det kommer sig att bara generaldirektören fick sparken 

och varför styrelsen sitter kvar med sin ordförande. ”[4] och att ”I själva verket dras 

Transportstyrelsen med stora problem kring sin it-säkerhet.”[4]. Utdragen tyder på att 

organisationen har problem och att skulden inte bara tillfaller en person utan ska fördelas på flera 

nivåer. Det är en blandning av optimisters skuldbeläggande av individer och realisters 

skuldbeläggning av organisationen. Först den 20 juli börjar skulden närma sig ministrarna och 

regeringen genom rapporter om att ”Transportstyrelsens dåvarande generaldirektör Maria Ågren 

informerade regeringen om sitt beslut om ”avsteg från lagen” redan i februari 2016, enligt Säpos 

förhörsprotokoll. Först nästan ett år senare reagerade regeringen – och gav henne sparken.”[7]. 

Informationen sätter bristen på agerande i en längre tidsspann än tidigare vilket skjuter skulden 

																																																								
51 Ibid., s. 134-141. 
52 Brändström, 'Crises, Accuntabillity and Blame Management.', s. 16, 36-39. 
53 Ibid., s. 125.	
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uppåt, från Ågren och Transportstyrelsen mot ministrarna som inte agerat.  

Detta bemöts med att försöka flytta tillbaka tidsramen ytterligare, till när Alliansen hade 

regeringsmakten, av statsminister Stefan Löfven i ett försök att ” […]lägga över ansvaret på den 

tidigare alliansregeringen, eftersom beslutet om outsourcningen på Transportstyrelsen togs redan 

under förra mandatperioden.”[17]. Vilket direkt kontras i samma artikel med att snäva åt tidsramen 

och förtydliga att ”Det befriar inte den nuvarande regeringen från ansvar för hur den interna 

kritiken mot it-projektet har hanterats. DN:s granskning visar att det kom larm från många olika 

nivåer.”[17]. Här skjuts skulden fram och tillbaka och pekar ut två möjligheter för vem som bär 

skulden. Alliansen som tog beslutet i första taget och som borde ha insett vad som skulle ske eller 

den sittande regeringen som inte agerat i tid. Försöket till skuldbeläggningen av Alliansen förstärks 

också av Partiledaren Jonas Sjöstedt (V) som ”[…]tycker att den tidigare alliansregeringen också 

har ett ansvar för skandalen, då det var Alliansen som fattade beslut som öppnade för 

utkontraktering av Transportstyrelsens itdrift. ”[21]. Försöken till skuldbeläggning av Alliansen 

verkar dock inte få fäste och återkommer inte igen efter det.  

Infrastrukturminister Anna Johansson försöker också skjuta ifrån sig skulden. I hennes fall 

gäller det nedåt mot sin statssekreterare genom sitt uttalande att ” – Som jag sagt tidigare fanns 

informationen på näringsdepartementet februari 2016. Vi har dubbelkollat, och min dåvarande 

statssekreterare blev informerad vid åtminstone tre tillfällen: februari, mars och maj 2016. Den 

informationen nådde inte mig. Det är naturligtvis väldigt olyckligt att det inte skedde[…]”[15]. 

Detta anspelar dels på tekniken att den som försvarar sig hänvisar till skeendet som olyckligt men 

även på att statssekreteraren misskött sina uppgifter. Skulden skjuts dock tillbaka till henne, precis 

som Brändströms slutsatser påvisat, med hänvisning till att hon borde vetat om det som inträffat 

oavsett. Detta sker bl.a. genom ett uttalande av Jonas Sjöstedt (V) som lyder ” – Rent formellt är 

det Anna Johansson som har ansvar för myndigheten. Det finns något otroligt anmärkningsvärt i 

att den minister som faktiskt ansvarar under en lång tid inte vet vad som sker när det som händer 

är så allvarligt, […]”[19]. Det som kan utrönas ur det resonemanget är att i det här fallet har även 

Johansson misskött sina arbetsuppgifter vilket påverkat händelseförloppet.  

Den skulden som verkar befästas främst genom artiklarna och som accepterats av bl.a. 

oppositionen är den kopplad till Maria Ågren baserat på hennes agerande samt skulden hos Anders 

Ygeman och Anna Johanssons för deras brist på ageranden. Det finns dock ett försök till 

skuldbeläggning som inte riktigt får fäste och det är den riktad mot försvarsminister Peter 

Hultqvist. Att skulden inte riktigt fastnar vid honom får vi berättat till oss bl.a. genom att ” I en 

DNintervju anklagade den alltid lika talföra före detta moderata försvarsministern Mikael 

Odenberg sina partikollegor för att vara alltför ”trigger happy” och ryckas med i sin egen 

upphetsning. Han kunde inte se att Hultqvist begått några konstitutionella fel. Flera ledarsidor 

instämde.”[24]. Detta visar på framställningen rörande händelsen tidigare inte varit uppbyggt på ett 

sådant sätt att skulden kan hamna hos honom. Eller om vi ska använda oss av Opperman och 
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Spencers narrativteori så har kausaliteten i beskrivningen av händelseförloppet inte visat på 

kopplingen mellan Hultqvist brist på agerande och den oönskade effekten. Försöket att skjuta 

skulden på ytterligare en person misslyckas och skapar istället kritik mot det egna ledet, Alliansen.  

När det gäller skuldbeläggningen förminskas även den riktad mot Ygeman något. I artikeln 

som kretsar kring Ygemans avgång konstaterar artikeln att den ”Tillförordnade landsfadern” 

offrades för laget ”[23]. Ordet ”offra” anspelar till att det inte varit frivilligt eller rättvist, utan något 

som måste göras. Detta visar på att åtminstone konsekvensen av skulden som belagts Ygeman, 

hans avgång, inte i allas ögon anses rättvis. Hans ”straff” överensstämmer inte med vidden av hans 

skuld. Ett liknande resonemang kan kopplas till artikeln i Dagens Nyheter den 29 juli som har 

rubriken: ”Så gick det till när ett parti i medvind plötsligt tvingades offra sina egna.”[25].  

Det återkommer under artiklarna olika förhållningssätt till skulden, och därigenom olika 

strategier för att undvika den. I och med att händelsen förmedlats som negativ, en stämpel som 

fastnat, är det ingen av aktörerna som försöker förneka det som skett. Infrastrukturminister 

Johansson försöker dock till en början förminska det som skett genom förklarandet ”[a]tt det som 

hänt inte, som det påståtts, är som att ge bort nycklarna till riket. Det har enligt henne handlat om 

en begränsad mängd data som hanterats fel.”[12] Något som stöds av den nuvarande 

generaldirektören för Transportstyrelsens uttalande: ”[…] jag tror att man har överdrivit en del 

uppgifter. Det är nästan som att man ser framför sig en trollfabrik med hundratals personer som 

sitter och hackar våra datorer. Så är det inte.”[12] Denna förminskning verkar dock inte fästa i och 

med att ingen garanti om att uppgifterna inte hamnat hos någon som skulle kunna använda dem i 

ett skadligt syfte kan lämnas.   

Ygeman och Hultqvist erkänner sin vetskap om händelsen, vilket pekar på att de tar visst 

ansvar för det som skett. Samtidigt skjuter de, eller åtminstone Hultqvist, ansvaret och därmed stor 

del av skulden mot Anna Johansson med argumentet att Transortstyrelsen inte är deras 

ansvarsområde. Samtidigt använder de en annan teknik, nämligen att fördela ansvaret och skulden 

på flera aktörer då ”Båda trodde att informationen nått Anna Johansson. – Det fanns en bredare 

informationsspridning om detta, säger Peter Hultkvist”[19]. I och med att flera var ansvariga för 

informationsspridningen blir ansvaret delat och inte lika lätt att koppla till ministrarna. Uttalandet 

pekar också på att de stödjer Johanssons bild över att hon inte fått informationen. Tillsammans 

indikerar det här på att de ser händelsen och dess utkomst som resultatet av flera beslut av olika 

aktörer, att skulden är delad.  

Sammanfattningsvis kan det nämnas att i 13 av 27 artiklar pekas den tidigare 

generaldirektörer Maria Ågren ut tillsammans med skuldbeläggande ordalag. Transportstyrelsen 

pekas ut 9 gånger vilket skapar en skuld hos myndigheten men fortfarande skjuts den mer mot 

Ågren. Ministrarna, framförallt Anna Johansson följt av Anders Ygeman, och därefter Peter 

Hultqvist, nämns och kopplas ihop med skuld 9 gånger i de 17 artiklar som publicerades efter att 

kopplingen gjordes första gången. Detta överensstämmer även med den period som Alliansen 
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började lyfta frågan om att rikta misstroendeförklaringar mot regeringens ministrar. Skulden läggs 

därför främst hos Ågren men fastnar även på organisationen och åtminstone två av de tre 

ministrarna.  
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5. Sammanfattning och slutsatser 

Uppsatsens syfte var att, genom en kombination av teorier, visa hur Transportstyrelsens 

upphandling av dess IT-tjänster formats till ett policy-fiasko genom att studera hur 

händelseförloppet framställs, vilka aktörer som identifieras samt hur deras agerande förklarats och 

utvärderats i media. Detta skulle ske med hjälp av tre frågeställningar: Hur framställs 

Transportstyrelseskandalen i medias återrapportering av händelsen, Vilka argument användes som 

grund för beskrivningen av Transportstyrelseskandalen som ett fiasko samt vilka aktörer pekas ut 

som ansvariga?  

Studien gjordes i form av en fallstudie där analysen genomfördes med hjälp av en 

innehållsanalys av 27 artiklar som publicerats i dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

under juli månad 2017. Innehållsanalysen grundade sig på Bovens och ’T Harts teorier om de fyra 

lager som ligger till grund för formandet av en händelse som ett policy-fiasko. Denna teori 

kompletterades med Opperman och Spencers narrativa analysapparat samt Brändströms idéer 

rörande skuldbeläggning. Analysen skedde sedan genom att underfrågor kopplade till de fyra lagren 

ställdes till materialet. Detta för att kunna påvisa hur dessa fyra lager tillsammans lägger grunden 

till att händelsen uppfattas som ett fiasko. Svaret på underfrågorna redovisades sedan med hjälp av 

utdrag och citat från artiklarna.  

Via en granskning utifrån det första lagret blir det tydligt att händelsen framställs som 

negativ. Detta sker med hjälp av flera verktyg, bl.a. genom att sätta händelsen i ett långt men snävt 

tidsspann. Det framkommer även argument som påvisar att de underliggande förväntningar på vad 

en regering ska göra och hur beslutsfattare ska agera inte uppnåtts, vilket förstärker bilden av 

händelsen som negativ. En bild som får ytterligare fäste med hjälp av de ordval som används för 

att beskriva händelsen.  

I det andra lagret identifieras händelsens aktörer och grunden till problemet anses dels ligga 

hos Ågren och Transportstyrelsen, dels hos ministrarna. Framställningen lyfter också fram att 

händelsen inte berott på otur utan grundar sig i ett dåligt hanterande av situationen. Via 

karaktäriseringar framträder olika bilder av aktörerna. Ågren framställs som okunnig och 

Johanssons ansvar för Transportstyrelsen framträder tydligt när relationen mellan henne och 

myndigheten kartläggs. En annan relation som står ut som stark är den mellan statsministern och 

Hultqvist. Karaktäriseringen hjälper även till att lyfta fram och särskilja Ygeman och Hultqvist från 

Johansson, något som får dem att framstå som viktigare.  

Det tredje lagret försöker sedan förklara aktörernas agerande, och hur det kommer sig att det 

som skett kunde ske. Svaret återfinns genom förklaringar grundade i problemlösning och kampen 

mellan konkurrerande värderingar. Problemlösningsförklaringen menar att Transportstyrelsen IT-

skandal grundar sig i dåligt agerande av individer. Förklaringen som utgår från konkurrerande 

värderingar menar att personer endast agerat utifrån de olika värderingar som finns. Det är bristen 
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på balans mellan de olika värderingarna som öppnat upp möjligheten för skandalen att ske. De 

flesta argumenten pekar dock mot den problemlösandeförklaringen, att det är individers misstag 

som ligger till grund för fiaskot. Något som förstärks ytterligare när kausaliteten i det framställda 

händelseförloppet granskas.  

I det fjärde och sista lagret är det dags för skuldbeläggningen, vem är det som bär skulden 

för det som skett? Med hjälp av olika tekniker flyttas skulden fram och tillbaka mellan olika aktörer 

för att sedan landa på två olika ställen. Dels hos den tidigare generaldirektören Ågren, dels hos 

åtminstone två av de tre ministrarna. Genom analysen framträder även flertalet skuldbeläggningar 

som inte riktigt lyckas få fäste, där den mot försvarsminister Hultqvist är mest tydlig. Analysen 

visar också på att skuldbeläggningen kan förminskas i efterhand om straffet för en aktörs 

delaktighet inte anses proportionerligt.  

I inledningen definieras ett policy-fiasko som en händelse som uppfattas negativt av 

relevanta personer i samhället och, som åtminstone till viss del, orsakats av ett agerande från 

offentliga beslutsfattare som både anses klandervärt och undvikbart. Genom en analys utifrån de 

fyra lagren uppdagas det hur Transportstyrelsens outsourcing av dess IT-tjänster framställts av 

aktörer med hjälp av media som en negativ händelse. En händelse där offentliga beslutsfattares 

felaktiga agerande varit grunden och som hade kunnat undvikits om de agerat annorlunda. Det är i 

kombination som dessa lager formar bilden av ett fiasko och lyckas skuldbelägga aktörer. Om en 

händelse inte förmedlas negativt, så finns det inget att göra till ett fiasko. Om aktörer inte kan 

pekas ut, eller om händelsen framställs som grundad i otur, kan inte offentliga beslutsfattare pekas 

ut eller deras agerande ses som klandervärt eller undvikbart. Om inte vi kan förklara aktörers 

beteende och därigenom hur fiaskot kunde ske, vad ska då skuldbeläggas? Om inte kausaliteten 

mellan agerande och utkomst finns har skuldbeläggandet ingen grund.  

Genom att analysera de olika lagren separat och med hjälp av den narrativa analysmodellen 

samt kunskap om strategier för skuldbeläggning framkommer nya nivåer i framställandet av 

fiaskon. Det är via analysen av lagren var för sig som bilden av Ygemans och Hultqvists delaktighet 

i fallet Transportstyrelsen framträder. Det är dock den narrativa analysmodellen som påvisar 

karaktäriseringen av dessa två på ett sätt som särskiljer dem från andra aktörer och lyfter fram 

deras framträdande plats samt bidrag till svensk politik. Det skulle kunna vara att det är med hjälp 

av den karaktäriseringen, i jämförelsen med bilden som förmedlas av andra aktörer, som deras 

skuld förminskas. Samma analysverktyg påvisar den nära relationen mellan statsministern och 

Hultqvist, vilket skulle kunna vara ytterligare en anledning till varför han inte ”offrades” 

tillsammans med Ygeman och Johansson. 

När skuldbeläggningsspelet analyseras med hjälp av de tre strategier som Brändström lyfter 

fram kan ytterligare förklaringar till hur skuldbeläggning gått till presenters. I artiklarna försöker 

Johansson dels förminska sin skuld och dels skicka den nedåt mot både Transportstyrelsen och sin 

statssekreterare. Ygeman och Hultqvist erkänner tillskillnad från det sin inblandning i det som skett 
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och försöker påvisa ett delat ansvar. Ett delat ansvar innebär att det är svårare att lägga skulden på 

specifika individer, flera har ansvar för det som skett och skulden kan därför inte läggas helt på de 

två ministrarna. När Ygeman och Hultqvist väl verkar skjuta ifrån sig skulden gör de detta mot 

jämliken Johansson och inte på en lägre stående syndabock. Något som Johanssons försök av att 

trycka ner skulden, mot Transportstyrelsen och sin statssekreteraren, verkar uppfattas som. Om 

Johansson, likt Ygeman och Hultqvist, accepterat sin delaktighet istället att förminska 

allvarligheten i det som skett och använt strategin gällande delat ansvar hade kanske skulden inte 

kopplats lika starkt till henne. Hypotetiskt sett kanske det till och med hade förminskat chanserna 

för Alliansens misstroendeförklaring att få effekt eller åtminstone öppnat upp för att hon skulle 

karaktäriserats på ett liknande sätt som Ygeman och Hultqvist.  

Att genomföra analysen med en blandning av teorier har uppvisat flera aspekter än tidigare i 

hur framställandet av ett fiasko går till. En aspekt som medvetet nertonats men som i efterhand 

kanske skulle haft mer plats är medias roll. I uppsatsen har media inte setts som en egen aktör utan 

som en arena för andra aktörer att framställa sin bild av händelsen på. En arena som dock har haft 

kapaciteten att förstärka eller förminska den bild av händelsen som framställs. Att se på media 

utifrån detta perspektiv har enligt mig, med tanke på uppsatsens omfång, varit nödvändigt. Det har 

dock lett till att kraften i hur media väljer att presentera information eller framställningar kanske 

underskattats. För även om många av de citat och utdrag som ligger till grund för antaganden i den 

här uppsatsen härstammar från icke mediala aktörer har dessa sammanfogats av journalister. Det är 

orden som sätts in mellan aktörernas uttalanden som binder ihop informationen och hjälper oss att 

tolka händelsen, förstå de implicita förväntningar som finns och hur allt egentligen hör ihop. Om 

media hade återgett Transportstyrelseskandalen på något annat sätt, hade det fortfarande setts som 

ett fiasko då? Om andra ordval hade använts eller fler försvar av Johannson lyfts fram hade 

uppfattning om vad som skett och vart skulden hört hemma varit densamma? Media behöver 

kanske inte nödvändigtvis ses som en aktör med en egen agenda men bör samtidigt ses som mer 

än en inflytelserik arena som förminskar eller förstärker andras framställningar. I kommande 

forskning hade en jämförande analys som utgått från samma fall men som sett medias roll olika 

varit intressant för att se hur det påverkar utvärderingen av policy-fiaskon.  

Ytterligare en sak som skulle kunna vara intressant att inkludera i framtida forskning är 

genusperspektiv. Under analysen framkommer det tydligt skillnader mellan de manliga och 

kvinnliga aktörerna, till exempel genom hur de uppfattas. Ågren och Johansson pekas ut som 

skyldiga med antydningar om att de inte skött sina arbetsuppgifter helt korrekt medan en mer 

nyanserad bild framställs av Ygeman och Hultqvist. Att i kommande forskning applicera ett 

genusperspektiv för att belysa på skillnader mellan hur olika aktörer framställs och utvärderas 

utifrån genus kan vara intressant för att belysa fler aspekter i hur ett policy-fiasko skapas. 
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