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Abstract 

Titel: När myndigheter bryter normen - En kritisk diskursanalys av myndighetsskandaler 

Författare: Susanne Nilsson & Robin Westin 

Handledare: Adrienne Sörbom 

Nyckelord: Skandal, myndigheter, kritisk diskursanalys, massmedier, medialisering, 

intryckshantering 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skandaler där statliga myndigheter är inblandade 

skapas i relation mellan tryckta medier och myndigheters egna uttalanden. Detta görs utifrån ett 

diskursteoretiskt perspektiv genom att undersöka vilka diskurser som konstrueras och fungerar 

konstituerande i skandalernas utveckling. Utöver den kritiska diskursteorin tar vi även hjälp av  

teorier om intryckshantering och medialisering för att analysera empirin genom en kritisk 

diskursanalys. Metodvalet har gjorts på grund av dess anknytning till det kritiska 

diskursteoretiska perspektivet som ser diskurser och sociala praktiker som ömsesidigt 

konstituerande och konstituerade. Den empiri som analyserats är hämtad från de svenska dags- 

och kvällstidningarna Dagens Industri, Dagens Nyheter och Aftonbladet samt 

Transportstyrelsens och Pensionsmyndighetens egna uttalanden från respektive myndighets 

webbsida. Det huvudsakliga resultatet av studien var att myndigheter tenderar att svara efter den 

rapportering som sker i tryckta medier och anpassa sin kommunikation därefter. De tryckta 

medierna har därigenom makten att utmana och sätta diskursen kring det normbrott som 

skandalen innebär. En diskurs som myndigheterna därmed tvingas bemöta och utmana för att 

undvika att den egna verksamheten uppfattas som avvikande i förhållande till denna diskurs. 

 

Förord 

Under diskussionen av möjliga ämnesval till denna uppsats fann vi att diskussionen vid ett flertal 

tillfällen halkade in på skandaler kopplade till olika större företag och organisationer. Ofta 

diskuterades hanteringen av händelsen och hur organisationer antingen förvärrade situationen 

genom felaktig hantering eller i vissa fall, genom att situationen inte hanterades överhuvudtaget.  

Ganska snart började vi även reflektera över mediers roll i skandalernas uppkomst och uppsatsen 

ämne var mer eller mindre bestämt. 

 



 

 

Den här uppsatsen är ett resultat av våra gemensamma ansträngningar. Att göra denna 

diskursanalys har krävt långa diskussioner och varje avsnitt i uppsatsen innefattar ett bidrag ifrån 

oss båda.  
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Abstract 

Title: When authorities break the norm - A critical discourse analysis of government scandals 

Author: Susanne Nilsson & Robin Westin 

Supervisor: Adrienne Sörbom 

Keywords: Scandal, government body, critical discourse analysis, mass media, mediatization, 

impression management 

Summary 

The purpose of this paper is to investigate how scandals involving government agencies are 

created in relation to print media and authorities’ own statements. This is done from a discourse 

theoretical perspective by investigating the discourses that are constituted and functioning in the 

development of scandals. In addition to the critical discourse theory, we also use theories of 

impression management and medialization to analyze the material through a critical discourse 

analysis. The choice of critical discourse analysis as the methodology has been made because of 

its connection to the critical discourse theory, which sees discourses and social practices as 

mutually constitutive and constitutional. The analyzed material has been taken from the Swedish 

daily and evening newspapers Dagens Industri, Dagens nyheter and Aftonbladet, and Swedish 

Transport Agency’s (Transportstyrelsen) and Pension Authority’s (Pensionsmyndigheten) own 

statements from the respective authorities website. The main result of the study was that 

authorities tend to respond to the reporting in print media and then adjust their communication 

accordingly. The printed media thus have the power to challenge and discourage the norm 

violation that the scandal implies. A discourse that the authorities are therefore forced to respond 

to and challenge to avoid their own activities being perceived as deviating in relation to this 

discourse. 



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie undersöker två skandaler där transportstyrelsen och pensionsmyndigheten har varit 

i fokus. Mer specifikt är syftet att undersöka hur skandaler skapas och underhålls i relationen 

mellan statliga myndigheter och tryckta medier. Om det finns någon skillnad emellan de tryckta 

mediernas rapportering och myndigheternas egna uttalanden om de händelser som resulterat i 

skandalen. Detta har gjorts med hjälp av kritisk diskursanalys, en metod som går ut på att studera 

språket och det underliggande budskapet som språket förmedlar. Dessa underliggande budskap 

tyds och tolkas genom att noggrant studera regelbundenheter i formuleringar genom att 

exempelvis titta på ordval. Resultatet av vår studie visar att medier är den aktör som besitter 

makten att bestämma vilka händelser som räknas som skandaler genom sin rapportering av 

myndigheters verksamhet och agerande. Myndigheterna tvingas då att offentligt kommentera 

denna rapportering från medierna för att undvika att samhällsmedborgarna får en negativ bild av 

myndigheten och eventuellt ifrågasätter dess kompetens och verksamhet. 
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1. Inledning 

Detta är en äkta skandal, och hade varit det i vilket land som helst. Någonstans i bruset av medial 

upphetsning, politiska hemtagningar och parlamentarisk turbulens anar man nästan en suck av 

lättnad… 

(Ekdal 2017) 

Den 6 Juli 2017 avslöjar Dagens Nyheter att den tidigare generaldirektören på Transportstyrelsen 

Maria Ågren har fått ett strafföreläggande på 70 dagsböter á 1000 kr, för grov oaktsamhet i sin 

arbetsroll. Anledningen är att hon har röjt hemlighetsstämplat material till tredje part genom 

avsteg ifrån flera lagar i samband med transportstyrelsens outsourcing av dess it-hantering 

(Svahn 2017b) , så tar skandalen om Transportstyrelsens IT-upphandling sin början. 

För att en händelse ska utvecklas till en skandal krävs det enligt Adut (2005) att händelsen 

ifråga ska passera en moralisk och normativ gräns. När det kommer till myndigheter och 

politiker finns det en högre grad av kontroll och mediabevakning än skandaler som drabbar 

mindre offentliga individer och institutioner. Det ansvar som myndigheter har för samhället gör 

att dessa anses ha ett större ansvar för att hantera problematiska situationer på ett sätt som är 

förenligt med uppdragets karaktär, vilket i sin tur leder till en högre grad av intresse från både 

media och allmänhet (Bromander 2012). 

Det är inte bara Transportstyrelsen som varit omskrivet i samband med en skandal de senaste 

åren, även Pensionsmyndigheten har varit i blåsväder efter att Dagens industri (Leijonhufvud 

2016) avslöjat oegentligheter rörande deras avtal med fondbolaget Falcon Funds, och det faktum 

att det försvunnit miljardbelopp för tusentals svenska pensionssparare. 

Intresset att studera dessa två skandaler startade när vi började diskutera tidningsmediernas 

roll i både konstruerandet och konstituerandet av dessa skandaler och huruvida myndigheternas 

agerande och hanterande av skandalen påverkas av mediernas rapportering. För att undersöka 

detta bestämde vi oss alltså för att studera två, i tid, närliggande skandaler som innefattat två 

olika svenska myndigheter. Transportstyrelsen IT-upphandlingsskandal och Falcon-skandalen 

med Pensionsmyndigheten. 
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1.2 Disposition 

Inledningsvis presenteras uppsatsen syfte och frågeställningar. I anslutning till dessa definieras 

och förklaras centrala begrepp som är av extra relevans för den empiriska analysen. På detta 

avsnitt följer sedan en redogörelse för bakgrunden till uppsatsens fokusområde med 

sammanfattningar av de två myndigheterna och respektive skandal som är föremål för analysen i 

denna uppsats. Därefter övergår vi till en kort presentation av tidigare forskning på området och 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter. I uppsatsens fjärde avsnitt behandlas forskningsmetoden 

och vi presenterar hur studien går tillväga genom kritisk diskursanalys. Därefter presenteras 

resultatet av analysen med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna.  

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och diskussion av studien och resultatet, här ges 

även förslag på vidare forskning på området samt avslutande reflektioner kring vårt arbete. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skandaler där statliga myndigheter är inblandade 

skapas i relationen mellan tryckta medier och myndigheternas egna uttalanden. Detta görs genom 

att undersöka vilka diskurser som konstrueras och fungerar konstituerande i skandalernas 

utveckling. De mer precisa frågeställningar vi valt att undersöka är följande: 

1.3.1 Frågeställningar 

● Vilka diskurser etableras i de två myndigheternas externa kommunikation? 

● Vilka diskurser etableras i medierapporteringen? 

● Hur samspelar dessa diskurser i konstituerandet av skandalen? 

1.4 Centrala begrepp 

I detta avsnitt förklaras centrala begrepp relevanta för uppsatsen. 

1.4.1 Diskurs 

Diskursbegreppet som det används i denna studie är baserat på Norman Faircloughs (2013, s.16) 

definition av språk som en form av social praktik, samt den sociolingvistiska uppfattningen av 
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språkanvändning som en produkt av individens sociala kontext och det sociala syftet (Fairclough 

2013, s.16). 

1.4.2 Medialisering 

Begreppet medialisering handlar om hur mediers makt som opinionsbildare i samhället får som 

resultat att politiker och myndigheter anpassar sig efter den massmediala debatten. Myndigheter 

befinner sig då i ett kluvet förhållande till massmedierna eftersom de mer eller mindre tvingas 

anpassa sin kommunikation efter mediernas rapportering samtidigt som de är beroende av dem 

för att kunna bibehålla en offentlig roll i samhället (Asp 1986, 2011). 

1.4.3 Intryckshantering 

Goffmans (2009) begrepp; intryckshantering definieras som konsten att kunna styra andra 

människors uppfattning om något eller någon genom att framgångsrikt lyckas överföra intryck 

till mottagarna och således övertyga dessa om att den framställning som görs är sann. 

1.4.4 Intertextualitet 

Intertextualitet i den kritiska diskursteori som Fairclough (2013) definierar begreppet innebär ett 

förhållande mellan texter där de binds samman i en intertextuell kedja (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000) genom att författaren antingen implicit införlivar element från tidigare texter, eller 

explicit genom att referera till den tidigare texten som författaren bygger den aktuella texten på.  

1.4.5 Normer 

Normer definieras som regler om hur någon bör handla, vem som bör utföra bestämda 

handlingar och hur interaktioner bör ske (Brante, Andersen & Korsnes 1998, s. 221). P. Wesley 

Schultz, Jessica M. Nolan, Robert B. Cialdini, Noah J. Goldstein och Vladas Griskevicius (2007) 

liknar i sin studie dessa normer vid en magnet mot vilken människor mäter sitt beteendes 

lämplighet och anpassar det därefter. Normanpassning sker tämligen automatiskt då brott mot 

normer leder till reprimander som förlust av socialt anseende och respekt (Brante, Andersen & 

Korsnes 1998, s. 221). 
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1.5 Avgränsningar 

Nedan presenteras de avgränsningar som har genomförts av studien, samt varför dessa specifika 

avgränsningar har genomförts. 

Valet att fokusera på två myndighetsskandaler ger oss möjligheten att genomföra en mer 

omfattande och noggrann analys av det empiriska materialet vi studerat. Genom att begränsa oss 

till Pensionsmyndigheten och Transportstyrelsen har vi dessutom kunnat sträva efter att 

analysera samtliga artiklar och uttalanden som getts av myndigheterna och tidningsartiklar som 

berör de aktuella skandalerna. Beslutet att inte lyfta in fler myndighetsskandaler i studien är 

delvis motiverat av den tid som vi har möjlighet att genomföra studien på, fler skandaler hade 

troligtvis resulterat i en allt för otillräcklig analys och ett ytligt resultat.  

Då myndigheter arbetar på uppdrag av regeringen och riksdag är en del av den kritik som 

uppkommer kring myndighetens skandaler nära kopplat till politiska beslut och det politiska 

styret. Dock anser vi att en bredare undersökning, där även den politiska aspekten och 

diskussionen beaktas, skulle innebära en allt för omfattande undersökning än vad det finns 

utrymme för i denna studie. En undersökning av den politiska innebörden i skandalhantering kan 

även betraktas som en annan studieinriktning än den vi ämnar undersöka och vi väljer därför att 

lämna det området öppet för fortsatta studier då vi trots allt anser att det är en intressant ingång 

på vår problemformulering och ett område värt att utforska. 

1.6 Bakgrund 

Detta avsnitt presenterar en kortare sammanfattning av de aktuella skandalerna samt ger en 

kortare beskrivning av myndigheter i allmänhet och de två myndigheter som har undersökts i 

denna studie i synnerhet. 

Myndigheter har en central och viktig roll i det svenska samhällets uppbyggnad och 

organisering eftersom de arbetar på uppdrag av regeringen inom respektive område, och har i 

uppgift att utföra den verksamhet, samt tillämpa de lagar som regeringen och riksdag beslutar om 

(Regeringen 2016). Mycket av dessa myndigheters uppdrag underlättas genom den svenska 

statens omfattande administrering av befolkningen genom exempelvis Skatteverkets 

folkbokföring, där alla som bor i Sverige folkbokförs och får ett personnummer. Detta 

personnummer är vad individen använder vid kontakt med samtliga myndigheter (Skatteverket 
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2017). Den svenska administrationen av befolkningen är utbredd genom hela den svenska 

statsapparaten, vilket också innebär att dessa myndigheter tillhandahåller en stor mängd 

personliga uppgifter om invånarna. Men det är inte enbart personuppgifter som administreras. 

Transportstyrelsen (u.å), till exempel, administrerar ett register över samtliga förare med 

tillståndsplikt (det vill säga alla förare av fordon som kräver tillstånd av något slag, exempelvis 

körkort), fordon och verksamheter inom transportsystemet. Pensionsmyndigheten (2017c) i sin 

tur har i uppdrag av regering och riksdag att administrera och betala ut den allmänna pensionen 

till rätt pensionär. Denna statliga ålderspension är lagstadgad i lagen om inkomstgrundad 

ålderspension (SFS 1998:674) och därmed tvingande och alltså inte möjlig att välja bort för den 

enskilda personen. Pensionssystemet fungerar som så att 18,5 procent (16 procent till 

inkomstpension och 2,5 procent till premiepension) av medborgarens inkomst årligen avsätts till 

den allmänna pensionen så tillhandahåller Pensionsmyndigheten alltså den framtida primära 

inkomstkällan under pensionen för den svenska befolkningen. Myndigheters intrikata inbyggnad 

av det svenska offentliga livet kan tänkas vara anledningen till att skandaler där dessa är 

inblandade får så stor uppmärksamhet i massmedier eftersom oaktsam hantering av 

personuppgifter och pensionsbehållningar kan få stora konsekvenser för allmänheten. Det är med 

anledning av detta som vi finner det intressant att studera just myndigheter. 

1.6.1 Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen är den myndighet som ansvarar över merparten av regelgivningen, tillsynen, 

tillståndsprövningen och registerhållningen inom transportområdet (Regeringen 2015). Detta 

innebär mer konkret att Transportstyrelsen ansvarar för de svenska transportnätverken inom 

sjöfart, luftfart, vägar och järnvägar. Transportstyrelsen har ca 2000 medarbetare på 13 orter i 

Sverige. Transportstyrelsen (u.å) är alltså en statlig myndighet som lyder under regeringen och 

tillhör näringslivsdepartementet.  

I april 2015 tecknade myndigheten ett avtal med it-företaget IBM om att en outsourcing av 

dess IT-verksamhet till IBM skulle ske, detta innebar rent praktiskt att IBM skulle ta över all It-

drift från transportstyrelsen från och med november 2015. Mellan maj och september 2015 tog 

dåvarande generaldirektör Maria Ågren beslut som innebar att myndigheten skulle göra avsteg 

ifrån olika lagar så som säkerhetsskyddslagen, offentlighets - och sekretesslagen, 

personuppgiftslagen och myndighetens egna riktlinjer om informationssäkerhet (Ekroth 2017). 
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Avstegen handlade om att IBM:s personal i bland annat Tjeckien, Irland och Serbien, trots 

bristande utbildning och säkerhetsprövning, skulle få hantera potentiellt känslig information som 

finns tillgänglig på myndighetens servrar och nätverk (ibid.,). När detta kommer till den svenska 

säkerhetspolisen, Säpos, kännedom inleder dem en undersökning för att kontrollera 

upphandlingens allmänna upplägg. Efter denna undersökning rekommenderar Säpo att 

outsourcingen omedelbart skall stoppas, vilket alltså inte sker. I januari 2017 får den dåvarande 

generaldirektören, Maria Ågren sparken, en händelse som motiveras av att det finns olika 

uppfattningar om hur arbetet ska skötas enligt regeringen (Svahn 2017a). Själva skandalen tar sin 

början i juli samma år när DN avslöjar att det i själva verket var det faktum att Maria Ågren 

erkänt att denne gjort sig skyldig till grov oaktsamhet genom att röja sekretessbelagda uppgifter, 

som lett till att den tidigare generaldirektören fått sparken. (ibid,.). 

1.6.2 Pensionsmyndigheten 

I november 2013 registreras det internationella fondbolaget Falcon Funds på Malta för att 

bedriva fondförsäljning till bland annat svenska pensionssparare. I slutet av april följande år 

ingås ett samarbetsavtal mellan det Maltabaserade fondbolaget och den svenska 

Pensionsmyndigheten för att registrera tre fonder på det svenska fondtorget PPM. Genom 

företaget Konsumentkraft Norden, med bland annat kontor i Stockholm, börjar Falcon Funds att 

ringa runt till svenska pensionssparare för att övertyga dessa om att flytta sina pengar till de tre 

fonder som tillhandahålls av Falcon Funds på Malta. 

Skandalen tar sin början när det inkommer oroande signaler till Pensionsmyndigheten rörande 

vilka metoder som används av återförsäljarna ifrån Konsumentkraft Norden samtidigt som det 

framkommer uppgifter om egendomligheter i fondernas placeringar. En mängd konsumenter 

ringer till PPM och klagar bland annat på att säljarna ifrån Konsumentkraft Norden utgett sig för 

att representera Pensionsmyndigheten och att i vissa fall flytta pengarna från konsumenterna med 

hjälp av deras egna bank-id, detta utan konsumenternas medgivande. Alla pengar som flyttades 

hamnade sedermera i någon av de tre nyligen upprättade fonder som tillhandahölls av Falcon 

Funds. Även Falcon Funds omgavs av egendomliga arbetsmetoder, exempelvis investerade 

bolaget ca 300 miljoner kr i en speciell typ av högriskfond som är mycket svåra att avyttra och 

kallas ETI eller, Exchange Traded Instruments. Detta är enligt pensionsmyndigheten ett 

konstruerat instrument som i värsta fall kan vara värdelösa, och har i detta fall använts för att en 
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av de utpekade nyckelpersonerna i härvan olovligen ska kunna ta ut pengar ur fonderna 

(Eriksson 2017). Efter att Pensionsmyndigheten fattar misstankar om att saker inte står rätt till 

stoppas all handel med fonderna och pensionsmyndigheten säger upp avtalet med Falcon Funds, 

samtidigt kräver myndigheten att Falcon Funds ska sälja tillgångarna i fonderna så att kapitalet 

kan investeras i andra fonder. Falcon Funds vägrar emellertid att sälja andelarna och inleder flera 

rättsliga tvister gentemot Pensionsmyndigheten, trots att det enligt Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar 

som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) inte är 

tillåtet av ett bolag att vägra en säljorder när en andelsägare önskar. Det är först efter att den 

Maltesiska finansinspektionen kliver in och håller med Pensionsmyndigheten i kravet på 

försäljning av fonderna som Falcon Funds börjar avyttra kapitalet. Det totala, officiella värdet på 

fonderna under den aktuella tidpunkten uppgick till 2.4 miljarder sek, men när pengarna förs 

tillbaka under pensionsmyndighetens kontroll fattas ca 1,3 miljarder sek. Pensionsmyndigheten 

misstänker ekonomisk brottslighet och gör en anmälan mot Falcon Funds till 

ekobrottsmyndigheten för förskingring (Eriksson 2017). 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva relevant tidigare forskning som behandlar skandaler 

kopplade till politik och myndigheter. Vidare kommer vi beskriva varför vi valt att använda oss 

av de specifika studierna samt varför dessa är av intresse för denna studie. 

2.1 Val av tidigare forskning 

På grund av att de skandaler som undersöks i denna diskursanalys ligger förhållandevis nära i 

tiden finns det inga egentliga studier som behandlar de forskningsfrågor som avhandlas här 

specifikt. Dock finns det en uppsjö av böcker och artiklar som både analyserar och diskuterar 

fenomenet skandal och dess samhälleliga implikationer, samt hur skandaler tar sig uttryck på ett 

speciellt sätt när det kommer till politik och myndighetsutövning. De tre exempel på tidigare 

forskning som vi kommer att lyfta nedan är med inga avsikter meningen att representera samtlig 

forskning på området. Däremot ger Adut (2005), Bromander (2012) och Jacobsson & Löfmark 

(2008) en god inblick i den tidigare forskning som gjorts gällande skandaler och massmedial 
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rapportering och hur dessa inverkar på samhället i stort. Den tidigare forskningen som 

presenteras nedan är därmed vald i syfte att illustrera det forskningsfält som vår studie har för 

avsikt att bidra med kunskap till. 

2.2 Beskrivning av forskningsfältet 

I A Theory of Scandal: Victorians, Homosexuality, and the Fall of Oscar Wilde (2005) menar 

Adut att det för att en händelse ska utvecklas till en skandal krävs att händelsen ska passera en, i 

samhället, normativ och moralisk gräns för vad som är rätt och fel, samtidigt som händelsen i 

fråga exponeras till stora delar av allmänheten samtidigt. Detta resulterar i att medborgarna inte 

kan ignorera det faktum att andra medlemmar av samma samhälle också tagit del av 

informationen, vilket i sin tur tvingar fram ett moraliskt ställningstagande genom vilket 

samhällets kollektiva kärnvärderingar fastställs (ibid., ss. 217–218). Samtidigt krävs det, för att 

en händelse ska kategoriseras som en genuin skandal, att denna innebär en negativ inverkan på 

tredje part (ibid., s. 219). Inverkan på tredje part kan argumenteras vara fallet i de två 

myndighetsskandaler som denna studie undersöker, då det i båda fallen finns medborgare som 

har drabbats negativt av händelseförloppen. Därför är Aduts definition av begreppet ett viktigt 

redskap för att förstå hur skandaler så som dessa uppstår och utvecklas i den kontext som vi 

studerar. 

Det finns andra aspekter av skandaler som är av intresse för denna studie. Exempelvis 

undersöker Bromander i avhandlingen, Politiska skandaler? Behandlas kvinnor och män olika i 

massmedia? (2012) politiska skandaler ur ett genusperspektiv, där undersökningen utreder 

huruvida kvinnliga politiker genomgår en annorlunda behandling kontra deras manliga 

motsvarigheter. Bromander drar slutsatsen att könsaspekten är viktig för förståelsen av hur 

politiska skandaler tar sin början och utvecklas över tid. (ibid., s. 201).  Bromander använder sig 

av en kvantitativ innehållsanalys som fokuserar på tre huvudbegrepp; Medias dagordningsmakt, 

medielogik och medias gestaltningsmakt. Bromanders huvudbegrepp är av intresse för denna 

studie då vårt syfte är att undersöka hur skandaler skapas i relationen mellan tryckta medier och 

de undersökta myndigheterna. Bromander beskriver begreppet dagordningsmakt som att 

medierna, tillsammans med läsarna definierar vilka skandaler som är viktiga för 

samhällsdebatten i stort, samtidigt som omfattningen på mediernas bevakning av skandalen visar 

på den politiska skandalens nyhetsvärde (ibid., s. 22). Med gestaltningsmakt menas hur 
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mediernas rapportering och analyser är formulerade och formade, och definierar vilka aspekter 

av skandalen som är att betrakta som extra viktiga. Medielogiken är ett begrepp som Bromander 

definierar som det arbetssätt eller dramaturgi som medierna använder under rapporteringen av 

skandalen, mer konkret handlar det om hur medierna väljer att vinkla rapporteringen kring 

skandalerna, där det optimala förhållandet är att det inte finns någon partiskhet i rapporteringen 

överhuvudtaget (ibid., ss. 22-23). 

Intresset för vår del av denna avhandling är framförallt baserat på dessa tidigare nämnda 

huvudbegrepp, men också för att förstå hur en skandal gestaltas och expanderar när skandalen 

ifråga innefattar politiska aktörer, eller myndigheter. I likhet med Adut beskriver Bromander en 

skandal som något som förutsätter mänsklig delaktighet samt en överträdelse av de normer 

och/eller lagar som samhället i stort har satt upp. Bromander hävdar att politiska skandaler 

generellt sätt är speciella och extrema situationer där en redan hård mediebevakning skruvas upp 

ytterligare (ibid s. 9), vilket är relevant för denna undersökning med anledning av studiens syfte. 

En annan intressant aspekt av Bromanders avhandling ur ett skandalperspektiv är hur denne 

menar att, i synnerhet politiska skandaler, är tids och kontextbaserade där själva definitionen av 

vad som skall karaktäriseras som en politisk skandal varierar. Alltså kan olika tidsperioder och 

geografiska områden förändra vad som betraktas som en skandal och inte, baserat på de 

samhälleliga normer och värderingar som råder (ibid, ss. 10-11). Detta är av intresse för denna 

studie då själva utgångspunkten är att undersöka hur skandaler skapas i relationen mellan tryckta 

medier och myndigheter, där kontexten är Sverige. Den kontextbaserade aspekten är särskilt 

intressant då denna studie undersöker hur skandalerna utvecklas i relationen mellan media och 

myndigheter, och den växelverkan som finns där emellan. För att kunna se hur myndigheter och 

tryckta medier hanterar och utvecklar skandalerna, kan det vara relevant att jämföra med tidigare 

studier av skandaler som drabbat svenska myndigheter och politiker. 

I Jacobsson och Löfmarks artikel, A Sociology of Scandal and Moral Transgression: The 

Swedish 'Nannygate' Scandal (2008) studeras en svensk myndighetsskandal där svenska 

ministrar köpt svart arbetskraft och inte betalat TV-licensen, vilket sedermera ledde till att två 

ministrar tvingades lämna sina poster efter bara 10 dagar. Artikeln diskuterar de moraliska 

aspekterna av politiska skandaler och drar slutsatsen att en skandal är en slags konfrontation 

mellan olika normsystem (ibid.,). Samtidigt menar författarna att skandaler ofta tar en rituell 
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form när det kommer till själva hanteringen av skandalen. De menar alltså att det finns tydliga 

ritualer för hur en beter sig för att kommunicera och agera baserade på aktuella normer och 

värderingar, både som aktör och betraktare under en skandal (ibid., ss. 207–208). Samtidigt 

förklarar författarna hur det kommer sig att politiska representanter oftare än andra figurerar 

inom olika skandaler, och menar att det beror på det faktum att politiska representanter är 

offentliga figurer, och samtidigt moraliska representanter för folket. Detta leder i sin tur till 

hårdare granskning, och att ett större generellt ansvar utkrävs ifrån allmänhetens sida (ibid., s. 

212). Den utökade granskningen myndigheter och politiker är utsatta för är relevant att ta fasta 

på i denna studie. Att massmedia granskar politiker och myndigheter anses självklart, men frågan 

som är relevant här blir att fundera på huruvida denna granskning påverkar själva skandalens 

utveckling, därför är Jacobsson & Löfmarks artikel av intresse för studien. 

Just dessa tre studier representerar olika inriktningar av den tidigare forskningen som gjorts 

inom ämnet, och tillsammans anser vi de vara behjälpliga till att uppfylla studiens syfte. 

Studierna har olika inriktningar rörande hur skandaler uppkommer och hur dessa hanteras ur 

både övergripande samhälleligt perspektiv såsom Adut (2005) beskriver det, såväl som Jacobson 

och Löfmarks (2008) samt Bromanders (2012) mer politiska perspektiv med fokus på det 

massmediala. Tillsammans bygger de en ganska komplett bild av forskningsfältet i förhållande 

till just vår egna studies specifika inriktning. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som kommer att användas i studien för att 

analysera det empiriska materialet. De teoretiska utgångspunkter som beskrivs är först och 

främst intryckshantering, definierade av både Goffman (2009) och Stapleton och Hargie (2011). 

Vidare kommer vi att använda oss av medialiseringsteori av Kent Asp (1986, 2011). 

Avslutningsvis behandlar avsnittet Faircloughs teorier rörande kritisk diskursteori (2013). 

3.1 Val av teori 

Faircloughs (2013) samhälls- och maktkritiska inriktning på diskursteorin genom den kritiska 

diskursanalysen sätter språket som både påverkande på såväl som påverkat av de sociala 
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praktikerna i samhället. Att studera språket kan således ge en förståelse för den rådande 

kontexten i samhället. 

Medier är ett verktyg genom vilka myndigheter kan kommunicera med samhället. I sin teori 

om medialisering beskriver Asp (1986) dessa medier som opinionsbildare i samhället och är 

därför av relevans för denna uppsats då syftet är att undersöka relationen mellan myndigheter 

och medier. Den makt som massmedierna besitter enligt Asp ger dem inflytande över vad som 

publiceras och kan därigenom delvis styra samhällsdebatten. Detta resulterar i att myndigheter 

kan uppleva sig tvungna att kommentera denna rapportering i syfte att undvika att den egna 

imagen skadas eller oavsiktligen förändras.  

Då kombinationen av Goffmans teorier och kritisk diskursanalys kan uppfattas som svåra att 

kombinera då dessa utgår ifrån olika teoretiska ansatser, kan det vara på sin plats att förklara hur 

vi har tänkt i och med denna kombination av teorier. I och med att denna studie har en 

sociologisk utgångspunkt anser vi att det finns det vissa aspekter av studien som med fördel kan 

använda sig av Goffmans teorier om intryckshantering. Bland annat ger den en intressant 

förklaringsmodell till hur exempelvis myndigheters bemötande av mediers rapportering kan 

fungera just i syfte att definiera den diskurs myndigheten ingår i och vilka egenskaper som 

förknippas med denna. 

Vi har valt att kombinera dessa teorier då vi anser att teorierna om intryckshantering samt 

medialisering fungerar som en fullgod förklaringsmodell och ett tydligt exemplifierande kring 

hur diskurserna som framkommer inom denna studie produceras och reproduceras i samspelet 

mellan myndigheter och massmedier. 

3.2 Intryckshantering 

Intryckshantering är en process genom vilken människor försöker påverka andra människors 

uppfattning om en händelse. Goffman (2009, ss. 12-14) menar att denna process sker antingen 

avsiktligt genom de uttryck som individen sänder ut, i exempelvis ett uttalande kring en 

kritiserad händelse. Eller oavsiktligt ifråga om hur uttrycket överförs, det vill säga hur 

mottagaren förstår budskapet. Denna uttrycksöverföring förklarar Goffman som att den sker icke 

verbalt och då måste stämma överens med den avsiktliga, verbala handlingen. Vilket då skulle 

klassas som en lyckad intryckshantering (ibid., s.15). Stapleton och Hargie (2011) myntade 

begreppet ’Double-Bind Accountability Dilemma’, D-BAD fortsättningsvis. Vilket bygger på 
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Goffmans teorier om intryckshantering och hur god sådan är central vid hantering av exempelvis 

ett företags image under skandaler. D-BAD begreppet utgår ifrån situationer där budskapet som 

sänds ut inte överensstämmer med publikens förväntning på aktören. Exempelvis när publiken 

förväntar sig en ansvarig för den kritiska händelsen som lett till skandalen, men företaget 

inblandat i skandalen behöver undvika ansvaret för detta i syfte att bibehålla sin professionella 

image. D-BAD (Stapleton & Hargie 2011) fokuserar då på den diskrepans som sker mellan de 

uttryck som sänds ut och de som faktiskt överförs och hur samtliga val av strategier för 

intryckshantering syns ha negativa konsekvenser för imagen. Att exempelvis försvara sig med att 

man inte kunde förutse konsekvenserna av sitt agerande leder till att ansvaret frånsägs men 

samtidigt att den egna kompetensen ifrågasätts (ibid.,) För att lyckas med intryckshanteringen 

krävs då att aktören, teamet som Goffman (2009, ss.186-189) kallar det, har en plan för vilken 

som är den bästa strategin för intryckshanteringen och sedan är lojal mot gruppen genom att 

upprätthålla och uppträda inom dessa ramar utan att brista i ’uppträdandet’.  

Om vi återgår till Jacobson och Löfmarck (2008) liknelse av skandaler med ritualer. Ser vi 

intryckshanteringen som en del i denna process av ett kollektivt normativt- och moraliskt 

ställningstagande. Myndigheten strävar efter att korrigera den skada som skandalen kan 

åstadkomma på dess image hos allmänheten. Genom att försöka förmedla att man som 

organisation de facto inte avviker från dessa normer och moraler som skandalen överträtt. Vi ser 

därför att teorin kring intryckshantering kan hjälpa till i analysen av diskurserna och 

myndigheternas uttalanden i förhållande till medierapporteringen. 

För att få en ökad förståelse och för att kunna tolka det empiriska materialet ytterligare, 

kommer även Schütz’s (1998), teorier om defensiva strategier för intryckshantering att användas 

under studien. Schütz undersöker i sin studie hur offentliga personer/institutioner under stressade 

situationer, exempelvis skandaler, ofta använder sig av sex (6) uttryckliga strategier för att 

hantera den uppkomna situationen; Förnekelse (denial), Omformulering (reframing), 

Särkoppling (dissociation), Rättfärdigande (justification), Ursäkter (excuses), Erkännande, 

ursäkter och försäkran, (concessions, apologies and remediation). Under denna studie kommer 

två av dessa strategier att användas för att analysera det empiriska materialet. 1.) Särkoppling, 

vilket innebär att myndigheten ifråga väljer att erkänna det faktiska förhållandet som uppstått, 

alltså skandalens huvudsakliga premisser, men istället för att ta ansvar för det som hänt väljer de 

istället att särkoppla sitt eget ansvar i den uppkomna händelsen. 2.) Rättfärdigande, då 
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myndigheten ifråga hävdar att den uppkomna händelsen inte kunde ha hanterats på annat sätt än 

som skett, då myndighetens mandat att påverka vissa avgörande skeenden är/har varit 

begränsade. Vidare används rättfärdigande som ett sätt att förminska det egna ansvaret. Där 

myndighetens hantering av den uppkomna skandalen, med tanke på den tidigare nämnda bristen 

på mandat att påverka, därmed är rättfärdigad (ibid., s. 618). 

3.3 Medialisering 

I avhandlingen mäktiga massmedier (1986) myntar Kent Asp begreppet Medialisering. Detta 

innebär, enligt författaren, de tendenser som politiker har till att anpassa sig efter de villkor som 

massmedierna ställer upp. Samtidigt förklarar Asp (1986, ss. 358-359) att anledningen till att 

politiker anpassar sig efter massmedierna, är det faktum att politiker generellt sätt har blivit mer 

beroende av dessa samt de inflytelserika individer som verkar inom massmedia. Detta leder till 

en maktförskjutning i samhället som ger massmedier ett större inflytande och mer makt i 

förhållande till politiken (ibid.,) Begreppet medialisering kommer att utvecklas ytterligare av 

Asp (2011) och breddas från det politiska och anpassas till samhället i övrigt och således även 

inkludera myndigheter förhållningssätt till massmediernas nyhetsrapportering. Asp menar att det 

finns en relation mellan det offentliga och massmedierna där statsförvaltande verksamheter 

anpassar sitt sätt att agera eller uttrycka sig efter mediers rapportering om diverse händelser som 

rör verksamhetens ansvarsområde. Asp beskriver detta som en osynlig makt som massmedier 

besitter där den agenda som medier driver påverkar andra institutioner i samhället. Denna 

osynliga makt kan sättas i relation med den mer synliga makten som massmedier har där dessa 

med hjälp av exempelvis ledarartiklar kan driva åsikter och agendor för att påverka samhälls-

opinionen i övrigt (ibid.,) 

Asps medialiseringsteori är relevant för denna uppsats då en av våra huvudfrågeställningar 

undersöker relationen mellan myndigheter och media. Medialiseringsteori kan därför tänkas stå 

som förklaringsmodell vid en eventuell korrelation mellan hur en myndighet kommunicerar till 

allmänheten under en specifik skandal, och på mediers inflytande över myndighetens 

kommunikation. En situation som enligt medialiseringsteorin kommer vara förhållandevis 

självklar (Asp 2011) då medias makt som opinionsbildare har ökat sedan begreppet myntades 

1986. I denna studie använder vi oss därför av Asps teorier som ett underlag för att studera 

intertextualiteten i myndigheters uttalanden och medierapporteringen i vår strävan att undersöka 
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på vilket sätt myndigheterna anpassar sin kommunikation efter mediers rapportering, exempelvis 

genom att bemöta kritik på ett specifikt sätt eller anpassa sina uttalanden efter vad media 

förmedlat.  

3.4 Kritisk diskursteori 

Norman Fairclough ses som en av grundarna till den kritiska diskursanalysen, en samhälls- och 

maktkritisk inriktning som uppfattar språket som påverkat av- och påverkande på sociala 

praktiker i samhället. Kritisk diskursanalys som teori menar således att man genom att studera 

språk och framförallt texter kan skapa sig en förståelse för den rådande kontexten i samhället 

(Boréus 2015a, ss. 179-180) eftersom sociala omständigheter är del i skapandet och 

upprätthållandet av diskurser och själva processen av textskapande och -konsumtion är formad 

av dessa sociala omständigheter (Fairclough 2013, s. 16). Det är denna tanke om sociala 

praktikers och diskursers ömsesidiga påverkan på varandra som vi upplever som en relevant 

teoretisk utgångspunkt i fråga om hur medias rapportering och myndigheters strategier skapas ur 

varandra. Med tanke på medias position som opinionsbildare (Asp 1986, ss. 358–359) i 

samhället och myndigheters centrala position inom det svenska samhällssystemet upplever vi det 

som intressant att undersöka just dessa två diskursers (mediediskursen och 

myndighetsdiskursens) maktförhållande och hur dessa interagerar i turbulenta situationer såsom 

skandaler.  

Den kritiska diskursteorin, så som Norman Fairclough använder den, grundar sig på en 

förutsättning att sociala praktiker, och då i första hand textproduktion och konsumtion är det som 

konstituerar den sociala världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 67). Inom den kritiska 

diskursanalysen ser man diskurser som konstituerande såväl som konstituerade av sociala 

praktiker, det innebär alltså ett dialektiskt förhållande där diskurser bidrar till att forma och 

omforma sociala strukturer samtidigt som de speglar dem (Fairclough 2013, ss. 18-19; Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, ss. 67-68.) Diskurser som både konstituerande och konstituerade 

innebär rent konkret att med varje socialt sammanhang följer en uppsättning normer. Det vill 

säga förhållningsregler och en förväntning på hur deltagarna, exempelvis bör klä sig, hur man 

talar och vilket beteende som anses acceptabelt. Dessa diskursiva regler inte statiska utan 

förändras samtidigt av de sociala processer och strukturer som de ingår i (Bergström & Boréus 

2015, s. 374). Språklig- och teknisk utveckling eller förändringar inom mode kan resultera i att 
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det diskursivt acceptabla förändras i takt med denna utveckling (Giddens och Sutton 2014, ss. 

495-496). Huvudfokus inom den kritiska diskursteorin är emellertid hur språket nyttjas och 

textens funktion i förhållande till sociala praktiker (Bergström & Boréus 2015, s. 375). 

Då denna studie avser att studera hur diskurser konstrueras och samtidigt fungerar 

konstituerande i utvecklingen av skandaler, görs detta genom en kritisk diskursanalys. När man 

använder sig av en diskursanalys som metod är det centralt att även tala om diskursteorin. En 

diskursanalys bör nämligen inte genomföras lösryckt från diskursanalysen som teori (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 1) eftersom dessa är sammanlänkande. Det är därför viktigt att man 

känner till de ontologiska antaganden som ligger till grund för diskursanalysen som helhet. 

4. Metod 

I detta avsnitt behandlas hur studien är upplagd genom att beskriva de aktiva urval som gjorts 

inför denna studie. Vidare diskuteras den metodologiska inriktningen och hur både 

datainsamlingen och dataanalysen har gått till. Avsnittet avslutas genom att diskutera validiteten 

och reliabiliteten på studien samt en kortare diskussion om etiska aspekter av den kritiska 

diskursanalysen. 

Metodvalet baseras på studiens syfte att undersöka hur skandaler skapas i relation mellan 

tryckta medier och myndigheters uttalanden. Skandaler blir (som beskrivet ovan) skandaler just 

för att en handling passerar en normativ gräns i samhället vilket tvingar fram ett moraliskt 

ställningstagande i samhället (Adut 2015, ss. 217-218). Den kritiska diskursteorin förklarar hur 

samhällssystem och hur förändringar inom det uppkommer genom att diskurser ställs emot 

varandra i en maktkamp om rådande normer och som tar sig uttryck genom sociala praktiker och 

språkbruket (Bergström & Boréus 2015, ss. 374-375). Kritisk diskursanalys som metod finns 

därför nära inbyggd i den kritiska diskursteorin och kan alltså inte användas frånskilt från denna. 

En analys av diskurser kräver därmed en analys av språket.  
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4.1 Metodologisk utgångspunkt 

4.1.1 Kritisk diskursanalys 

Enligt Fairclough (Winter Jørgensen & Phillips 2000, ss. 74-76) har språkbruket tre dimensioner. 

Den första benämns ofta som text, vilket är lite missvisande eftersom den förutom skrivna texter 

även innefattar både tal och bilder och fokus i denna del av diskursanalysen är övervägande 

lingvistisk med fokus på textens formella och grammatiska struktur (Bergström & Boréus 2015; 

Winter Jørgensen & Phillips 2000).  I den andra dimensionen fokuseras den diskursiva praktiken 

och avser konsumtionen och produktionen av texterna. Ett centralt begrepp i analysen av den 

diskursiva praktiken är intertextualitet, det vill säga hur texter bygger på andra texter och redan 

existerande diskurser (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 75). Här är det relevant att reflektera 

över om och att konsumentens tolkning av en specifik text baseras på dennes tidigare kunskap 

och kännedom om ämnet, alltså själva diskursen, eftersom det är i denna process som diskurser 

formas av och omformar sociala praktiker. Detta beror på att människors subjektiva tolkning av 

samma text kan skilja sig åt beroende på dennes förkunskaper. När dessa kunskaper senare möts 

i relationer sker en maktkamp mellan diskurserna i fråga om vilken tolkning som blir “den 

sanna” och om den existerande diskursordningen reproduceras eller omstruktureras (ibid.,). Som 

det kanske framgår av processen ovan är den tredje dimensionen, social praktik, nära 

sammanbunden med den diskursiva praktiken. Dock kräver en analys av bredare sociala 

praktiker med hjälp av exempelvis sociologiska teorier för att kunna förklara hur språkbruk och 

texter passar in i, påverkar och påverkas av sociala sammanhang som inte nödvändigtvis är 

bundna till språket (Bergström & Boréus 2015, s. 377; Winter Jørgensen & Phillips 2000, ss. 75-

76). 

Den kritiska diskurspraktiken förutsätter en relation mellan diskurser och den sociala 

verkligheten de är en del av, och därför krävs det också att dessa analyseras i förhållande till 

varandra (Bryman 2011, s. 484). Eftersom Faircloughs tredimensionella modell bestående av 

texten; diskursiv praktik och social praktik (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.74; Bryman 

2011, s. 485) spelar en sådan central roll inom kritisk diskursanalys så är det omöjligt att frigöra 

dem från varandra och med anledning av detta så utgår vi från denna modell i vår dataanalys. 
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4.1.1.2 Texten 

För att förstå de texter man läser är det viktigt att vara uppmärksam på syntaxen, det vill säga hur 

meningar är uppbyggda (Boréus 2015b, s.168). Att noggrant studera vilka ordval som texten 

består av kan ge information om den diskurs som texten och författaren är en del av (Boréus 

2015b, s.169). I detta sammanhang är modalitet och affinitet centrala begrepp som beskriver 

talarens grad av instämmande i sitt påstående och hur talaren förbinds med sitt påstående 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.87). Formuleringar som “röda äpplen är godast” är en 

objektiv modalitet med hög affinitet som framställer påståendet som fakta. Om man istället 

formulerar satsen som “jag tycker att röda äpplen är godast” får man istället en subjektiv 

modalitet och en låg affinitet som förmedlar en åsikt snarare än fakta. Hur man väljer att 

formulera sig kan alltså ha en avgörande effekt för hur budskapet i texten mottas. Genom att 

använda sig av en hög grad av objektiv modalitet förmedlas budskapet som fakta och ger 

avsändaren auktoritet. Enligt Fairclough (se Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.88) ett vanligt 

förfaringssätt inom massmedier som främjar dessa auktoritet i samhället. 

4.2 Urval 

Enligt Boréus (2015b, s. 171) handlar valet av analysmaterial om vad en ska undersöka, samt 

tidsaspekten som finns att tillgå. Då studiens syfte är att undersöka hur skandaler där statliga 

myndigheter är inblandade skapas i relation mellan tryckta medier och myndigheters uttalanden, 

samt undersöka vilka diskurser som konstrueras och fungerar konstituerande i skandalernas 

utveckling, har vi strävat efter att genomföra ett genomtänkt urval. Valet att undersöka skandaler 

där myndigheter är inblandade motiveras på grund av dess centrala position och funktion i 

samhället och det offentliga livet. Valet att studera tryckta medier specifikt beror på att det i både 

Transportstyrelsens, och i Pensionsmyndighetens fall, har varit Dagens nyheter, respektive 

Dagens industri, som har avslöjat skandalerna. Då dessa båda medier är just tryckta medier blir 

valet att använda oss av dessa tämligen självklart. Vidare finner vi det vara fördelaktigt att 

använda oss av dessa då de är faktiska förstahandskällor på mediernas roll i skapandet av, och 

fortsättningen kring, själva skandalerna. En annan aspekt av valet att endast undersöka tryckta 

medier är med anledning av den tid som vi haft disponibel för uppsatsen. En insamling och 

analyser av exempelvis tv-intervjuer och nyhetssändningar i tv eller radio hade varit intressant, 
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men troligtvis tagit för lång tid i anspråk för att samla in, och transkribera ytterligare empiri, 

vilket alltså krävt en mer tidsomfattande studie. 

Studiens empiriska material (se bilaga) inhämtas från ett flertal svenska dags- och 

kvällstidningar och består av tjugotre (23) artiklar från Dagens Nyheter, fjorton (14) artiklar från 

Dagens Industri och femton (15) artiklar från Aftonbladet. Samt myndigheternas egna uttalande 

från respektive myndighet, sju (7) uttalanden av Transportstyrelsen och tjugotre (23) uttalanden 

av Pensionsmyndigheten. Myndigheters offentliga uttalanden och de tryckta mediernas artiklar 

studeras i relation till varandra i ett försöka att utröna huruvida det finns en diskrepans mellan 

hur skandalen beskrivs av de olika aktörerna samt för att undersöka den intertextuella kopplingen 

dem emellan är vad som konstruerar skandalens omfattning. 

Varför vi väljer att använda oss av flera olika tidningar, både gällande politisk inriktning och 

huruvida dessa är dags- eller kvällstidningar är baserat på en strävan efter att minimera risken för 

en endimensionell rapportering men också för att täcka in en så stor grupp av tidnings 

konsumenter som möjligt. Generellt sett blir valet av artiklar invändningsfritt, så länge vi på ett 

tydligt sätt definierar diskursen vi vill undersöka (Bergström & Boréus 2015, ss. 407-408). Den 

del av empirin som består av myndighetens uttalande kring den aktuella händelsen inhämtas 

huvudsakligen genom offentliga pressmeddelanden, nyhetsuppdateringar, Twitter- och Facebook 

inlägg samt uttalanden av anställda på respektive myndighet, Transportstyrelsen och 

Pensionsmyndigheten.  

4.3 Datainsamling 

Inledningsvis genomsökte vi respektive myndighets hemsidor efter empiri. Här letade vi efter i 

första hand pressmeddelande eller nyhetsinlägg med koppling till de händelser som resulterat i 

skandalerna men också andra publikationer som bloggar eller notiser rörande skandalerna som 

var av intresse. På pensionsmyndigheten fanns god tillgång till såväl pressmeddelanden och 

nyhetsinlägg, men även presentationer från pressträffar samt de informationsbrev som skickats ut 

till berörda sparare med behållningar inom några av Falcon Funds fonder. Pensionsmyndigheten 

har även en pensionsblogg där skandalen kommenterats. Transportstyrelsens hemsida gav inte 

lika stor tillgång till material, här fann vi enbart enstaka pressmeddelande samt en sida med 

frågor och svar kring It-skandalen. Utöver det fann vi någon enstaka intervju med den nye 

generaldirektören. Men Transportstyrelsens kommentering av It-skandalen är i övrigt näst intill 
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obefintlig i tryckta medier. Eftersom vi ville vara säkra på att vi inte missat några viktiga 

uttalanden mailade vi till Transportstyrelsens pressansvarige och bad om hänvisningar till 

kanaler där uttalanden gjorts, vilket inte gav några nya resultat än det empiriska material vi redan 

funnit. De båda myndigheternas Twitter- och Facebooksidor är även de genomsökta efter 

kommentarer men dessa gav inte några nämnvärda resultat. 

Det empiriska materialet som består av artiklar i tryckta medier samlades in genom sökningar 

på nyckelord som bland annat: It-skandalen, transportstyrelsen, pensionsmyndigheten, Falcon 

Funds; och versioner av dessa. Samtliga träffar på sökorden samlades in och lästes igenom i en 

första övergripande analys där irrelevanta artiklar plockades bort. 

4.4 Dataanalys 

Det första steget (efter att irrelevanta texter sållats bort) innebar en analys av textens egenskaper 

och har således skett genom en genomläsning av det insamlade datamaterialet för att hitta 

mönster i den lingvistiska uppbyggnaden av texterna. Syftet med denna första fullständiga 

genomläsning av det empiriska materialet var att skaffa oss en överblick och få en känsla för 

vilka diskurser som förekommer i texterna (Boréus 2015a, s. 185). Genom detta tillvägagångssätt 

har vi även hittat ledtrådar till vad som är viktigt och relevant, för att på så vis kunna fokusera 

den fortsatta analysen. Därefter lades fokus på textens formella (Bryman 2011, s. 508) drag 

såsom exempelvis ordval och sammanhang mellan satser och talaren (modalitet), samt hur 

händelser och processer förbinds med subjekt och objekt (transivitet) (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, ss. 75, 87). För att underlätta den fortsatta mer fokuserade läsningen av empirin 

valde vi att skapa ett frågeformulär där vi med grund i den första mer övergripande 

genomläsningen formulerade ett antal frågor som vi kunde ställa till texten för att utröna vad som 

faktiskt sägs, och vad olika passager i texterna faktiskt var ett uttryck för. Exempel på dessa 

frågor är vad som uttryckligen påstås? Vad är underförstått? Vem/vilka är agent(er) i 

sammanhanget? Och vem/vilka är deltagare? Återkopplar författaren till andra texter och 

uttalanden? 

Det andra steget som är den diskursiva praktiken innebär ett fokus på hur textförfattaren och -

mottagaren använder sig av redan existerande diskurser för att skapa, tolka och förstå texter 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.75). Detta innebär att individens förståelse och tolkning 

av en text är beroende av dennes förkunskaper, för att exemplifiera kan ordningen som läsaren 



 

 26 

tar del av texterna kring myndighetsskandalen påverka tolkningen. I detta steg av analysen utgick 

vi ifrån texternas publiceringsdatum och sökte efter tecken på intertextualitet, såväl implicit som 

explicit eftersom detta kan ha betydelse för hur diskursen påverkas i senare textproduktion. En 

analys av den diskursiva praktiken genom att studera den intertextuella kedjan kan säga något 

om vilka diskurser respektive text bygger vidare på, och är därmed ett viktigt steg i textanalysen. 

Om exempelvis myndighetens pressmeddelande publiceras efter medierapporteringen kan detta 

ha betydelse för vad myndigheterna valt att kommentera och vad som därmed inte 

kommenterats. Denna typ av intertextualitet är en central del i den kritiska diskursanalysen där 

texter bygger på tidigare texter, och genom att införliva element från dessa bidrar till att 

reproducera och producera diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 77-78). 

Steg tre krävde en bredare analys än enbart den diskursiva. För att förklara vilka konsekvenser 

den diskursiva praktiken, genom texter, kan tänkas ha på den bredare sociala praktiken krävdes 

en analys i förhållande till sociologisk teori (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.75). Detta har 

gjorts genom att analysera de diskurser som etablerats i textanalysen i förhållande till Norman 

Faircloughs kritiska diskursteori, som förklarar hur sociala praktiker, som exempelvis vår 

textproduktion, och konsumtion av dessa, är det som konstituerar den sociala världen och som 

samtidigt konstrueras av den sociala världen.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Inom kvalitativ forskning brukar man tala om validitet, reliabilitet och trovärdighet när man 

bedömer en studies kvalitet. Dessa begrepp kommer inledningsvis att förklaras i förhållande till 

kvalitativ metod och avsnittet avslutas med reflektioner kring vad dessa kriterier innebär för just 

vår studie och hur vi strävat efter att bemöta dessa.  

4.5.1 Validitet 

När man talar om en kvalitativ studies validitet avses en bedömning om huruvida studien mäter 

vad forskaren avser att mäta (Bryman 2011, s. 352), det vill säga om metodvalet är lämpligt för 

att möta studiens syfte och svara på forskarens frågeställningar. I fråga om validitet vid 

diskursanalys handlar det om att vara medveten om den förförståelse man som forskare, och 

deltagare i fältet, innehar och hur de kan påverka tolkning av de texter som undersöks 

(Bergström & Boréus 2015, s.31). 
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4.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett begrepp som vanligtvis förekommer inom den kvantitativa ansatsen och där 

begreppet avser en studies tillförlitlighet och möjligheten att replikera studiens resultat vi en 

senare tidpunkt (Bryman 2011, ss. 160-161). Men eftersom den kvalitativa metoden i allmänhet 

och diskursanalys i synnerhet undersöker sociala praktiker och miljöer brukar man istället mäta 

reliabiliteten genom att forskaren i studien är öppen med hur tolkningar gjorts och på vilka 

grunder (Bryman 2011, s. 352) samt att man som både läsare och forskare strävar efter att tolka 

och förstå texten och studien i relation till den kontext den är en del av (Bergström & Boréus 

2015, s. 39).  

4.5.3 Trovärdighet 

Trovärdighet innebär kort att läsaren bör kunna lita på att forskning utförts på det sätt som 

forskaren beskriver och att resultatet därmed är baserat på empiriskt material och inte enbart 

spekulationer eller gissningar (Ahrne & Svensson 2015b, ss. 24-25). För att lyckats med detta 

har vi strävat efter att vara så transparenta som möjligt i alla steg av forskningsprocessen genom 

att beskriva och motivera de val som gjorts. Tanken är att en detaljerad beskrivning av studien 

bjuder in läsaren till att kritiskt granska resonemang och slutsatser för att således själv kunna 

göra en bedömning av dess rimlighet (Ahrne & Svensson 2015a, s. 245). 

4.5.4 Reflexivitetsproblematik 

Eftersom vi valt att undersöka ett fenomen i det svenska samhället så är vi som forskare naturligt 

en del av den verklighet vi undersöker. Vad innebär då vår roll som forskare och medborgare i 

det svenska samhället för vår analys av materialet? Som deltagare i det samhället vi undersöker 

kan man anta att vi även är en del av de normer som bryts när skandaler uppdagas. Som 

medborgare i det svenska samhället innebär detta även att våra egna personuppgifter och 

pensionsbehållningar riskerar att vara föremål för skandalerna. Detta kan inom diskursanalysen 

innebära en begränsning eftersom vi då också delar kan dela de underförstådda och självklara 

som vi försöker avtäcka. Winther Jørgensen och Phillips (2000, ss. 28 - 29) menar att man då 

måste försöka sätta sig själv och sin  egen kunskap inom en parentes för att så objektivt och 

ovärderat som möjligt kunna förstå hur diskurser och sociala praktiker hänger samman och ger 

mening.  
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4.5.5 Reflektioner angående denna studies validitet och reliabilitet 

Det innebär en risk för allt för subjektiva tolkningar av det empiriska materialet och att egna 

förutfattade meningar färgar analysen när man som forskare är så nära knuten till det fält som 

undersöks. Detta har vi haft med oss under studien, för att i så stor utsträckning som möjligt 

undvika att detta trots allt sker har vi kontinuerligt under studiens gång samtalat och reflekterat 

över detta i varje steg. 

Att vi varit två om att genomföra denna studie upplever vi som en styrka i fråga om reliabilitet 

och validitet eftersom det krävts en diskussion och precision av hur texterna ska tolkas i 

förhållande till de teoretiska utgångspunkterna. Dessa diskussioner har även tvingat oss att 

reflektera över vår förförståelse av den kontext som skandalerna, och även vi, är en del av 

eftersom vi emellanåt haft olika syn på vår sociala omvärld. Detta har bidragit till vi ibland 

tvingats ifrågasätta vår förförståelse för fältet och det som vi upplevt som självklart i texterna, 

något vi tror bidragit till en mer objektiv tolkning och analys av empirin. 

4.6 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna av en kvalitativ diskursanalys skiljer sig en hel del gentemot ett 

tillvägagångssätt som inriktar sig mot en mer direkt kontakt med informanter, exempelvis 

deltagande observationer eller intervjuer. Dock finns det vissa aspekter som delas, exempelvis 

kravet på en god kvalitet, och öppenhet. Vi kommer att arbeta efter de etiska forskningsprinciper 

som Vetenskapsrådet (2011) föreskriver på ett mer generellt plan där det ska finnas god 

genomlysning och ett syfte med den empiri vi använder oss av (ibid.,). Dock har vi bedömt att de 

tidningsartiklar och pressmeddelanden vi kommer att studera är av sådant slag att det är allmänt 

tillgängligt och kan ses av vem som helst, och därmed kan inte studerandet av dessa texter anses 

skapa någon form av obehag av eller övriga etiska överväganden för den enskilde individen 

(ibid.,). 

5. Resultat och analys 

I avsnittet nedan presenteras de empiriska materialet samt en analys av detta genom att använda 

oss av de teoretiska ramverk som studien bygger på. Vidare har materialet delats upp i tre 

huvudteman med relevanta underrubriker; 1.) Diskurser i myndigheternas externa 
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kommunikation. 2.) Diskurser i medierapporteringen. 3.) Samspelet mellan diskurser i 

konstituerandet av skandalen. 

Just kontexten är en central del i varför en händelse utvecklas till en skandal. Det krävs att 

aktörerna passerar en normativ och moralisk gräns i samhället (Adut 2005) och att dessa rådande 

normer är länkade till den aktuella tidsperioden och det geografiska området (Bromander 2012). 

Skandaler utvecklas då ur detta normbrott genom att medier i sin rapportering tillsammans med 

läsarna (medborgarna) definierar och uppmärksammar de normer som brutits (Jacobsson & 

Löfmarck 2008). Detta syns i vilka aspekter av skandalen som får mest uppmärksamhet i 

medierapporteringen.  

Vår strävan var att undersöka skandaler i vår tid och deras normbrott genom att se vilka 

diskurser som etableras i och med rapporteringen och kommunikationen kring skandalerna. Detta 

har gjorts genom att undersöka vilka diskurser som etableras i de två myndigheternas externa 

kommunikation, och vilka som etableras i mediernas bevakning. Samt undersöka hur dessa 

diskurser samspelar med varandra.   

5.1 Diskurser i myndigheternas externa kommunikation 

5.1.1 Myndighetsdiskursen 

I både Transportstyrelsens och Pensionsmyndighetens uttalanden finner vi uttryck för- och en 

definition av den egna verksamheten, en myndighetsdiskurs. Definitionen av denna diskurs 

ramar och innehåll sker i första hand genom myndigheternas egna uttalanden. Zetterwall (2016) 

beskriver Pensionsmyndighetens uppdrag som att ”Det är vår uppgift på Pensionsmyndigheten 

att värna om dina pensionspengar.” och en liknande beskrivning återfinns i ett pressmeddelande 

där pensionsmyndigheten (2016e) beskriver att det är deras “uppgift att alltid se till 

pensionsspararnas bästa”. Även transportstyrelsen beskriver sig arbeta  

 

för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, 

luftfart, sjöväg och väg.” samt “tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs 

 

 [och] [s]tor vikt läggs vid att reglerna ska fungera bra för medborgare och näringsliv. 

(Transportstyrelsen, u.å)  



 

 30 

 

I citaten ovan syns Myndighetsdiskursen alltså innebära ett stort fokus vid allmännytta och ett 

arbete för samhällets och medborgarnas bästa.  

Både Transportstyrelsen och Pensionsmyndigheten tar i många uttalanden avstånd från det 

agerande som ligger till grund för den uppkomna skandalen. Pensionsmyndigheten gör det 

vanligtvis genom att framförallt lägga fokus vid Falcon Funds och att dessa inte “skött sina 

åtaganden på ett ansvarsfullt sätt” (Pensionsmyndigheten 2016d) och att man dessutom 

misstänker att det finns “intressekonflikter i samband med gjorda värdepapperinvesteringar - 

intressekonflikter som inte rimmar med det internationella regelverk som finns för aktörer på 

fondmarknaden.” (Pensionsmyndigheten 2016d). Formuleringar liknande de i citaten ovan 

används i stort sett löpande genom pensionsmyndighetens uttalanden kring skandalen. Även 

Transportstyrelsen lyfter fram att “det är självklart att vi som myndighet ska följa de lagar, regler 

och de säkerhetsskyddskrav som gäller inom vårt verksamhetsområde” (Transportstyrelsen 

2017b). Detta etiska ställningstagande görs ofta i hänvisning till den förre generaldirektörens 

agerande och strafföreläggande. 

5.1.1.1 Medborgarnas roll i myndighetsdiskursen 

I myndigheternas uttalanden lyfts medborgarna ofta fram genom att man arbetar för dem och ser 

till deras bästa. Vid en första anblick kan det se ut som om medborgarna därmed är en central del 

inom myndighetsdiskursen, men närmare analys av texterna visar att de snarare ligger i utkanten 

av diskursen. Om vi föreställer oss myndighetsdiskursen som en cirkel som omfamnar det som 

inkluderas av den och utestänger och exkluderar det som inte gör det, så är vår tolkning av 

myndigheternas uttalanden att medborgarna står med benen på varsin sida av linjen. De 

inkluderas i del genom att myndigheterna arbetar för dem och Pensionsmyndighetens i 

synnerhet, är ansvarig för en del av medborgarnas framtida inkomst vid pensionen utan att 

medborgarna har faktiskt handlingsutrymme i diskursen. Uppfattningen om medborgarna som 

passiva åskådare grundar sig i myndigheters uttalanden som exempelvis att  

 

[D]u som pensionssparare behöver inte göra något [...] Pensionsmyndigheten gör fondbytet åt dig 

och [...] Vi bedömer att det bästa för pensionsspararna med innehav i denna fond [Falcon Funds] 

är att Pensionsmyndigheten avregistrerar dessa fonder från premiepensionssystemet. 

(Pensionsmyndigheten 2016a) 
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Precis som Pensionsmyndigheten i citatet ovan så svarar även Transportstyrelsen på den oro som 

medborgarna känner kopplat till skandalen. På sin hemsida svarar Transportstyrelsens på frågor 

om huruvida medborgare behöver vara oroliga över rikets säkerhet och om skyddade identiteter 

läckts att “Vi tycker inte att du ska behöva vara det.” och “Vi har inga indikationer som pekar på 

att uppgifter spridits på ett otillbörligt sätt så vi ser ingen direkt anledning till oro.” 

(Transportstyrelsen 2017b) Även Transportstyrelsen (2017b) sätter alltså medborgarna som 

passiva åskådare genom att förmedla att de inte behöver känna sig oroliga eftersom myndigheten 

inte ser någon anledning till detta. Att myndigheten faktiskt svarar på frågorna ger intryck av att 

de vill visa att de har kontroll på situationen och att medborgarna kan låta myndigheten hantera 

problemet. Dock så visar det faktiska språkbruket att myndigheten trots allt inte är så säker på sin 

sak. Formuleringar som vi tycker inte, [v]i har inga indikationer och vi ser ingen direkt 

anledning är alla exempel på subjektiv modalitet och låg affinitet, påståendena blir alltså inte 

fakta utan snarare subjektiva åsikter och osäkra sådana. 

Myndigheterna är tydliga i poängterandet av sitt omfattande samhällsansvar i och med det 

arbete som görs för allmännyttan i fråga om hantering av personuppgifter, medborgarnas pension 

samt att säkerställa att lagar och regler fungerar och efterföljs. Tillsammans med det explicita 

avståndstagandet från oetiska och rent olagliga handlingar drar vi slutsatsen att det inom 

myndighetsdiskursen är viktigt att arbeta utifrån en god etik och moral, vilket utesluter individer 

och handlingar som inte lever upp till dessa normer.  

5.1.2 Myndigheters ansvarsdiskurs 

I både Transportstyrelsens och Pensionsmyndighetens egna uttalanden finns det en tydlig linje 

som deras uttalanden följer när det kommer till ansvarsdiskursen, där båda myndigheterna 

poängterar att det finns externa aktörer som har haft huvudansvaret när det kommer till den 

uppkomna situationen. Efter att det empiriska materialet har granskats blir det alltså tydlig att 

myndigheterna själva aktivt väljer att flytta fokus ifrån en eventuell ansvarsdiskurs där de själva 

är centrala aktörer i händelseförloppet, till yttre aktörer som inte är en del av den allmänna 

myndighetsdiskursen. När exempelvis transportstyrelsen själva beskriver händelseförloppet 

rörande skandalen angående dess IT-upphandling poängteras påfallande ofta, både under 
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intervjusituationer och uttalanden på deras hemsida, den förre generaldirektörens ansvar för de 

felaktigheter som framkommit: 

[B]eslutade dåvarande generaldirektör Maria Ågren under första halvåret 2015 om avsteg från 

Säkerhetsskyddslagen, Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen samt 

myndighetens egen riktlinje för krav på informationssäkerhet.  

(Transportstyrelsen 2017a) 

Citatet ovan är ett exempel på den konsekventa rapportering som Transportstyrelsen har gällande 

myndighetens uppfattning kring vem som haft ansvaret över de händelser som lett till skandalen. 

Den nye generaldirekötern säger även under en intervju med P1 (2017) att “[j]ag har bättre koll 

på läget idag än vad jag hade för en månad sedan” och påstår att transportstyrelsen har en bättre 

kunskap nu, när han är tillförordnad generaldirektör, om vad som är känsligt och säkerhetsklassat 

material än de hade under outsourcingen till IBM 2015. 

Det fokus som transportstyrelsens representanter väljer att lägga på vem som varit ytterst 

ansvarig under inledningen av skandalen är intressant ur ett diskursanalytiskt perspektiv, 

framförallt för att det visar på vilken diskurs som myndigheten själv vill framhålla vad gäller 

själva ansvaret, samtidigt är detta intressant ur ett intryckshanteringsperspektiv. Goffman (2009) 

menar att dramaturgisk försiktighet är en viktig aspekt av intryckshantering, alltså att noggrant 

planera sina strategier inför hur en vill framstå (ibid., ss. 190–191). I fallet med 

transportstyrelsens fokus på den förre generaldirektören Maria Ågren upplever vi en tydlig 

strategi för att flytta fokus från transportstyrelsen nuvarande ledning genom att konsekvent 

distansera sig ifrån de beslut som tidigare generaldirektören har tagit, och därmed minska 

ansvaret för nuvarande ledning. 

På samma sätt som Transportstyrelsen väljer att distansera sig ifrån den förre 

generaldirektören ser vi tydliga exempel på att Pensionsmyndigheten använder sig av samma 

slags intryckshantering när det kommer till myndighetens kommunikation rörande Falcon Funds-

skandalen. I ett uttalande på Pensionsmyndighetens egen hemsida säger myndighetens chefsjurist 

Mikael Westberg så här i samband med att det blivit klart att den Maltesiska finansinspektionen 

tar över ansvaret från Falcon Funds för att avveckla företagets fonder; ”Personerna bakom 

Falcon Funds är dock fortsatt svaret skyldiga varför mer än en miljard kronor av svenska 

pensionssparares medel fortfarande saknas.” (Pensionsmyndigheten 2017a). Detta är precis som i 
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Transportstyrelsens fall ett genomgående tema för vart myndigheterna lägger fokus när det gäller 

ansvarsfrågan. Ett annat exempel på detta finner vi på Pensionsmyndighetens egen hemsida; ”Vi 

har bland annat stämt Falcon Funds i Stockholms tingsrätt, samt anmält bolaget till 

Ekobrottsmyndigheten.” (Pensionsmyndigheten 2016b). 

Samtidigt finner vi att Pensionsmyndigheten i flera av sina uttalanden påpekar att det är 

pensionsspararna själva som står för risken när det kommer till de fonder som används. Därmed 

flyttas delar av ansvaret över på pensionsspararna likväl som fondbolaget Falcon Funds, detta 

visar materialet återkommande, exempelvis  

Det är respektive pensionssparare som står risken för de premiepensionsmedel som placerats i de 

fonder som finns på premiepensionens fondtorg  

(Pensionsmyndigheten 2016c) 

[…] du som pensionssparare som står för risken för de premiepensionsmedel som placerats i de 

fonder som finns på premiepensionens fondtorg. Det innebär att om det i slutändan visar sig att 

medel saknas kommer din andel av förlusten att minska tillgodohavandet på ditt 

premiepensionskonto med motsvarande belopp  

(Pensionsmyndigheten 2016b) 

Stapleton och Hargies (2011) är en bra utgångspunkt för att analysera den intryckshantering som 

materialet visar att myndigheterna använder sig av. Genom att uttala sig som 

Pensionsmyndigheten gjort i citaten ovan, flyttas fokus ifrån den egna organisationen eller att 

lyfta fram positiva aspekter av myndighetens övriga arbete kan vara ett välfungerande sätt att 

implementera intryckshantering. Stapleton och Hargies hänvisar till Schütz (1998, s. 618) som 

beskriver olika strategier för att förhindra att större skador på en organisations (eller myndighets) 

rykte uppstår under någon form av kris. Schütz identifierar sex defensiva strategier där 

åtminstone två är applicerbara för att analysera de myndigheter vi undersökt. Den första är 

dissociation, eller särkoppling. I Pensionsmyndighetens fall innebär särkopplingen att 

myndigheten väljer att diskutera skandalen ifråga som ett problem som förvisso är stort, men 

huvudansvaret för skandalen hamnar på andra aktörer än myndigheten själv. En annan taktik som 

Pensionsmyndigheten använder är Justification, eller rättfärdigande. Rättfärdigandet i 

Pensionsmyndighetens fall blir tydligt i materialet då myndigheten, förutom att särkoppla sig 

ifrån Falcon Funds påstådda olagligheter, även menar att myndighetens utformning och allmänna 
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mandat, till viss del, förhindrar myndigheten att kontrollera de fondbolag som finns registrerade 

på fondtorget (ibid., s.271). Ett exempel på denna typ av rättfärdigande finner vi i en rapport 

ifrån Pensionsmyndigheten som gjorts på uppdrag av regeringen 

 

Pensionsmyndigheten har i dagsläget inte något uppdrag som innebär att myndigheten vare sig 

inför att nya fonder registreras, eller under den tid de finns på fondtorget, ska lägga några mer 

omfattande resurser på att granska och följa upp att fonderna och fondbolagen lever upp till eller 

kan förväntas leva upp till kraven. Vi föreslår därför att regeringen ska ge Pensionsmyndigheten 

ett sådant utökat och delvis nytt uppdrag. Vidare föreslår vi att myndighetens instruktion ändras 

så att uppdraget inom premiepensionen förtydligas. 

(Varnestig 2017) 

I fallet med Pensionsmyndigheten ses ovan en tydlig strategi att använda sig av frekventa 

uppdateringar till massmedia och allmänhet där Pensionsmyndigheten skickat ut 23 officiella 

uttalanden. Denna strategi delas inte av Transportstyrelsen som i stället har använt sig av en 

minimal kommunikation där endast sex officiella uttalanden skett på Transportstyrelsens 

hemsida angående skandalen. I Transportstyrelsens fall hävdas ofta kravet på sekretess som en 

viktig anledning till att myndigheten inte kan uttala sig om alla aspekter av skandalen i officiella 

sammanhang. Exempelvis på deras egen hemsida där frågan om åtgärdsplan diskuteras ”Vi kan 

av säkerhetsskäl inte i detalj redogöra för detaljerna i planen. Arbetet är tekniskt komplicerat och 

omfattande men ska vara åtgärdat senast under hösten 2017.” (Transportstyrelsen 2017b). 

5.1.3 Spänningar mellan diskurserna i myndigheternas externa kommunikation 

Sätter man myndighetsdiskursens fokus på allmännyttan och det omfattande arbetet och sträva 

efter medborgarnas bästa i förhållande till myndigheternas ansvarsdiskurs, uppstår det en del 

spänningar dem emellan. I synnerhet i fallet med Pensionsmyndigheten blir detta förhållande 

problematiskt när man säger sig arbeta för pensionsspararna och kunna bedöma vad som är bäst 

för dem, samtidigt som man delvis lägger ansvaret på dem för deras ‘val’ att placera delar av sina 

pensioner i Falcon Funds. I Transportstyrelsens fall å andra sidan är situationen annorlunda, då 

det i fallet med IT-upphandlingen finns vissa sekretessperspektiv som måste beaktas rörande 

kommunikationen av vissa delar av skandalen. Vilket gör det svårt att avgöra, utifrån empirin, 
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varför de svar Transportstyrelsen ger på medborgarnas frågor är så pass generella. Att 

kommunikationen är så knapphändig från Transportstyrelsens sida i fråga om skandalen kan bero 

på hänvisningar till sekretess och att de faktiskt inte kan uttala sig i frågan. Dock blir resultatet 

av innehållet i den faktiska kommunikationen att Transportstyrelsen, precis som 

Pensionsmyndigheten, klappar medborgarna på huvudet och implicit ber dem låta ‘de som vet 

bäst’ (myndigheterna) hantera situationen. 

5.2 Diskurser i medierapporteringen 

5.2.1 Mediediskursen 

Ur empirin etableras en mediediskurs som ställer massmedierna i ett auktoritativt ljus genom att 

man är noggrann med att påpeka hur man ligger bakom avslöjandet av de händelser som nu 

utmynnat i skandaler. 

 

Skandalen kring Falcon Funds började med Dagens industris rapportering om skandalen i 

börsbolaget Trustbuddy i fjol. 

 

Di tog denna information vidare till Pensionsmyndigheten som utstrålade oro och nervositet. 

 

Nu, ett år efter det att Dagens Industri inlett sin granskning av personerna bakom Falcon Funds är 

skandalen ett faktum. 

(Leijonhufvud 2016) 

 

DN avslöjar: Polisens hemliga register låg öppna för obehöriga 

 

DN:s nya uppgifter visar hur skyddet för vitala delar statens it-verksamhet sattes ur spel 

(Holmström 2017) 

 

Genom att formulera sig på så vis som citaten ovan markerar medierna att detta ämne är viktigt 

för samhällsdebatten. En taktik som Bromander (2012, ss. 22 - 23) förklarar med begreppet 

dagordningsmakt. Detta sker genom att medierna väljer vad som ska rapporters om samt hur 

rapporteringen ser ut, tillsammans med vad som läsarna intresserar sig för. Det är i huvudsak 
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Dagens Industri och Dagens Nyheter som uppmärksammar sin egen part som avslöjande tidning 

i samband med rapporteringen av skandalerna. Även andra medier hänvisar tillbaka till dessa 

“avslöjande” tidningar, exempelvis refererar Aftonbladet (se Huledal 2017) till hur Dagens 

industri var den tidning som avslöjade hur Falcon Funds utnyttjat premiepensionssystemet för att 

lura sparare på pengar. Valet att lyfta den egna rollen i händelseförloppet genom att formulera 

sig med subjektiv modalitet och hög affinitet statuerar ett exempel ifråga om den makt 

massmedierna besitter i samhällsdebatten (Bromander 2012). Detta resulterar samtidigt i ett 

ställningstagande gällande vilka de rådande normerna är, eller bör vara. 

 

Mediediskursen innebär alltså en maktposition i samhället med mandat att påverka och styra 

andra aktörer i offentligheten. Denna påverkansmöjlighet blir tydlig i förhållande till 

Transportstyrelsens (2017a) val att dedicera en nyhetsuppdatering på hemsidan där man explicit 

bemöter påståenden ur en av Dagens Nyheters tidningsartiklar och är en tydlig exemplifiering av 

Asps (1986, 2011) medialiseringsteori. Om vi följer Asps tankegångar kring medialiseringen så 

innebär Transportstyrelsens direkta kommentarer på artikeln att man uppmärksammar mediers 

roll som opinionsbildare och den faktiska makt som dessa besitter eftersom myndigheten känner 

ett behov av att dementera dessa. I Transportstyrelsens fall blir detta extra tydligt eftersom denna 

dementi av artikeluppgifter är en av enbart sex offentliga uttalanden från Transportstyrelsen 

gällande It-skandalen. Behovet av att dementera tryckta mediers påstående kommer högst troligt 

ur de faktum att massmedier frekvent formulerar sina påståenden med objektiv modalitet och 

hög affinitet och levererar således sina uppgifter som fakta snarare än påståenden och 

spekuleringar  

 

Han saknar godkänd säkerhetsprövning [...] trots att befattningen är säkerhetsklassad […] Det ska 

ske före man börjar anställning. Här har man struntat i det och inte ens gjort det i efterhand.  

(Agrell 2017) 

 

Citaten ovan är exempel på massmediers vanliga formuleringar genom användning av objektiva 

modaliteter (Fairclough 1992 se Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.88) som han saknar; det 

ska ske före.  
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I motsats till myndighetsdiskursens egna definition som verksam för samhällsnyttan så sker 

det aldrig några explicita uttalanden från mediernas sida gällande sin uppgift som 

opinionsbildare. Men av det empiriska materialet så framkommer det genom analysen att 

massmedier inom mediediskursen trots allt arbetar för allmänheten i likhet med myndigheterna 

genom att avslöja tveksamma affärer och förfaranden inom myndighetssfären samt ifrågasätta 

hanteringen av händelser som resulterar i skandaler och således tvinga fram 

samhällsförändringar. 

5.2.2 Mediers ansvarsdiskurs 

Materialet visar att mediernas rapportering när det kommer till ansvarsfördelningen under it-

skandalen är mer differentierad än myndigheternas, där fokus hela tiden skiftar mellan 

myndighet och regering. I en intervju med DN angående hur det i kölvattnet av den första 

skandalen tillsattes en ny tillförordnad IT-direktör som inte hade tillräcklig säkerhetsprövning 

och är utländsk medborgare säger Wilhelm Agrell (2017), professor i underrättelseanalys, ”De 

gör alla kardinalfel som finns i säkerhetsskyddet”. Empirin visar på en skillnad mellan hur 

medierna och myndigheterna beskriver ansvarsfrågan i allmänhet. Där myndigheterna väljer att 

flytta fokus till andra aktörers inblandning så som Maria Ågren, i Transportstyrelsens fall, eller 

Falcon Funds när det gäller pensionsmyndigheten, väljer medierna att nyansera kritiken 

gentemot respektive myndighet. När aftonbladets Lena Melin (2016) i en kolumn beskriver 

skandalen rörande Pensionsmyndigheten som pinsam ”[…]är det ohyggligt pinsamt för 

Pensionsmyndigheten att de salufört fonder från Falcon Funds på sitt fondtorg”, eller när Niklas 

Ekdal (2017) i DN skriver: ”En intelligent bläckfisk har ersatts av en viljelös manet som driver 

med strömmen… har vi fått en stum förvaltning där ingen verkar ha riktig koll eller pratar med 

någon annan.”, framgår det av materialet att det enligt medierna inte enbart kan skyllas på 

utomstående aktörer eller tidigare generaldirektörer. Även om medierna inkluderar exempelvis 

Maria Ågren i myndighetsdiskursen och ansvarsdiskursen, samt benämner den tidigare 

generaldirektören som en av de viktigaste aktörerna, är det ändå en relativt liten del av den totala 

rapporteringen som fokuserar på denne. Mediernas fokus är mer inriktat på att diskutera hur 

myndighetens arbetsgång och rutiner ser ut generellt, snarare än att enbart fokusera på tidigare 

ansvarige eller utomstående aktörer. 
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En annan aspekt av medierapporteringen visar på hur de undersökta medierna utmanar 

myndighetens ansvarsdiskurs och exkludering av den egna verksamheten i skandalen. För att 

göra detta lyfter medierna i flera fall in oberoende experter för att uttala sig om respektive 

skandal och således åter flytta fokus tillbaka på myndigheternas hantering, istället för 

utomstående aktörer. Exempelvis använder sig DN av Wilhelm Agrell (2017), professor i 

underrättelseanalys, som säger att; ”Myndigheten upplever sig pressad och man måste ta snabba 

beslut. Verksamheten fungerar inte och då måste man kringgå bestämmelserna”. Även Di lyfter 

fram en expert i diskussionen, Sparekonomen Joakim Bornold (se Wendel 2016); “Det är 

Pensionsmyndigheten som borde ta smällen. Juridiskt är det deras pengar, det är de som tecknat 

avtalet med Falcon Funds och på så sätt gett dem en plattform”. Detta visar på att medierna inte 

går med på myndigheternas intryckshantering och dessa exempel är talande för mediernas 

uppfattning angående vad de anser bör vara huvudfokus i ansvarsdiskursen. Genom att medierna 

lyfter fram experter inom området bidrar detta till en legitimitet i de påståenden som förs fram 

och en tyngd i argumentationen, då rollen som expert är förknippad med en gedigen kunskap 

inom dennes specifika område. 

5.3 Samspelet mellan diskurser i konstituerandet av skandalen 

5.3.1 Den intertextuella kedjan 

Den intertextuella kedjan och den process som Asp (1986, 2011) kallar medialisering blir tydlig 

vid en analys av skandalrapporteringens förlopp och hur de undersökta myndigheterna anpassar 

sin kommunikation efter mediernas nyhetsrapportering.  

I synnerhet i Transportstyrelsens fall finns en explicit intertextualitet i hur dem väljer att 

referera till att “[m]ånga medborgare reagerar över du uppgifter om myndigheten som finns i 

media (sic)” (Transportstyrelsen 2017c) och “[h]är kan du som medborgare ta del av frågor och 

svar kring uppgifterna i media (sic) om vår it-upphandling” (Transportstyrelsen 2017b). Även 

hos Pensionsmyndigheten följer kommunikationen på rapporteringen i media, om än inte lika 

explicit intertextuellt som i Transportstyrelsens fall. “Den senaste tiden har det varit en hel del 

diskussioner om premiepensionssystemet” (Zetterwall 2017). Det senare citatet är hämtat ur ett 

av Pensionsmyndighetens blogginlägg som kommenterar den egna myndighetens hantering av 

Falcon Funds och även om författaren använder sig av en abstrakt formulering där 
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‘diskussionerna’ saknar agenter så är ganska uppenbart att kommentaren är en följd av mediernas 

rapportering kring Falcon Funds och skandalen.  

Medaliseringsteorin (Asp 1986; 2011) säger att myndigheter tenderar att anpassa sig efter 

massmediers nyhetsrapportering och de villkor som dessa ställer upp. Empirin i denna studie 

visar tydligt hur detta de facto är. Di:s (Leijonhufvud 2016) rapportering kring börsbolaget 

Trustbuddy var katalysatorn till Falcon Funds skandalen och när tidningen“tog denna 

information vidare till Pensionsmyndigheten” utstrålade de “oro och nervositet.”. I empirin går 

det att utläsa att Di lämnade denna information till Pensionsmyndigheten någon gång under 2015 

och därefter kommer den första offentliga kommentaren från Pensionsmyndighetens sida den 22 

Februari 2016. Myndighetens kommentering är alltså tydlig påverkad av vad medierna 

undersökt. Även Transportstyrelsens kommunikation är kopplat till mediernas rapportering och 

avslöjande av It-skandalen publicerades 2017. 

 

Detta är mötet som ingen vill prata om. Det är torsdagen den 17 september 2015. I ett 

avlyssningssäkrat rum i justitiedepartementets lokaler i regeringskvarteret Rosenbad hålls ett 

sammanträde som är centralt för historien om Transportstyrelsens it-skandal. 

(Örstadius 2017) 

 

Men av citatet ovan kan det utläsas hur myndigheten rimligtvis hade kännedom om 

problematiken med It-upphandlingen långt innan man kommenterade det officiellt. Då samtliga 

av Transportstyrelsens uttalanden som är del av denna studies empiri är publicerade efter det att 

DN avslöjade skandalen. 

Även de tryckta mediernas rapportering, som vi läst och analyserat i denna studie, följer den 

intertextuella kedjan. Det är i huvudsak tidningarna Di:s (Leijonhufvud 2016) och DN:s (Svahn 

2017b) artiklar, vilka avslöjade Pensionsmyndighetens och Transportstyrelsens skandaler, som 

ligger till grund för de andra tidningarnas rapportering. Dock hänvisar medierna även till 

kommunikation som myndigheterna själva publicerat. I fråga om Transportstyrelsens skandal så 

hänvisar exempelvis Di i sin rapportering till DN:s granskning (Dagens industri 2017) samt till 

ett pressmeddelande där “Transportstyrelsen tillbakavisar flera av DN:s uppgifter” (Dagens 

industri 2017). I anslutning till citatet ovan så lyfter man från Di:s håll att Transportstyrelsen i 

ännu ett “skriftligt yttrande [hävdar] att IT-direktören inte var delaktigt i Maria Ågrens beslut” 

(Dagens industri 2017). Resultatet av mediernas intertextuella kedja av nyhetsartiklar blir att de 
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diskurser som etableras i medierapporteringen ges en sorts enhetlighet och hegemoni inom 

mediesfären. Eftersom det i majoriteten av de efterföljande artiklarna hänvisar till tidigare 

rapporterade “fakta” utan att i större utsträckning ifrågasätta detta så etableras diskurserna redan 

i den ursprungliga nyhetsartikeln.  

5.3.2 Interdiskursivitet 

De ansvarsdiskurser som etableras i såväl myndigheternas rapportering som i mediernas 

rapportering, är delaktiga i en diskursiv maktkamp sinsemellan (Winter Jørgensen & Phillips 

2000, ss. 69, 78). Den huvudsakliga katalysatorn i skandalens utveckling ligger i den diskursiva 

maktkampen kring ansvarsdiskursen, och huruvida mediernas version eller myndigheternas 

version av den skall bli den rådande. Som berörts tidigare i detta avsnitt under “mediers 

ansvarsdiskurs” så är mediernas rapportering mer nyanserad i sitt fokus på vem som står ansvarig 

för de händelser som föranlett skandalerna. Myndigheterna väljer att lägga fokus på utomstående 

aktörer, Transportstyrelsen är tydliga med att det var den “dåvarande generaldirektör[en] Maria 

Ågren” (Transportstyrelsen 2017b) som beslutade om avsteg från flera lagar i samband med 

outsourcingen av It-driften. Medan Pensionsmyndigheten sätter Falcon Funds som främst 

ansvarig för skandalen i och med att dessa “på ett otillåtet sätt lurat till sig nya pensionssparare 

men också hur bolaget valt att investera medlen.” (Pensionsmyndigheten 2016c). Syntaxen i 

båda dessa uttalanden består av en objektiv modalitet såväl som hög affinitet vilket resulterar i 

att påståendena förmedlas som fakta och ett ställningstagande från myndigheternas sida om att 

detta är det faktiska och riktiga händelseförloppet. Mediernas ansvarsdiskurs erkänner delvis 

myndigheternas påstående som sanna men lyfter tillbaka myndigheterna i ansvarsdiskursen 

genom att exempelvis ifrågasätta myndighetens generella arbetsprocedurer och rutiner.  

6. Sammanfattning och diskussion 

I detta avsnitt följer en sammanfattning av studiens upptäckter och resultat. Samt en diskussion 

rörande studiens resultat och slutsatser. Vidare kommer en slutdiskussion där förslag på vidare 

forskning tillkommer. 
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6.1 Sammanfattning 

Transportstyrelsen och Pensionsmyndigheten är två svenska myndigheter som de senaste åren 

varit i blåsväder då medierna avslöjat hur Transportstyrelsen röjt skyddsvärda uppgifter till 

obehöriga utomlands samt hur ett fondbolag med fonder på Pensionsmyndighetens 

premiepensionsfondtorg gjort tveksamma investeringar med pensionsspararnas pengar, vilket 

resulterat i att miljardbelopp i skrivande stund är borta. 

Syftet med denna uppsats var att studera hur skandaler där statliga myndigheter är inblandade 

skapas i relationen mellan tryckta medier och myndigheternas egna uttalanden. Vilket har gjorts 

genom att undersöka vilka diskurser som konstrueras och fungerar konstituerande i skandalernas 

utveckling.  

Med avstamp i Faircloughs kritiska diskursanalys och hans tre dimensioner av språkbruket, så 

har vi analyserat femtiotvå (52) artiklar ur dags- och kvällstidningar samt trettio (30) uttalanden 

från myndigheter med fokus på den lingvistiska uppbyggnaden av uttalande, den diskursiva 

praktiken och den sociala praktiken. Målet var att utröna vilka diskurser som etableras i de  

två myndigheternas externa kommunikation samt vilka diskurser som etableras i 

medierapporteringen, genom att undersöka hur dessa diskurser samspelar i konstituerandet av 

skandalen.  

I huvudsak finner vi fyra centrala och tydliga diskurser under analysen av det empiriska 

materialet. Den första är en myndighetsdiskurs som etableras på ett likvärdigt sätt i både 

Pensionsmyndighetens och Transportstyrelsen egna uttalanden. Myndighetsdiskursen finner vi 

nästan uteslutande i de båda myndigheternas egna uttalanden och enbart sporadiskt eller inte alls 

i de tryckta medierna. Troligtvis på grund av att den är så pass inbäddad i det svenska samhället 

att den tas för givet och att de tryckta medierna inte ser någon anledning att ifrågasätta denna. De 

båda myndigheterna beskriver ofta den egna organisationen i stil med att de arbetar på uppdrag 

av regeringen och finns till för att hantera och ansvara över viktiga samhällsfunktioner och arbeta 

för medborgarna. I de uttalanden som gjorts av myndigheterna gällande skandalerna lämnas dock 

medborgarna i periferin, som passiva åskådare utan varken någon tydlig inkludering eller 

exkludering i myndighetsdiskursen.  

Den andra (och tredje) centrala diskursen är den om ansvar, vi väljer att enkelt kalla den 

ansvarsdiskursen. Till skillnad från myndighetsdiskursen etableras en ansvarsdiskurs i såväl 



 

 42 

myndigheternas uttalanden som i de tryckta medierna, den tar sig emellertid något olika uttryck i 

respektive sfär och därför har vi valt att separera dessa som två olika diskurser. I myndigheters 

ansvarsdiskurs lyfts ofta ansvaret ut ur myndighetsdiskursen genom att exempelvis som i 

Transportstyrelsens fall lägga ansvaret på den tidigare generaldirektören Maria Ågren. 

Pensionsmyndigheten använder sig av en liknande strategi av att flytta ansvaret utanför 

myndighetsdiskursen, och lyfta fram Falcon Funds oetiska agerande samt framhålla regeringen 

och riksdagen som huvudansvariga i fråga om hur Pensionsmyndighetens statliga uppdrag är 

begränsande i sin utformning (Pensionsmyndigheten 2016c). De tryckta medierna väljer i 

kontrast till myndigheterna att lägga fokus vid myndigheternas arbete, och hur dessa hanterar- 

eller har hanterat situationerna som resulterat i skandaler. De tryckta mediernas ansvarsdiskurs 

skiljer sig därmed från myndigheternas ansvarsdiskurs så till vida att de inkluderar ansvaret i 

myndighetsdiskursen.  

Slutligen etableras en mediediskurs där massmedierna framställs som den auktoritativa 

aktören som ansvarar för att kontrollera och rapportera om tveksamma aktiviteter inom den 

offentliga verksamheten. Mediediskursen innebär en makt i frågan om opinion och samhälleliga 

normer genom att massmedierna innehar en möjlighet att påverka och styra offentliga aktörer 

genom att dirigera samhällsdebatten. 

6.2 Resultatdiskussion och slutsats 

De lingvistiska upptäckter vi gjort i de undersökta mediernas artiklar gällande objektiv modalitet 

och hög grad av affinitet under rapporteringen kring myndighetsskandalerna, tyder på ett 

systematiskt sätt att tillskansa sig auktoritet och diskursiv makt i fråga om vad som är sanning 

och vilka normer som ska råda. Resultatet av detta blir att den medialisering som Asp (1986, 

2011) diskuterade reproduceras när massmedier får sätta villkor, samt fastställa sina diskurser 

som rådande och myndigheterna tvingas anpassa sig därefter. Det är möjligt att denna anpassning 

sker i syfte att behålla och återställa den sviktande tillit befolkningen har gentemot myndigheten 

under och efter att skandaler utspelas. 

Vi anser att det i huvudsak är diskrepansen mellan myndigheters ansvarsdiskurs och mediers 

ansvarsdiskurs som är den konstituerande faktorn i att skandalerna fortskrider och utvecklas. 

Myndigheternas strategier att lyfta ut den egna verksamheten ur ansvarsdiskursen, och istället 

fokusera på externa aktörer och deras tvivelaktiga beteende, ifrågasätts av medierna. Mediernas 
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ansvarsdiskurs inkluderar både myndigheterna själva och dessa externa aktörer som alla är 

delaktiga i skandalens uppkomst, men lägger övervägande fokus vid myndigheternas bristfälliga 

rutiner och verksamhet. Skillnaderna mellan mediernas och myndigheternas ansvarsdiskurs 

upplever vi utmynna i en form av normkamp där medierna efterfrågar att samtliga aktörer tar sin 

del av ansvaret, något som myndigheterna konsekvent tycks försöka undvika. 

Transportstyrelsens och Pensionsmyndighetens olika sätt att bemöta den rapportering som de 

tryckta medierna kommunicerar får olika effekter på respektive myndighet. 

Pensionsmyndigheten har varit flitig i sin kommunikation med allmänheten under skandalen med 

Falcon Funds. I denna studie har tjugotre officiella uttalanden i form av pressmeddelanden, brev 

till sparare, presentationer och rapporter från Pensionsmyndigheten analyserats, kontra sex 

offentliga uttalanden från Transportstyrelsen. Den förhållandevis generösa kommunikation som 

skett till allmänheten från Pensionsmyndigheten ger många svar på de frågor som uppkommit i 

de tryckta medierna under skandalen, men ger samtidigt tillfälle för allmänheten att ifrågasätta 

pensionsmyndighetens hanteringen av skandalen. Pensionsmyndighetens strategi att fullt ut lägga 

ansvaret på Falcon Funds, och hävda att de är i behov av ett bredare uppdrag och 

handlingsutrymme från riksdag och regering, samt lägga notan för skandalen på 

pensionsspararna får som resultat att Pensionsmyndighetens kompetens som verksamhet kan 

ifrågasättas.  

I kontrast till Pensionsmyndigheten så väljer Transportstyrelsen i huvudsak att lägga locket på 

den externa kommunikationen kring skandalen. Detta kan visserligen skapa en frustration hos 

medborgarna eftersom de frågor som uppkommer i samband med de läckta personuppgifterna 

inte får tillräckligt utförliga svar, men myndigheten möjliggör samtidigt ett bibehållande av både 

mandat och auktoritet som verksamhet. Detta beror delvis på att de kan hänvisa till 

sekretessaspekten i många av de frågor som uppstår. Dock blir resultatet att de, genom att hålla 

en relativt låg profil i sina officiella uttalanden, och därmed inte ger några tillfällen att ifrågasätta 

kompetensen i skandalhanteringen, inte heller framkommer några konkreta processer att 

ifrågasätta. 

6.3 Avslutande reflektioner 

Den tidigare forskningen som behandlats i denna uppsats framställer massmediers centrala roll 

inom uppkomsten och utvecklandet av skandaler i samhället. Delvis på grund av att de är fullt 



 

 44 

nödvändiga för att en händelse ska uppmärksammas av allmänheten och därmed klassas som en 

skandal. Samtidigt bidrar de även till att styra vilka diskurser som får möjlighet att ta plats 

genom medialiseringsprocessen där myndigheter tenderar att anpassa sin kommunikation utefter 

den agenda som medierna sätter. Som opinionsbildare har medierna makt att styra samtalet i 

samhället och tvinga fram en ställningstagande kring normer. Det här har ökat vår förståelse 

kring hur samhälleliga diskurser utmanas, konstrueras och konstitueras i spänningarna mellan 

institutioner och den massmediala debatten. 

Avslutningsvis så är det värt att påpeka att denna uppsats analyserat det diskursiva 

förhållandet i två skandaler som delvis ännu pågår, och att det ännu sker en händelseutveckling 

av skandalerna i och med att nya beslut tas löpande samt att de interna utredningarna fortgår. Då 

myndigheter arbetar på uppdrag av riksdag och regering övergår diskussionen kring de två 

undersökta skandalerna snabbt in på mer storpolitiska frågor och mynnar ut i en politisk 

diskussion, där fokuset i mediernas rapportering tidigt flyttas ifrån myndigheterna till det 

politiska styret. En aspekt som denna studie av tidsmässiga skäl inte haft utrymme att undersöka. 

Vi upplever dock att detta är en intressant utgångspunkt för fortsatta studier i synnerhet kring de 

myndighetsskandaler som vart i fokus för just denna studies syfte och forskningsfrågor.  
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2017-01-13 Styrelse i skandalfonder plockas bort 

2017-02-22 Pensionsmyndigheten drar tillbaka stämning mot Falcon Funds 

2017-02-27 Möte i Haag kan ge nya pusselbitar i Falcon Funds-härvan 

2017-07-09 Uppgifter: it-affär blev Maria Ågrens fall 

2017-07-20 Transportstyrelsens naivitet kan stå oss dyrt 

2017-07-21 Försvarsmakten kräver information av Transportstyrelsen 

2017-07-21 Transportstyrelsen nedringd av kritiska svenskar 

2017-07-27 It-läckaget en symbol för den svenska aningslösheten 

2017-08-04 Transportstyrelsens nye Generaldirektör: Vi har uppförsbacke 

2017-08-17 "uppenbart att inte it-skandalen skulle komma ut" 

2017-08-28 Maria Ågren: Jag lämnade löpande information till regeringen 

2017-09-01 locket på om hemligt möte om it-skandalen 

2017-09-13 Sparkad generaldirektör röjde sekretessbelagda uppgifter 

2017-09-14 Transportstyrelsens ställföreträdande generaldirektör avgår efter nya uppgifter 

2017-09-15 Underättelseexpert: De gör alla kardinalfel som finns i säkerhetsskyddet 

2017-10-13 Statsministern om försvunna fondpengarna: Det är en skandal 

2017-10-20 Vänskapskorruption utreds i upphandlingen med IBM 

2017-11-23 Detta vet vi om Transportstyrelsens it-skandal 

2017-11-23 DN avslöjar: polisens hemliga register låg öppna för obehöriga 

 

Dagens Industri 

Datum Titel 

2016-06-15 Pensionsmyndigheten säger upp avtalet med Falcon Funds 

2016-09-16 Fondfajt utan slut i sikte 

2016-10-13 Lotta Engzell-Larsson: Slappa myndgheter öppnar för brott 

2016-10-13 Sparekonomen: Staten borde ersätta spararna 

2016-10-13 Så spräckte Di "Falcon Funds" - Skandalen 

2016-10-14 Så kan Falcon-spararnas pengar räddas 

2016-10-15 Tvistefrågan: Vem ska skydda pensionspengarna? 

2016-11-08 Så stor blir spararnas Falcon-smäll 

2017-01-13 Turerna i Falcon Funds fortsätter 
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2017-07-20 Arvid Åhlund: Fler frågor än svar om Transportstyrelsen 

2017-07-20 Datatekniker fick läsa hemliga polisregister 

2017-08-30 Förtroenderas för myndigheter efter IT-skandalen 

2017-09-15 IT-chef på Transportsyterelsen inte säkerhetsprövad 

2017-10-20 Transportstyrelsen utreder korruption efter IBM-upphandlingen 

 

Aftonbladet 

Datum Titel 

2016-10-13 Miljardbelopp kan vara borta 

2016-10-14 "Det här är en riktig jävla praktskandal" 

2016-10-14 "Planen har varit att lura in spararna i de här fonderna" 

2016-10-15 Kalle, 57, blåstes på 262 061 kronor 

2017-03-02 Skurkbolagen ska inte ta din pension 

2017-03-10 Byt fond vid 55 år - höj din pension 

2017-03-18 Efter skandalerna: här är fonderna du ska byta - nu 

2017-06-01 Så ska PPM komma åt bedragarna 

2017-07-18 Transportstyrelsens ordförande avgår efter it-skandalen 

2017-07-20 It-skandalen om Transportstyrelsen: Detta har hänt 

2017-07-22 Svenska agenters falska identiteter kan ha röjts 

2017-07-25 Varningar om Transportstyrelsens hantering kom från flera håll 

2017-09-13 Regeringen tillbakavisar Maria Ågrens version 

2017-09-27 Transportstyrelsechef avgick efter skandalen - får ny tjänst 

2017-11-16 Har plockat miljarder ur pensionerna 

 

Transportstyrelsen 

Datum Titel 

2017-07-07 Åklagarmyndighetens beslut om strafföreläggande mot vår förre generaldirektör Maria 
Ågren 

2017-07-20 Transportstyrelsen tar kritiken på största allvar 

2017-07-21 Nye generaldirektören: Florerar uppgifter med begränsad sanningshalt 

2017-07-23 Detta finns i Transportstyrelsens register  

2017-07-25 Många medieuppgifter om vår it-upphandling 

2017-08-04 Transportstyrelsens nye generaldirektör om skandalen 

2017-09-15 Felaktigheter i Dagens Nyheters artikel 

 

Pensionsmyndigheten 

Datum Titel 

2015-09-22 Förvaltningsföretagens verksamhet 

2016-02-22 Falcon Funds SICAV Plc fonder är inte längra valbara 

2016-06-15 Avtal med fondbolag sägs upp 

2016-06-15 Pensionsmyndigheten säger upp avtal med fondbolag - spararna placeras i förvalet 
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2016-06-16 Oansvariga bolag ska inte tillåtas ta hand om dina pensionspengar! 

2016-08-16 Föränding i ditt premiepensionssparande 

2016-08-16 Föränding i ditt premiepensionssparande 

2016-09-13 Information om ditt premiepensionssparande 

2016-09-30 Förändringar i ditt premiepensionssparande 

2016-10-13 Falcon Funds måste betala tillbaka pengar 

2016-10-13 Fondbolag ska betala tillbaka pengar 

2016-10-13 Kritiserat fondbolag beordras betala tillbaka miljardbelopp - Pensionsmyndigheten 
polisanmäler 

2016-10-13 Pensionsmyndigheten köpstoppar två fonder 

2016-10-13 Presentation - Pressträff 

2016-11-08 Lägre värde på premiepensionen när Falcon Funds avslutas från spararnas fondkonton 

2017-01-13 Maltas finansinspektion fråntar Falcon Funds styrelse rätten att förvalta fonderna 

2017-02-01 Pensionsmyndigheten svarar på premiepensionsutredningen 

2017-02-01 Stärkt konsumentskydd inom premiepensionen 

2017-02-22 Pensionsmyndigheten avslutar målet i Stockholms tingsrätt 

2017-04-03 Rapporterade kundproblem inom premiepensionsområdet 

2017-05-04 Premiepensionen - en het potatis 

2017-06-20 Ytterligare medel från Falcon sätts in på berörda sparares premiepensionskonton 

2017-06-29 Uppdaterad information gällande Falcon Funds 
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