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Abstract 
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Aim | In this study I want to investigate how media coverage affects how people 

perceive various political scandals, and if there is a public perception that the media's interest to 

sell single copies contributes to political events being stilted in order to increase the number 

of readers. I want to examine how people’s trust in the media is affected by the media drives that 

are being more common. I also want to find out what citizens define as a media drive and what 

they describe as journalism audit. In my analysis I will compare two political scandals to 

find differences and similarities in both the readers' perception and the media coverage of them.  

Method/Materials | I have chosen to use a qualitative research method in this study. I will 

interview a total of six people. I justify my choice of qualitative method with that I want to go 

deep into people's opinions and thoughts on my paper topic to answer my questions. 

Main results | The participants in my study perceived the reporting on the Juholt affair as much 

more intense than the reporting of the Egypt deportation. They also agreed that the 

Juholt affair received more attention than the second scandal in my inquiry. No one of the 

participants could give a definite answer to why it was so, but I have connected some of the 

theoretical arguments that are presented in this paper to the reporting of the scandals and its 

impact on readers and the politicians. The participants responded that they have less confidence 

in the evening newspapers than in other media and that they 

considered tabloid reporting less trustworthy than the morning papers. The majority of 

participants had no confidence in the tabloids. One of the participants defined a political 

scandal as an event where a politician acted immoral or broke the law. 

Keywords | Media drives, scandal shaped journalistic, individualization, tabloids, morning 

newspapers, survey, media institutions, opinion, media companies, elected politician, public 

attention/interest, evening news paper, audience, readers, voters 
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Förord 

Denna uppsats behandlar ett ämne som fått stor uppmärksamhet bland medborgare och  i 

medier i Sverige genom diskussioner och debatter i radio, på TV och i tidningar. Jag själv 

följer den debatten med stort intresse. Jag vill här först rikta tack till alla dem som deltog i 

min undersökning, men även till de personer som under arbetets gång bidragit med nyttig 

information och goda råd.  
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1. Inledning 

Det råder minst sagt ett problematiskt förhållande mellan medier och politiker. De båda är 

beroende av varandra. Politikerna behöver medierna för att sprida sina budskap och sina 

politiska ståndpunkter medan medierna behöver politikerna av olika anledningar. Kanske 

medierna behöver politikernas vardag för att öka antalet läsare och gå med ekonomisk vinst? 

De senaste tio åren kan man som mediekonsument uppfatta det som att spänningen mellan 

dessa två makthavare i samhället ökat och medierna breder allt mer ut sig på politikernas 

bekostnad. Att behärska medierna har blivit en central uppgift för de förtroendevalda, och 

kan de inte göra det blir de inte långvariga i den politiska maktens korridorer. I dagens 

samhälle vill medborgarna att deras förtroendevalda politiker ska vara pålitliga, folkliga och 

ansvarsfulla precis som de själva. Det är ett krav från både medborgarna och medierna att 

politiker i Sverige ska vara förankrade i verkligheten och ha en gedigen kunskap om det 

samhälle som de styr över. Detta är självklart rimligt; politiker som inte har någon förståelse 

för hur samhället fungerar och dess medborgares vardag riskerar att hamna i en position som 

inte alls överensstämmer med deras väljares och samhällets medborgares. Samtidigt tolererar 

varken medborgarna eller mediainstitutionerna att politiker gör tvivelaktiga handlingar och 

misstag som kan betecknas som oansvariga, eller för den delen mänskliga. En minister som 

utfört ett gediget arbete inom sitt ämbete under många års tid kan vara borta från politikens 

maktcentra inom några få timmar. Fria medier och en granskande journalistik är en av 

grundstenarna i ett samhälles fungerande demokrati. Men medierna är samtidigt drivna av ett 

vinstintresse eftersom mediebolagen i slutändan är beroende av att ge ekonomisk vinst till 

sina  investerare, och själva få publicitet och uppmärksamhet bland andra medier. Hur 

påverkar detta medborgarnas förtroende och syn på sina politiker och den mediala 

rapporteringen? Kan publiken lita på politikerna? Kan publiken lita på medierna? 

 

1.1 Frågeställning 

 

Jag vill i denna uppsats undersöka hur publiken, dvs läsarna, uppfattar mediernas 

rapportering om politiska skandaler, och hur denna rapportering påverkar publikens bild av 

både medierna och politikerna. Vad uppfattar läsarna som en politisk skandal och ett 

mediedrev och vad uppfattar de som granskande journalistik? Varför får somliga politiska 

skandaler större genomslag i medierna och opinionen än andra? Vilken makt anses medierna 

ha över läsarnas tankar?  

 

1.2 Syfte 

  

I denna uppsats vill jag ta reda på hur medias rapportering påverkar hur människor uppfattar 

olika politiska skandaler, och om det är medborgarnas uppfattning att medias intresse att 

sälja lösnummer bidrar till att händelser vinklas i syfte att öka läsarantalet. Jag vill undersöka 

hur människors förtroende för medierna ser ut med tanke på de mediedrev som blir allt 

vanligare. Jag vill även ta reda på vad medborgarna själva uppfattar som ett mediedrev och 
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vad som enligt dem är en politisk journalistisk granskning. För att studera detta har jag valt 

att i sex djupintervjuer ställa frågor rörande två politiska skandaler som skett under 2000-

talet och hur intervjudeltagarna har uppfattat rapporteringen kring dem. I min analys ska jag 

jämföra dessa två politiska skandaler för att hitta skillnader och likheter i både läsarnas 

uppfattning om dem och i mediernas rapportering kring dem. 

 

1.3 Disposition 

 

Denna uppsats är disponerad så att det hos läsaren ska väckas nyfikenhet och intresse för det 

ämne och den frågeställning uppsatsen behandlar. Uppsatsen innehåller ett första kapitel där  

metoderna i undersökningen förklaras, det urval och de avgränsningar som gjorts bland 

undersökningens deltagare redovisas samt vilket material som använts för 

informationsinsamling, teorival och utformning av uppsatsarbetet. Därefter följer ett stycke 

där det ges en översiktlig kronologisk bakgrund av tidigare skandalgestaltade journalistiska 

rapporteringar, vilka effekter dessa har fått samt vad den efterföljande debatten och 

diskussionen har präglats av. Därefter presenteras två specifika fall där medierna rapporterat 

om politiska skandaler. Under rubriken teori presenteras de olika teoretiska resonemang som 

har använts för att analysera och förklara de empiriska resultat som intervjuundersökningen 

gett mig. Efter teoridelen följer ett stycke där intevjuundersökningens resultat presenteras. 

Detta görs genom en skriftlig sammanfattning av intervjudeltagarnas svar. Resultatstycket 

följs av en analys av det som presenteras i föregående kapitel. Avslutningsvis i uppsatsen 

återfinns en avslutande del som består i en sammanfattning av uppsatsens frågeställning, 

teorier, samt en diskussion där jag diskuterar uppsatsens ämne och hur den skandalgestaltade 

journalistikens framtid ser ut mer frispråkigt. I min uppsats använder jag mig av orden 

läsarna, publiken, medborgarna och väljarna. Detta är först och främst för att variera 

läsningen, men huvudsakligen för att beskriva publikens funktion och roll i det specifika fall 

som den beskrivs.  
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2. Metod och material 

I denna undersökning har jag valt att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod och 

via samtal djupintervjuva sammanlagt sex personer. Jag motiverar mitt val av kvalitativ 

metod med att jag vill gå på djupet i människors åsikter, kunskaper och erfarenheter i mitt 

uppsatsämne för att kunna besvara mina frågeställningar och även för att kunna registrera 

oväntade svar. Intervjuerna ägde rum mellan den 20 april och den 25 april. Intervjun bestod 

av ett antal frågor som var sammanställda i en intervjuguide. De svarande är anomyma i 

undersökningen, men jag har i undersökningsresultatet valt att nämna deltagarnas ålder samt 

kön. För att jag ska ha validitet i mina intervjufrågor, det vill säga att intervjuerna 

undersöker det som de är tänkta att undersöka, är det av stor vikt att frågorna deltagarna 

besvarar stämmer väl överens med min frågeställning. För att i största möjliga mån uppnå 

validitet har jag innan jag genomförde mina djupintervjuer gjort en pilotstude, se stycke 2.3 

Pilotstudie. Jag ska specifikt applicera min frågeställning och undersökning på de händelser 

som ledde till socialdemokraternas förre partiordförande Håkan Juholts avgång, och jämföra 

denna mediala och politiska händelseutveckling med annan journalistisk rapportering kring 

de så kallade egyptenavvisningarna, och med hjälp av de teorier jag valt och mina 

undersökningsresultat försöka besvara min frågeställning.   

 

2.1 Urval och avgränsningar 

 

I min undersökning har jag valt att avgränsa mig till att intervjua olika ålderskategorier. 

Detta har inneburit att intervjuundersökningens deltagare har varit två personer om 18 till 35 

år, två personer om 35 till 55 år och två personer om 55 år och uppåt. Denna indelning är 

gjord för att jag i resultatet ska få en uppfattning om hur intervjudeltagarnas svar kan variera 

beroende på deras ålder och livserfarenheter. Jag har även valt att intervjua en kvinna och en 

man i varje ålderskategori, jag kommer dock inte att göra någon genusanalys. 

 

2.2 Material 

 

I mitt uppsatsarbete har jag främst använt mig av litteratur och nyhets- och faktaartiklar på 

Internet för att inhämta material till min teori- och bakgrundsdel. Jag har använt mig av 

relevant litteratur för att få vägledning i de praktiska moment som detta uppsatsarbete har 

innefattat, i det här fallet utformandet av uppsatsens layout och den kvalitativa 

undersökningens moment. Jag har även använt mig av nyhetssändningar och 

radiodokumentärer för informationsinhämtning.    
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2.3 Pilotstudie 

 

Innan jag genomförde min intervjuundersökning genomförde jag en så kallad pilotstudie. 

Syftet med en pilotstudie är att ta reda på om de svarande uppfattar intervjuns frågor på 

samma sätt som konstruktören av undersökningen, samt för att säkerställa validiteten i 

frågeställningen.
1
 Jag genomförde en pilotstudie den 10 april, en vecka innan jag 

genomförde mina djupintervjuer. Under pilotstudien fick jag god respons på min 

undersökning men fann även att vissa intervjufrågor behövde följd- och 

kompletteringsfrågor. 

 

2.4 Korpus 

 

De personer jag har intervjuat kan betecknas som helt vanliga svenska medborgare och 

mediekonsumenter. Samtliga är intervjudeltagare är myndiga, vilket innebär att de har 

rösträtt i svenska riksdagsval, detta var ett krav vid mitt val av deltagare till undersökningen. 

Tre av intervjudeltagarna är män och tre är kvinnor.  

 

2.5 Kvalitativ intervjuundersökning 

 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ intervjuundersökning i min studie, detta i form 

av sex stycken djupintervjuer. Syftet med kvalitativa intervjuer inom forskning är att få 

information och empiri om intervjudeltagarens kunskaper och erfarenheter som rör 

forskningsstudiens ämne och problemformulering. Forskarens syfte med den kvalitativa 

intervjun är även att studera intervjudeltagarens värderingar och egna åsikter till den aktuella 

kontexten.
2
 I jämförelse med en kvantitativ metod så är en kvalitativ forskningsmetod, likt 

de djupintervjuer jag genomfört, ute efter detaljerade svar och det anses vara en flexibel 

undersökningsmetod då intervjudeltagaren inte är låst till ett eller flera svarsalternativ utan är 

fri att diskutera och reflektera över det som denne tycker är väsentligt eller har specifika 

erfarenheter kring. I en kvalitativ intervju använder sig forskaren av en förberedd 

intervjuguide som han eller hon utgår ifrån, men forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor 

och ändra rikning under intervjun. Här är det väsentligt att forskarens frågor är lätta och att 

forskaren använder sig av ett vardagligt språk, detta för att intervjudeltagarna ska förstå vad 

forskaren är ute efter. Det är även av vikt att forskaren inte ställer ledande frågor. Som 

forskare är kvalitativa intervjuer ofta en fördel då han eller hon genom den metoden ges 

möjlighet att få information som annars varit svårt att få då mer strukturerade metoder likt en 

enkätundersökning begränsar forskaren i informationsinsamlandet.
3
 

 

                                                           
1
 Trost, Enkätboken, 1995 – s. 35 

2
 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002 – s. 122, 126-128 

3
 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002 – s. 305, 300 



10 
 

2.6 Genomförande av djupintervjuer 

 

Djupintervjuerna ägde rum under perioden fredagen den 20 april till onsdagen den 25 april. 

Platserna för intervjuerna varierade, detta eftersom vissa intervjudeltagare befann sig på 

arbetsplatsen eller universitetet vid genomförandet. Att intervjuerna genomfördes på olika 

platser anser jag inte påverkar resultatet eftersom samtliga intervjuer skedde avskilt utan 

påverkan från exempelvis förbipasserande. Intervjuerna varade mellan 60 minuter till 90 

minuter beroende på följdfrågor och fördjupade svar. Alla intervjuer spelades in med hjälp 

av en diktafon på en mobiltelefon. Parallellt med inspelningen förde jag även anteckningar 

under intervjuernas gång. Jag inledde intervjuerna med att mer specifikt berätta syftet med 

uppsatsen och jag förklarade även min frågeställning. Intervjuerna inleddes enligt min 

intervjuguide med frågor som rörde vilken form av medier som deltagaren får sin 

nyhetsrapportering ifrån, med ett antal följdfrågor som berörde om deltagarna uppfattade 

någon skillnad i olika mediers rapportering kring politiska skandaler. Därefter följde ett antal 

frågor om intervjudeltagarnas uppfattning om medier, mediernas granskande uppgift, 

demokrati och politikter.  

 

2.7 Analysmodell 

I min undersökning har jag valt att lägga fokus på att ta reda på hur deltagarna uppfattar och 

påverkas av medierapporteringen kring politiska skandaler (skandalgestaltad journalistik) 

och hur deras förtroende för politikerna och medierna påverkas av denna 

medierapporteringen. I min frågeställning och i transkriberingsarbetet efter intervjuerna har 

jag urskiljt ett huvudtema och ett undertema som det empiriska materialet kan kategoriseras 

in under och som ligger till grund för den analysmodell jag har valt att använda mig av i min 

analys. De två temana kan knytas an till de teoretiska resonemang som jag presenterar i min 

uppsats. 

 

Huvudtema: 

- Medierna och skandalgestaltad journalistik. Detta tema innefattar intervjudeltagarnas 

förtroende för medierna, om de litar på mediernas rapportering, både den skandalgestaltade 

rapporteringen men även rapportering som specifikt inte är skandalgestaltad. Temat 

innefattar även var deltagarna anser gränsen går mellan mediernas demokratiskt granskande 

uppgift och ett mediedrev. 

 

Undertema: 

- Intervjudeltagarnas bild av politiker. Detta tema innefattar intervjudeltagarnas förtroende 

för politikerna och hur de uppfattar politikerna genom mediernas skandalrapportering. 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för den skandalgestaltade journalistiken sedan 1990-talet där fem 

exempel ges på fall där den skandalgestaltade journalistiken haft effekt på förtroendevalda 

och publiken. Här redogörs även för de två politiska händelser som ligger till grund i min 

frågeställning, medierapporteringen kring dem och dess effekter.  

3.1 Skandalgestaltad journalistik sedan 1990-talet 

 

En politisk skandal som väckte stor medial uppmärksamhet, var den så kallade 

Tobleroneskandalen. Året var 1995 då det uppdagades att det socialdemokratiska statsrådet 

Mona Sahlin inhandlat bland annat choklad (därav skandalens namn) med regeringens 

kreditkort. Skandalen ledde till att Mona Sahlin kallade till en presskonferens där hon 

meddelade att hon avgick som minister. Tobleroneskandalen anses ha varit starten på en ny 

typ av journalistisk granskning av den politiska maktens män och kvinnor, och den skapade 

efterdebatter som handlade om just det faktum att politiker idag måste vara beredda på att få 

sitt privatliv granskat på grund av misstag och tvivelaktigheter de gjort. I fallet med 

Tobleroneskandalen var det till slut väljarnas förtroende som svek, detta kombinerat med att 

journalister punktbevakade Sahlin under dygnets alla timmar samt ifrågasatte allt hon gjorde, 

vilket gjorde det omöjligt för henne att sitta kvar som statsråd.
4
  

Det skulle bara dröja ett halvt decennium innan det var dags för nästa politiker att ofrivilligt 

stå i den journalistiska granskningens rampljus. År 2000 rapporterade Aftonbladet att den 

dåvarande utrikesministern Laila Freivalds gjort stor ekonomisk vinst när hon köpt en 

allmännyttig hyreslägenhet på Kungsholmen i centrala Stockholm. Trots att Freivalds inte 

gjort något olagligt ledde hennes egna politiska engagemang gentemot denna typ av köp av 

lägenheter till att hon tvingades avgå kort efter Aftonbladets publicering och den publicitet 

som följde. Freivalds gjorde politisk comeback tre år senare, men tvingades på nytt avgå 

efter den uppmärksammade Tsunamiskandalen. Hon kommenterade sin avgång med orden 

”Det har blivit omöjligt för mig att bedriva ett seriöst arbete.”
5
 En annan omdiskuterad 

politisk skandal är den så kallade Littorinaffären, då arbetsmarknadsminister Sven-Otto 

Littorin tvingades avgå inom loppet av 24 timmar efter att Aftonbladet konfronterat honom 

med uppgifter om att han bland annat köpt sexuella tjänster, någonting som ännu ej kunnat 

bevisats.
6
 En liknande händelse skedde nästan 30 år tidigare, då det uppdagades att den 

socialdemokratiske justitieministern Ove Rainer hade skatteplanerat för att betala mindre 

skatt på sin inkomst. Även i det fallet tvingades den förtroendevalde att avgå, trots att hans 

handlingar var helt lagenliga.
7
  

Det är dock inte bara i Sverige man ser denna typ av medial rapportering kring politiker som 

”trampat i klaveret”.
8
 I USA hör det till vardagen att politiker hängs ut i medier på grund av 

felsägningar och snedsteg. Ett exempel på detta var i det amerikanska presidentvalet 2008 då 

den republikanska presidentkandidaten Sarah Palin fick utstå flera mediedrev på grund av 

                                                           
4
 P3-dokumentär, 2011-11-06 

5
 SvD, 2006-03-21 

6
 Sydsvenskan, 2010-07-15 

7
 SR Ekot 2011-05-12 

8
 Strömbäck, Gäster hos verkligheten, 2000 – s. 245 
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sina många grodor under intervjuer och debatter, t.ex. när hon påstod att hon hade erfarenhet 

inom utrikespolitiken eftersom hon kunde se Ryssland från sin horisont i Alaska.
9
 I och med 

de nya digitala mediernas utveckling är det inte enbart de etablerade medierna som bidrar till 

att rapporteringen av förtroendevaldas snedsteg och felsägningar sprids. Detta kombinerat 

med de etablerade mediernas djupare rapportering bidrar i alla högsta grad till att politiska 

skandaler tenderar att växa och leva vidare. För bara några månader sedan, i januari 2012, 

var det ännu en ny skandal som prydde tidningarnas löpsedlar och webbmediernas 

förstasidor, och än idag följs mediedreven av debatter och diskussioner om var gränsen går 

mellan journalistisk politisk granskning, mediedrev och förtal.  

 

3.2 Juholt-affären 

 

Håkan Juholt valdes av en enad valberedning till Socialdemokraternas partiordförande på 

partiets extrakongress den 25 mars 2011. Han ersatte då Mona Sahlin, som hade lett 

socialdemokraterna under deras värsta riksdagsval på ett århundrade. Mindre än ett år efter 

Håkan Juholts tillträde, den 21 januari 2012, meddelade han sin omedelbara avgång på en 

presskonferens i ett köpcentrum i Oskarshamn. Han blev då den socialdemokratiske 

partiledaren som suttit vid posten kortast tid, tio månader. Juholts avgång var kulmen på en 

mediekarusell som inletts fyra månader tidigare då tidningen Aftonbladet publicerat en 

artikel med uppgifter om att Juholt låtit skattebetalarna betala hela hyran för en bostad som 

han delade med sin sambo.
10

 Strax efter Aftonbladets avslöjande inledde chefsåklagaren vid 

Riksenheten mot korruption en förundersökning mot Håkan Juholt för misstänkt 

bedrägeribrott, men denna lades kort därefter ner med motiveringen att reglerna för 

samboende var oklara, med motiveringen: "För att ett straffrättsligt ansvar ska kunna 

utkrävas förutsätts att upplysningsskyldigheten tydligt framgår av regelverket eller att det 

finns en fast och utvecklad praxis som de enskilda ledamöterna informerats om."
11

 Juholt 

meddelade även kort efter Aftonbladets avslöjande att han skulle betala tillbaka de 160.000 

kronor han felaktigt fått utbetalt till sig. Trots att Håkan Juholt inte längre var misstänkt för 

brott, och trots att han förhållandevis snabbt lovade att rätta till sitt misstag var 

mediekarusellen redan igång efter Aftonbladets artikel. Spaltmeter med tidningsartiklar, 

krönikor och insändare skrevs om den så kallade Juholt-affären och journalister från landets 

tidningar och radio- och tv-kanaler följde varje steg partiledaren tog. Aftonbladet 

publicerade bland annat en artikel där de bifogat Håkan Juholts samtliga räkningar och 

kvitton som han lämnat in till Sveriges riksdag under sin tid som förtroendevald politiker. De 

bad även allmänheten om hjälp att finna tvivelaktigheter i dessa. Svenska Dagbladet 

publicerade bara en vecka efter avslöjandet om Juholts eventuella bedrägeribrott en 

interaktiv tidslinje där partiledarens samtliga affärer fanns med. Även Juholts sambo drogs 

med i medierapporteringen då hon år 2007 blev dömd för bedrägeribrott.
12

 
13

 Aftonbladets 

chefredaktör Jan Helin gick öppet ut i programmet Kvällsöppet och  kritiserade Juholt och 
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fastslog att ”Juholt inte kan dra ett rakt streck”. Helin ställde i nästa stund frågan ”kan ingen 

hjälpa den här människan?”. Två dagar innan Juholts avgång skrev Svt-journalisten K.G 

Bergström i Expressen att ”ingen har uppträtt så ovärdigt som Håkan Juholt.”
14

  

I opinionsundersökningar som gjordes månaderna efter den första publiceringen rasade 

förtroendet för Juholt, och det socialdemokratiska partiet befann sig i den värsta 

förtroendekrisen i partiets historia. TV4/Novus presenterade bara en vecka efter Juholt-

affären en opinionsundersökning som visade att förtroendet för honom som partiledare och 

eventuell statsminister hade rasat 16 procentenheter jämfört med en liknande undersökning 

som gjorts fyra månader tidigare. 60 procent av de tillfrågade svarade även att skandalen 

med Juholts hyresbidrag direkt gjort att de fått minskat förtroende för honom.
15

 

När socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin dagen före Juholts avgång meddelade 

att partiordföranden hade VU:s fulla förtroende och skulle fortsätta vara partiordförande, var 

det många som misstänkte att Jämtin inte berättat hela sanningen: Att ”förtroendet” var 

villkorat till att Juholt skulle avgå, men ”frivilligt”. 

Debatten som följde efter Juholts avgång handlade bland annat om huruvida han hade utsatts 

för ett mediedrev, eller om medierapporteringen kring honom låg i medborgarnas och 

demokratins intresse. Medierådgivaren och PR-konsulten Paul Ronge kommenterade medias 

rapportering kring Juholt-affären samma dag som partiledarens avgång blev känd. Han 

beskrev det mediedrev som varit mot Juholt som någonting han aldrig tidigare upplevt, och 

liknar det vid en tjurfäktning där utgången är given och irritationen har stegrats allteftersom 

”tjuren gjort motstånd.”
16

 

 

3.3 Egyptenavvisningarna 

 

 Den 17 maj år 2004 gjorde TV4:s program Kalla Fakta ett avslöjande av en politisk skandal 

som senare skulle bli kallad för egyptenavvisningarna. Avslöjandet visade att den dåvarande 

socialdemokratiska regeringen lät avvisa två män, båda egyptiska medborgare som var 

terroristmisstänkta, till Egypten i december år 2001. Beslutet om att avvisa de båda 

egypterna kom efter påtryckningar från USA:s regering, vilken hotade med en 

handelsblockad mot Sverige om avvisningen inte genomfördes. Enligt Kalla Faktas 

reportage genomfördes utvisningen på Bromma flygplats i Stockholm i en operation som 

planerades och leddes av den amerikanska analys- och underrättelsetjänsten CIA.
17

 

Beslutsfattaren i den svenska regeringen var utrikesminister Anna Lindh.
18

 Det var Anna 

Lindh som gav operationen grönt ljus, men även statsminister Göran Persson och 

justitieminister Thomas Bodström var informerade om händelserna.
19

 Mediestormen efter 

Kalla Faktas avslöjande lät inte vänta på sig. Där lyftes bland annat fram att en annan stats 

underrättelsetjänst opererat tillsammans med svenska myndigheter inom Sveriges gränser, 
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och att själva utvisningen gjordes till ett land där mänskliga rättigheter inte respekteras och 

att risken därför var stor att de båda männen skulle utsättas för tortyr eller i värsta fall 

avrättas. Detta var dock någonting som den egyptiska regimen garanterade den svenska 

regeringen inte skulle ske. Den svenska staten utreddes år 2005 av FN:s kommitté mot 

tortyr, där det fastslogs att beslutet av avvisningarna till Egypten stred mot artikel tre i 

tortyrkonventionen.
20

  

I mars 2007 upphävdes de båda egypternas utvisningar av regeringen med hänvisning till att 

de garantier som Egypten lämnat angående att männen inte skulle torteras inte var 

tillräckliga. Thomas Bodström gick, i samband med att utvisningsbeslutet hävdes, ut och 

kritiserade regeringen för deras agerande, han försvarade samtidigt den tidigare regeringens 

beslut om utvisning. Detta var någonting han fick hård kritik av från människorättsjurister. 

Han anmäldes till riksdagens konstitutionsutskott två år senare i januari 2009 tillsammans 

med tidigare statsminister Göran Persson. Anledningen till KU-anmälan var främst att de 

båda statsråden förnekat kännedom om att CIA var inblandade när utvisningen ägt rum. 

Utrikesminister Anna Lindh, som enligt Kalla Faktas uppgifter haft huvudansvaret för 

operationen kunde inte gå i svaromål om händelserna eftersom hon mördades 2003, ett 

halvår innan fallet uppmärksammades i medierna.  

Trots den massiva medierapporteringen, FN-kommitténs dom samt åtskilliga KU-förhör var 

det ingen i den socialdemokratiska regeringen som tvingades avgå eller ställdes till svars. 

SvD Brännpunkt publicerade den 18 december 2011, exakt tio år efter händelserna på 

Bromma flygplats, en artikel skriven av Europarådets kommissionär för mänskliga 

rättigheter och en människorättsjurist, där de bägge kräver en oberoende granskning av 

incidenten gjord av en opartisk kommission för att få klarhet i hela händelseförloppet och för 

att ställa de ansvariga till svars.
21

 Den före detta socialdemokratiska pressekreteraren Eva 

Franchell, som även var god vän till Anna Lindh, gav i januari 2009 ut en bok, Vänninan – 

rapport från Rosenbad, som bland annat handlar om egyptenavvisningarna. Boksläppet 

väckte på nytt debatten i svenska medier om vem som egentligen bar ansvaret för 

avvisningarna. Boken handlar även om politikens problematiska förhållande till medierna, 

där minsta felsteg kan leda till fall.  
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4. Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för min analys. Teorierna omfattar 

Jesper Strömbäcks resonemang och definition om den skandalgestaltade journalistiken, 

Gudmund Hernes och Håkan Hvitfelts teorier om hur medierna fångar publikens intresse, 

Strömbäcks resonemang om mediernas makt över publiken och dess effekter samt John H. 

Mcmanus teori om den marknadsstyrda journalistiken.  

4.1 Skandalgestaltad journalistik 

 

I min undersökning utgår jag bland annat från den politiske kommunikationsforskaren Jesper 

Strömbäcks definition av skandalgestaltad journalistik som lyder; ”Med skandalgestaltad 

journalistik avses inslag eller artiklar som fokuserar på skandaler, moraliskt eller juridiskt 

klandervärda beteende av politiker”.
22

 

Enligt Strömbäck började skandalgestaltande journalistik att bli vanligare i svenska media på 

1990-talet och då framförallt med skandalen kring Mona Sahlins användande av regeringens 

kontokort för privat bruk. Denna typ av journalistik är på inget vis en svensk företeelse utan 

en del av en internationell trend. Upphovet till skandalgestaltad journalistik menar 

Strömbäck ligger i medielogiken. Dels anpassas medieinnehållet efter ett specifikt mediums 

format, hur medieföretaget är organiserat, organisationens egna normer och hur stort 

uppmärksamhetsbehovet är. Strömbäck hävdar att kvälls- och tabloidtidningar anpassar sitt 

innehåll för att på så vis locka konsumenter att köpa deras vara, det vill säga deras 

lösnummer. Det gör de genom att publicera artiklar med rubriker som framhäver skandaler 

och konflikter. Detta gör att de kan klara sig i en tillvaro som är präglad av konstant 

överskott av information och ett konstant underskott av uppmärksamhet.
23

 En annan del av 

medielogiken, utformad av medieforskaren John H. Mcmanus, är ett utvecklande av 

resonemanget gällande att medieföretag inte bara konkurrerar med varandra på 

publikmarknaden men även på en marknad för kapital, källor och annonsörer. Han menar att 

medieinnehållet måste säljas för att medieföretaget överhuvudtaget ska gå med vinst. 

McManus teori om den marknadsstyrda journalistiken innebär att medierna måste erbjuda ett 

visst innehåll i utbyte mot publikens uppmärksamhet, samtidigt måste medierna erbjuda 

annonsörerna uppmärksamhet i utbyte mot ekonomisk ersättning. På källmarknaden erbjuder 

medierna även här publikens uppmärksamhet, men i utbyte mot information, och slutligen på 

kapitalmarknaden byter medierna pengar till investeringar med löfte om ekonomiska 

vinster.
24

 I Strömbäcks teori om skandalgestaltad journalistik menar han att det journalistiska 

intresset för politiska skandaler är större nu än tidigare i det svenska samhället just därför att 

journalisterna verkar tro att det går att hitta skandaler hos varje politiker bara man gräver 

tillräckligt djupt. Dagens medielandskap kännetecknas av ett överflöd av information. Den 

enorma mängden TV-kanaler, tidningar och tidskrifter, radio och inte minst Internet innebär 

att varje medieföretag måste kämpa för att fånga publikens uppmärksamhet.
25
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Tidningen Forskning och Framsteg skriver i en artikel att politiska skandaler idag sätter allt 

tydligare spår i opinionen, men att dessa försvinner relativt snabbt. Man har jämfört tidigare 

skandaler med Tobleroneskandalen och Freivaldsaffären och kan påvisa att tidigare 

skandaler kostat mindre väljarstöd och haft mindre påverkan i opinionsundersökningar. 

Mikael Persson, forskare vid Göteborgs universitet menar dock att skandaler i form av 

Juholt-affären inte långvarigt påverkar stödet för Socialdemokraterna.
26

  

 

4.2 Att fånga publikens uppmärksamhet 

 

Sociologen Gudmund Hernes har identifierat sju berättartekniker han anser att media 

använder sig av i syfte att fånga publikens uppmärksamhet och samtidigt reducera 

information. Medieföretagen ska då använda sig av berättarteknikerna tillspetsning, 

förenkling, polarisering, intensifiering, konkretisering, personifiering och stereotypisering. 

Tillspetsnings- och förenklingstekniken kommer till uttryck på grund av det begränsade 

utrymmet som journalister har till sitt förfogande. Beskrivningar av händelser måste därför 

kortas ner och formuleras med några få huvudpunkter och framförallt måste komplexa 

händelser formuleras enkelt och koncist. Polarisering innebär, som begreppet antyder, att 

ståndpunkter ställs mot varandra, vilket leder till att sakfrågorna kommer i skymundan och 

konflikter blir huvudfokus. Intensifiering innebär att händelser förstoras för att skapa 

intressantare berättelser. Aktioner, sammanstötningar och konflikter är begrepp för att 

intensifiera händelser. Konkretisering, i likhet med förenkling, är ett grepp journalister 

använder sig av för att göra det lättare för mottagare att förstå abstrakta fenomen. När media 

till exempel rapporterar om miljöproblem är det vanligt att man illustrerar dessa händelser 

med bilder av döda och skadade djur. Vid personifiering läggs fokus på individen. Det är 

lättare för läsaren att förstå ett problem om hon kan sätta ett ansikte på det. Fattigdom och 

hungersnöd visas genom bilder på svältande barn och politiska händelser beskrivs genom att 

framhäva en viss politiker. Stereotypisering hjälper oss att förstå komplexa händelser genom 

att generalisera och hänvisa till våra förutfattade meningar, fördomar och igenkänning.
27

 

Vad som blir en stor nyhet som fångar publikens intresse är ingenting slumpartat. Håkan 

Hvitfelt, professor i journalistik vid Stockholms universitet har genomfört en omfattande 

undersökning där det framkom att det finns typiska egenskaper hos alla nyheter som ökar 

sannolikheten att de får stor uppmärksamhet. Han formulerade sitt resultat i en 

nyhetsvärderingsformel som visar att en nyhets sannolikhet att hamna på första sidan ökar ju 

mer den behandlar nedanstående nio punkter. 

1. politik, ekonomi, brott eller olyckor 

2. om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till händelser och förhållanden 

3. som är sensationella och överraskande 

4. händelserna handlar om enskilda personer 
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5. händelserna beskrivs tillräckligt enkelt 

6. händelserna är samtidigt viktiga och relevanta 

7. händelserna utspelar sin under en kort tid men som en del av ett tema 

8. temat har negativa inslag 

9. nyheten har elitpersoner som källor
28

 

 

4.3 Mediernas makt och effekter 

 

Medierna har i form av informationsspridare stor makt över människor. Strömbäck menar 

dock att den makten snarare ligger i att påverka människors beteenden och val snarare än att 

besluta om dem. Enligt Strömbäck är frågan om mediernas makt och omfattning en fråga om 

mediernas effekter, i synnerhet när det gäller mediernas makt över samhällets medborgare. 

Han tar i sin bok Gäster hos verkligheten upp teorin som kallas för the magic bullet theory. 

Med den teorin beskrivs människor som isolerade i vad som kallas för massan och att 

medieinnehållet injicerades i människor utan deras egentliga vetskap. Strömbäck menar att 

diskussionen om makt och medier är komplicerad, dels eftersom medier inte är något 

specifikt fenomen, men också eftersom diskussionen både behandlar mediernas makt över 

människor, och makten över publiken. Den centrala frågestälningen i denna C-uppsats 

kretsar kring det sistnämnda, som  Strömbäck väljer att referera till som effektforskning. 

Medie- och kommunikationsforskaren John B. Thompson skiljer mellan fyra former av makt 

i detta sammanhang; ekonomisk makt, symbolisk makt,  politisk makt och tvingande makt. 

Av dessa fyra är det enligt Strömbäck den symboliska makten, som bygger på 

kommunikationsresurser som närmast kan associeras med mediernas makt och effekter över 

publiken. Själva effektbegreppet, hur medierna påverkar publiken, är indelat i tre olika 

former som myntades av sociologen Paul Lazarsfeld i den så kallade People’s choice 

undersökningen; aktivering, förstärkning och omvändning. Aktiveringseffekten innebär att 

publiken och konsumenterna i sin vardag innehar vissa latenta politiska åsikter och 

värderingar, och att dessa sedan väcks när medierna rapporterar om en politisk händelse. 

Med förstärkningseffekten menas att mediernas rapportering förstärker de åsikter och 

värderingar som publiken redan har. Förstärkningseffekten berör oftast de invivider som 

redan har en ståndpunkt och denna är därför vanligare än aktiveringseffekten, särskilt under 

valtider. Den sista effekten som medierna har på publiken, omvändningen, anses vara mer 

eller mindre försumbar. Här ser publiken medierna som allsmäktiga och här spelar även 

injektionsteorin in. Vid denna effekt påverkar inte personliga och sociala faktorer publikens 

omvärldsuppfattning, utan den får de via medierna. Paul Lazarsfeld och hans 

forskarekollegor kom fram till raka motsatsen mot omvändningseffekten i sin undersökning 

och att en stor del av samhällets medborgare får sin information från just social 

kommunikation och interaktion. Utifrån detta utformade de den så kallade tvåstegshypotesen 

vilket innebär att vissa människor är mer exponerade för medierade budskap än andra, och 

att dessa då kan ses som opinionsledare. Till dessa vänder sig de som är mindre insatta i det 

mediala budskapet för att få råd, information och vägledning. Det är opinionsledarna som för 
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opinionerna vidare, och de gör detta effektivare än massmedierna, bland annat på grund av 

psykologiska skäl, exempelvis att kommunikationen då sker ansikte mot ansikte och att 

opinionsledarna ofta är bekanta med de mindre medialt exponerade.
29

 Journalistik och 

masskommunikationsforskaren Bengt Johansson menar att en betydelsefull faktor för 

mediernas makt är huruvida människor tror att medierna har makt eller inte, mediernas makt 

är således beroende av publikens egna föreställningar om makten och medierna.
30

 

 

 

4.4 Mediernas demokratiska funktion 

 

Det kan framstå i teoriframställningarna ovan som att medierna enbart utövar makt över dess 

publik, och att detta alltid är negativt. Så är givetvis inte fallet, menar Jesper Strömbäck. 

Journalistikens viktigaste uppgift är att granska makthavare och informera allmänheten. 

Genom att göra detta samtidigt som den låter åsikter komma till tals bidrar journalistiken till 

en bättre fugerande demokrati. I en pressutredning som genomfördes år 1972 i samband med 

debatten om presstöd till medier formulerades tre centrala politiska funktioner hos svensk 

press. Medierna skulle förmedla information, vara ett forum för diskussion och 

åsiktsyttringar och granska makthavarna. Dessa tre funktioner mottogs positivt av samtliga 

medier och dessas fackföreningsorganisationer, men det framfördes även kritik mot 

utredningen som pekade på att synen på mediernas roll i samhället tenderade att göra 

medierna till ett biträde åt politiken och dess makthavare. Detta till trots så var det mycket 

tack vare att mediernas demokratiska funktion formulerades av statliga utredningar som 

majoriteten av medborgarna, journalisterna och politikerna ställde sig positiva till 

formuleringarna. Framförallt bör medierna ge medborgarna sådan information att de fritt kan 

granska makthavarna och ta ställning i politiska frågor, detta kan ses som den journalistiska 

etikens kärna. Strömbäck menar vidare att detta inte nödvändigtvis står i en lagbok, utan att 

det snarare rör sig om ett socialt kontrakt mellan journalistiken och demokratin. 

Journalistiken i sin tur är beroende av demokratins rörelsefrihet och oberoende, samtidigt 

som demokratin är beroende av journalistiken för informationsspridningens och det fria 

ordets skull. Enligt den uppfattningen som Strömbäck beskriver kan journalistiken aldrig 

frikopplas från demokratin och det politiska systemet, utan är istället en del av det. Detta är 

någonting som skiljer den specifika journalistiken från de mer generella medierna. Medierna 

i vårt samhälle är organisationer och företag som överlever tack vare att de producerar 

medialt innehåll för konsumtion. Medier i dess övergripande term är således inte beroende 

av demokratin på samma sätt som journalistiken, utan kan ägna sig åt underhållning, reklam 

eller propaganda. Därför kan det finnas medieföretag i alla länder, utan att det nödvändigtvis 

behöver existera någon journalistik eller demokrati.
31

 

Trots de statligt formulerade riktlinjer som upprättats för journalistikens roll i ett 

demokratiskt samhälle så finns det vissa frågeställningar kring journalistikens uppgifter. 

Detta gäller främst journalistikens granskningsuppgift, där det är tämligen oklart vad som 

egentligen utmärker granskande journalistik. Om man inte kan definiera exakt vad 
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granskande journalistik innebär så är det svårt att undersöka dess effekter och värna om dess 

förutsättningar och villkor.
32

 

 

4.5 Publikens bild av politiker 

  

Under de senaste decennierna har en rad undersökningar visat att det bland svenskarna finns 

många som hyser så kallat politikerförakt mot förtroendevalda. Denna misstro riktar sig dock 

både mot politikerna själva och politiska institutioner såsom myndigheter och kommuner. 

Jesper Strömbäck ställer i sin bok Makt och medier frågan vilken bild av politikerna som 

medborgarna har på 2000-talet, och om bilden av politiker stämmer överens med vad han 

väljer att kalla ”verklighetens politiker”. Sedan år 1968 har man vid Göteborgs Universitet 

undersökt människors attityd och åsikter till politiker. I undersökningen fick svarande ta 

ställning till ett antal påståenden, varav ett var ”De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte 

mycket häsyn till vad vanligt folk tycker och tänker”. År 1968 instämde 46 procent av de 

tillfrågade med det påståendet, 26 år senare var den siffran 72 procent. Strömbäck menar att 

vi här kan se att det hos den svenska befolkningen finns en utbredd misstro mot politiker, 

och att bilden av politiker är övervägande negativ.
 33

 

 

Demokratiinstitutet genomförde år 1998 en undersökning med namnet MIO (mitt i 

opinionen). MIO-undersökningen utfördes på så sätt att personer inom journalistkåren, 

politikerkåren och ett antal medborgare i svenska medelstora städer fick besvara sju 

påståenden, varav några positiva och några negativa, om politikers roll i samhället.
34

 

Undersökningen gav ett liknande resultat som tidigare undersökningar, vanliga människors 

åsikter om politiker var knappast positiva. Bland annat instämde nästan samtliga tillfrågade 

med påståendet att politikerna käbblar för mycket. En parantes är att journalisternas 

generaliserade uppfattningar om politiker i hög grad var mer positiva än medborgarnas. 

Politikerna var i sin tur den grupp tillfrågade som var mest positiva till Sveriges politiker, 

vilket Jesper Strömbäck förklarar med en närhetshypotes: Ju närmare en grupp människor 

befinner sig den verklighet en fråga avser, desto större är förtoendet och desto mer positiva 

är uppfattningarna om den institution eller den grupp människor som frågan avser.
35

 Detta 

gäller även människors närhet till politikerna. Närhetshypotesen får stöd från amerikanska 

undersökningar som bland annat har påvisat att förtoendet för politiker är större på 

delstatsnivå än på federal nivå. Avståndet behöver dock inte vara rumsligt eller geografiskt, 

utan det kan vara kulturellt eller psykologiskt. Detta visar statsvetaren Martin Brothén som 

undersökt människors förtroende för EU och EU-parlamentariker. Brothén kom fram till att 

väljarna har ett större förtroede för de folkvalda i europaparlamentet än vad de har för 

parlamentet som institution, och han förklarar detta med att människors kännedom om 

europaparlamentet är begränsad medan kännedomen om parlamentarikerna är högre.
 
Jesper 

Strömbäck menar dock att närhetshypotesen behöver fler prövningar innan den kan bekräftas 
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helt eller förkastas. I detta sammanhang lyfter han även fram att det inte är verkligheten som 

sådan utan bilder av verkligheten som människor får genom massmedierna, där 

informationen och bilderna om verkligheten ligger bortom människornas egna erfarenheter.
36
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5. Resultat 

5.1 Medierna och skandalgestaltad journalistik 

Här presenteras resultatet av undersökningens första tema om hur intervjudeltagarna 

uppfattar mediernas rapportering kring politiska skandaler samt hur deras bild av politiker 

påverkas av rapporteringen. Resultaten är indelade efter deltagarnas åldersgrupp.  

 

5.1.2 Åldersgruppen 18-35 år 

De båda yngre deltagarna i åldersgruppen 18 till 35 år uppgav båda två att de får information 

och medierapportering via sociala nätverk på Internet som exempelvis Facebook och 

Twitter. Dessa två svarade även att de mest ser kvällstidningarnas nyhetsrapportering som 

underhållning, och inte som nyheter. En deltagare uppgav även att hon vanligtvis ”skummar 

igenom” kvällstidningarnas nätupplagor för att hon då tycker sig få en översikt av stora 

nyhetshändelser innan hon går vidare till att, vad hon kallar det, få en djupare och mer 

kvalitativ information om dessa händelser från morgontidningarna. På frågan huruvida hon 

uppfattade någon skillnad i mediernas rapportering om politiska skandaler svarade hon att 

hon ofta uppfattade det som att kvällstidningarna fortsätter att skriva om en politisk skandal 

trots att det har gått en tid sedan ”avslöjandet” och trots att de övriga medierna inte längre 

rapporterar om den. Hon säger att hon uppfattar det som att kvällstidningarna älskar 

skandaler, och att de gärna gör ”hönor av fjädrar”, som hon uttrycker det. Hon menar också 

att hon ofta uppfattar att kvällstidningarna har skandalrubriker för att locka läsare, men att de 

sedan inte har något egentligt innehåll i sina artiklar. Hon uppfattar det som att 

kvällstidningarna har fått ”en stämpel” som har satt sig i publikens medvetande men även ”i 

väggarna” på kvällstidningarnas redaktioner. Hon menar att det inte bara är gemene man 

som uppfattar kvällstidningarna som de medier som står för mediedreven och 

skandalrapporteringen utan att även journalisterna och deras övriga redaktionella 

medarbetare har den typen av medial rapportering i sina tankar och i sitt arbetssätt, medvetet 

som undermedvetet. Hon tror att det har gått så långt att det vare sig kvällstidningarna vill 

det eller inte, har blivit deras nisch att stå för den skandalgestaltade journalistiken. Samtidigt 

tror hon inte att journalisterna på kvällstidningarna skäms över detta, utan att de kanske inte 

själva förstår hur deras rapportering uppfattas och får för effekter. Kvällstidningarna och 

deras chefredaktörer talar gärna om för publiken att det är deras demokratiska uppgift att 

granska de politiska makthavarna, anser hon. Hon tycker att de är naiva, eller kanske 

medvetet beräknande. 

Båda intervjudeltagarna uppger att de tycker att medierna har stor makt över dagordningen 

om vilka samhällsfrågor som diskuteras och debatteras i medierna. En deltagare svarar att 

hon tror att det hos läsarna finns en stor efterfrågan på nyhetsskandaler, en efterfrågan som 

kvällstidningarna tillgodoser. Hon menar dock att det samtidigt finns en efterfrågan på mer 

seriös nyhetsrapportering och att det trots allt är väldigt många som kontinuerligt följer och 

läser morgontidningar och TV-nyheter från SVT och TV4. Samtidigt svarar hon att hon 

anser att även dagstidningarna mer och mer rapporterar om politiska skandaler, även om det 
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enligt henne går att se en viss skillnad i de båda mediernas utformande av nyheterna. 

Morgontidningarnas och SVT:s nyhetsrapportering känns mer seriös.  

Bägge intervjudeltagarna har ungefär samma svar när det gäller mediernas olika rapportering 

kring politiska skandaler, en av deltagarna svarade dock att man alltid kan diskutera vad en 

politisk skandal egentligen är. Kvällstidningarna blåser enligt honom gärna upp nyheter som 

stora skandaler medan de knappt blir en notis i övriga medier. Båda deltagarna svarar 

likadant på frågan varför de uppfattar det som att kvällstidningarna rapporterar mer intensivt 

om politiska skandaler - att de gör det för att tjäna pengar. Den andra deltagaren menar att 

det trots allt är via lösnummerförsäljning och annonsintäkter som dessa medier går runt, och 

ju fler som köper tidningen desto mer pengar tjänar de. Han tror även att kvällstidningarnas 

rapportering om en händelse kan bidra till att den blir en skandal eftersom de gärna går på 

politiker som privatpersoner medan morgontidningar och TV-nyheter har en mer oberoende 

hållning till händelsen och granskar och rapporterar mer på djupet och har ett tydligare 

oberoende förhållningssätt till politiska skandaler. Samtidigt, säger han, så tar vi dagligen del 

av nyhetsrapportering som rör politiska händelser utan att de för den delen blir skandaler. 

Detta kan enligt honom vara politiska ledare och debattinlägg i tidningar, samt reportage i 

TV-nyheter. Det kan även vara så enkelt att vissa skandaler helt enkelt passerar mer eller 

mindre obemärkt förbi eftersom de är för komplexa och mångfasseterade. Han tror att det 

tyvärr är alltför många som köper det medierna skriver och säger rakt av utan att ha ett 

kritiskt förhållningssätt till nyhetsrapporteringen. På frågan varför det trots kritiken mot 

kvällstidningarnas journalistik ändå är hundratusentals människor som varje dag konsumerar 

den, svarar han att kvällstidningarna står för en typ av journalistisk rapportering och 

morgontidningarna för en annan. Han kommenterar det  att kvällstidningarna exempelvis var 

först med att lansera så kallade ”news flash”, en funktion som innebär att man som 

konsument kan prenumerera på nyheter via SMS. Nyheten presenteras då i kortform, med 

bara ett hundratal tecken. Han menar att det inte är någon egentlig skillnad på denna typ av 

nyhetsrapportering och den som utförs i de tryckta kvällstidningarna eller på deras 

nätupplagor. Han tror att publiken efterfrågar detta i och med att människor lever i ett 

samhälle som fullkomligt överflödas av information. Nyhetskonsumenterna vill ha sina 

nyheter i koncentrerad form, alltid tillgängliga, och detta kan medföra problem vid större 

nyhetshändelser som politiska skandaler då hela berättelsen helt enkelt inte får plats i vare 

sig SMS-form eller på Internet, utan måste förpackas så att de attraherar läsare.  

Juholt-affären 

Båda deltagarna i åldersgruppen 18 till 35 år kände till Juholt-affären. En av deltagarna 

svarade att han under hösten 2011 läste i princip allt han kom över om den, både i 

morgontidningar och i kvällstidningar. Han berättar att han fann ett personligt intresse i 

rapporteringen som följde avslöjandet den sjunde oktober. Han berättar att han under hösten 

och vintern ofta fick förklara för andra personer i sin omgivning vad det egentligen var 

Håkan Juholt hade gjort, eftersom dessa uttryckt att de inte orkade hänga med i 

rapporteringen. Han kände efter ett tag att kvällstidningarna gått för långt i sin rapportering. 

Han kände medlidande med Håkan Juholt och  började ifrågasätta löpsedlarna. Han tror även 

att Juholt-affären fick stort genomslag som politisk skandal eftersom det handlade om en 
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socialdemokratisk politiker som fuskat, någonting som lätt kan uppfattas som ett hyckleri 

från läsarnas sida. Den andra intervjudeltagaren svarade att hon inte följt rapporteringen 

kring Juholt-affären särskilt ingående, men att hon sett löpsedlarna och artikelrubrikerna 

under medierapporteringens gång. Hon uppger även att hon fått den mesta informationen om 

Juholt-affären via samtal i personalrummet på arbetsplatsen. Enligt henne så skulle hon 

definiera Juholt-affären som en politisk skandal, och hon påpekar även att det enligt hennes 

uppfattning rörde sig om ett mediedrev mot Håkan Juholt som person. Både från 

kvällstidningarnas och morgontidningarnas sida.  

Egyptenavvisningarna 

En av deltagarna kände till egyptenavvisningarna. Han berättar att han såg inslaget på Kalla 

Fakta när det sändes år 2004, och han minns att han reagerade starkt på inslaget. Enligt 

honom var det definitivt en politisk skandal av stora proportioner. I efterhand berättar han att 

han är förvånad över att händelsen inte fick större genomslagskraft i medierna då. Han 

tycker  att den egentligen borde fått större uppmärksamhet än Juholt-affären. Han menar att 

det lilla han uppfattade i den mediala rapporteringen var att samtliga inblandade politiker 

verkade skylla på varandra. Den andra intervjudeltagaren svarade att hon inte kände till 

egyptenavvisningarna.   

 

5.1.3 Åldersgruppen 35-55 år 

En av intervjudeltagarna svarade att hon trots att hon försöker hålla sig borta från 

kvällstidningarnas rapportering ofta kommer på sig själv med att flera gånger dagligen läsa 

nyheter på deras nätupplagor. Hon menar samtidigt att hon inte har förtroende för 

kvällstidningarna och därför försöker att undvika att läsa dem. På frågan om vilken makt 

medierna anses ha över dagordningen och läsarnas åsikter, svarar hon att medierna har 

mycket större makt än vad många verkar tro. Hon tar upp ett exempel från valrörelsen 2010, 

då samtliga partier säkert skickade ut hundratals pressmeddelanden under månaderna före 

valdagen, men att det slutändan kändes som att medierna avgjorde om partiernas budskap 

skulle nå publiken. Hon menar vidare att det är via medierna som läsarna får huvuddelen av 

informationen om politik och politikers arbete, och om en tidning, kvällstidning som 

morgontidning, under långt tid framställer en politiker som mindre trovärdig, så kommer 

även läsarna att uppfatta det så och vice versa. Hon tror att en av anledningarna till att 

kvällstidningarna ändå når en miljonpublik är att läsarna efterfrågar skandaler. Hon jämför 

kvällstidningarna med dokusåpor och de kommersiella kanalernas komediserier och menar 

att publiken i de båda fallen får nyheter respektive underhållning utan några krav på att ha 

någon djupare förståelse för sammanhanget. Det saknar ofta komplexitet, och det kan ibland 

rent av vara avslappnande att som läsare ”scrolla igenom” Aftonbladets eller Expressens 

förstasidor.  Den andra deltagaren svarade att han läser kvällstidningar via deras nätupplagor 

på arbetet som tidsfördriv, och att han egentligen inte ser kvällstidningarna som lägre 

kvalitativa nyhetsförmedlare än morgontidningarna och TV-nyheterna. Enligt honom är det 

inte enkelt att jämföra två så olika medier. Kvällstidningarna har en annan journalistisk 
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inriktning än andra  medier. Han jämför kvälls- och morgontidningar med ”snabbmat och á 

la carte mat – bägge två är goda, men det är fortfarande skillnad i vilket sammanhang man 

äter dem och hur de serveras”. Kvällstidningarnas inrikting är ofta skandalgestaltad, medan 

morgontidningarna och publice service-nyheter har en bredare och djupare rapportering. 

Även om kvällstidningarna ibland ger sig på mer djupgående reportage så menar han att man 

ändå kan märka att det ligger en form av sensationsjournalistik i bakggrunden. Han tror att 

detta inte behöver vara något negativt, utan att kvällstidningarnas sätt att sälja nyheter med 

”en fin förpackning” bidrar till att människor som vanligtvis inte läser eller fördjupar sig i 

nyhetsrapportering faktiskt gör det. Han tror även att kvällstidningarna har såpass många 

läsare tack vare att de förmedlar nyheter snabbt. Man behöver som läsare inte ha någon 

egentlig bakgrundsinformation för att sätta sig in i deras rapportering, vilken han tror ibland 

kan vara väsentligt i morgontidningarnas djupare reportage. Han har en liknande uppfattning 

som den andra intervjudeltagaren angående mediernas makt över opinionen. Han menar att 

det i slutändan är läsarna som måste sortera i nyhetsrapporteringen och samtidigt försöka få 

en så bred uppfattning som möjligt om politiska skandaler. 

 

Juholt-affären 

 

Ena deltagaren svarar att han känner till Juholt-affären väl, och att det i hans mening var en 

politisk skandal. Både Håkan Juholts agerande och mediernas rapportering bidrog till att 

händelsen blev en politisk skandal. Enligt honom så var det mycket tack vare Juholts eget 

beteende som medierna fick bränsle till skandalrapporteringen. Juholt blev på så sätt ett 

enkelt mål för medierna att skjuta på. På frågan hur han uppfattade rapporteringen, svarar 

han att han uppfattade den som ganska extrem. I princip varje dag var det svarta löpsedlar 

som handlade om Juholt. Han tycker egentligen inte att det var någon skillnad i 

rapporteringen beroende på om det var kvälls- eller morgontidningar. Han upplevde det som 

att samtliga tidningar och TV-nyheter var intensiva i sin rapportering om Juholt. Den största 

skillnaden, menar han, var på vilket sätt nyheterna presenterades. I kvällstidningarnas fall så 

var det mycket Juholt som privatperson. Där minns han att det ett tag även rapporterades 

kring Juholts sambo, medan det i morgontidningarna mer handlade om ett 

socialdemokratiskt parti och arbetarrörelsen i kris. Men i båda fallen tycker han att 

journalistiken som bedrevs var skandalgestaltad. Den andra deltagaren svarar att hon är väl 

medveten om  vad Juholt-affären handlade om och hon tycker även att den med all rätt 

klassas som en politisk skandal. Enligt henne så är det en politisk skandal om själva 

handlingen som en politker utfört och som rapporteringen handlar om är olaglig eller 

omoralisk. Hon menar att man som förtroendevald har ett ansvar att bete sig och handla 

korrekt och moraliskt riktigt, och om man inte gör det anser hon att det är fråga om en 

politisk skandal. Hon förklarar vidare att det enligt henne självklart finns olika grader av hur 

allvarlig den politiska skandalen är. I fallet Juholt-affären tycker hon att medierna till en 

början gjorde sin demokratiskt granskande uppgift, men att det senare i rapporteringen 

spårade ur. Hon syftar då på att hon upplevde det som att Håkan Juholt förföjdes personligen 

och inte som förtroendevald politiker. 
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Egyptenavvisningarna 

Båda intervjudeltagarna kände till egyptenavvisningarna. På frågan huruvida de uppfattade 

det som en politisk skandal eller inte, svarade den ena deltagaren att hon gjorde det, i allafall, 

om man ska följa hennes egen definition (se stycke ovan). Politikerna hade i det här fallet 

handlat på ett sätt som både kan anses vara omoraliskt, men även olagligt. Hon är förundrad 

över att medierna inte rapporterade mer kring händelserna, och tycker inte att det varit tal om 

någon skandalgestaltad journalistik i det här fallet, något som hon menar kanske hade 

behövts. Det hade behövts för att visa politikerna att deras handlande var felaktigt, men även 

för att medborgarna då hade uppmärksammat händelsen. Den andra deltagaren svarar han 

tror att det är en majoritet av människorna i Sverige som inte känner till egypten-

avvisningarna. Han försöker minnas rapporteringen kring händelserna och kan inte påminna 

sig om att rapporteringen var i närheten av den rapportering som Håkan Juholt fick utstå, 

trots att det här handlade om en avvisning av värnlösa människor till en diktatur och det i 

Juholts fall handlade om ett bostadsbidrag. Enligt honom kan det mycket väl vara slumpen 

som avgjorde att egyptenavvisningarna ganska snabbt föll i skymundan i medierna. Detta 

kan enligt honom bidragit till att folk inte riktigt känner till vidden av händelsen 

5.1.4 Åldersgruppen 55 år och äldre 

De båda äldre deltagarna i åldersgruppen 55 år och uppåt uppgav att de till största del läser 

kvällstidningarna av vaneskäl. En av deltagarna svarade att hon köper Aftonbladet varje 

gång hon tankar medan den andra har Aftonbladets nätupplaga som startsida sen datorn 

införskaffades, han svarade även att han alltid har i bakhuvudet att det ”trots allt är 

Aftonbladet” när han läser tidningen, och med detta menade han att han inte tar varje ord och 

mening på fullaste allvar. Den första deltagaren svarade ungerfär samma sak, och att det mer 

har blivit en vana att köpa kvällstidningen. Båda deltagarna i den äldre åldersgruppen 

uppgav att de tyckte att kvällstidningarna höll lägre kvalitet på sin nyhetsrapporteringen än 

dagstidningar och TV-nyheter. På frågan om de uppfattade det som om det fanns någon 

skillnad i mediernas rapportering kring politiska skandaler svarade båda intevjudeltagarna att 

det fanns en tydlig skillnad och att kvällstidningarna absolut var värst, och att det märktes att 

kvällstidningarnas mål var att sälja lösnummer. Den första deltagaren svarade att hon 

uppfattar kvällstidningarna som omoraliska och att de ”hugger på allt”. Hon uppfattade det 

även som att kvällstidningarna är oseriösa med sina källor och inte är sanna. Huruvida det 

medvetet ljuger eller slarvar spelade ingen roll enligt henne, utan poängen var att det inte 

gick att lita på kvällstidningarna. Den andra deltagaren har en liknande uppfattning. Hans 

mening är att även om politikern har betett sig klantigt så är det ibland överdrivet av 

kvällstidningarna att rapportera om skandaler som de gör. Han menar att kvällstidningarna 

inte skyr några medel, och att det ofta kan kännas som att medierna från början har bestämt 

sig för att sänka, och för den delen knäcka, en politiker som gjort fel. Han kallar den här 

typen av journalistik för ”big brother-journalistik”, och drar då paralleller mellan 

dokusåpornas skandaler och intresset som finns för dessa. Han menar att morgontidningarna 

inte sysslar med samma typ av vulgärjournalistik som kvällstidningarna, utan att de har en 

annan värdighet. Exempelvis lämnar de sällan ut namn och bild på åtalade innan de är 

dömda. Han tycker att morgontidningarna respekterar och har ett annat förhållningssätt till 
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människan samtidigt som de ser komplexitet i politiska skandaler som inte kvällstidningarna 

verkar se, enligt hans egen uppfattning. Han förtydligar att han med vulgärjournalistik menar 

den sortens journalistik som står för en otrevlig människosyn. Båda deltagarna svarar att de 

tycker att medierna har stort inflytande över människors åsikter och val. Den första 

deltagaren menar att detta är någonting som hon inte reflekterat över speciellt mycket, och 

att det förmodligen är fler än henne som är likadana, och hon tror att detta är någonting som 

medierna är väl medvetna om och ofta utnyttjar vid rapporteringen om politiska skandaler. 

”Där är ju allt som skrivs i medierna ’sant’ i publikens mening, och bilden som medierna 

förmedlar av politikerna vid sådana situationer blir publikens verklighetsbild av hur 

politikerna är”. Hon menar att anledningen till att människor fortsätter att ta del av 

kvällstidningarnas rapportering är att ”de inte vet bättre” och att de kanske som hon själv har 

gjort det till en vana.  

 

Juholt-affären 

En av deltagarna berättar att hon redan vid första veckan drog slutsatsen att det var kört för 

Håkan Juholt, och att skandalen i hennes mening var ett faktum från dag ett. Hon tycker att 

det definitivt var ett mediedrev under skandalens sista månader, och att Juholt förmodligen 

suttit kvar om det inte var så att medierna verkade bestämt sig för att han skulle avgå. Hon 

berättar att hon tidigare tänkt att denna typ av rapportering skadar förtroendet för det 

journalistiska arbetet, och att människor i framtiden kommer fnysa med näsan åt liknande 

skandalgestaltad rapporteringe som kanske då är fullt legitim. Enligt henne så måste 

mediernas rapportering och dess effekter stå i relation till själva händelsen, och detta har det 

enligt henne inte gjort i Juholt-affären. Människor riskerar dessutom inte bara förlora 

förtroendet för medierna, utan även politikerna och hela det demokratiska systemet. I den 

debatt som brukar följa en politisk skandal och ett mediedrev är det morgontidningarna och 

public service-nyheterna som oftast är snabbast med att ta upp diskussionen om mediedrev 

eller inte. Den andra deltagaren svarar att han faktiskt känner sig uppgiven i efterspelet av 

Juholt-affären, han tycker dock att den här typen av skandalgestaltad journalistik kan vara 

viktig eftersom det i de flesta fallen ändå i grunden rör sig om en journalistisk granskning. 

Dock, menar han, så verkar det inte som att varken medierna eller politikerna lär sig 

någonting i samband med att rapporteringen kring politiska skandaler går över styr. Enligt 

honom blir det snarare värre och mer uppblåst för varje politisk skandal som kommer och 

går, även om de ofta följs av en debatt kring mediedrevens och den granskande 

journalistikens vara eller icke vara.  

 

Egyptenavvisningarna 

 

Båda intervjudeltagarna kände till egyptenavvisningarna. En av deltagarna svarade dock att 

hon mest kände igen namnet och att hon hade läst om dem i tidningen för några månader 

sedan. På frågan huruvida hon tyckte att det var en politisk skandal eller inte svarade hon att 

det enligt henne var en politisk skandal, och att det var bra att sådana saker 

uppmärksammades. Den andra deltagaren svarade att han hade känt till händelserna på 
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Bromma flygplats sedan det först rapporterades om dem. Enligt honom så är detta 

förmodligen bara toppen på isberget av liknande händelser, och han tycker att vi ska vara 

tacksamma mot journalisterna som gjorde avslöjandet eftersom det visar hur många 

politikernas spel ser ut bakom kulisser och stängda dörrar. Tack vare sådana avslöjanden så 

ökar människors förtroende för medierna, medan det kan vara tvärt om i fall som drevet 

kring Håkan Juholt. 

 

5.2 Intervjudeltagarnas bild av politiker  

Här redovisas resultatet av undersökningens andra tema, läsarnas bild av politiker. Hur deras 

bild av politiker påverkas av mediernas rapportering kring politiska skandeler. Resultatet är 

även här uppdelat efter de svarandes åldersgrupp. 

 

5.2.2 Åldersgruppen 18 till 35 år 

En av deltagarna tror att bilden som läsarna får av politiker genom medierna sällan stämmer 

överrens med hur de är i verkligheten, och att mycket av det politikerförakt som finns i 

landet beror på att medierna hellre rapporterar om politikernas klavertramp och skandaler än 

deras positiva bedrifter. Han menar att detta inte enbart går att skylla på medierna utan att 

medierna egentligen bara ger läsarna vad de vill ha och att ansvaret därför även ligger hos 

publiken. Han säger att han ser sig själv som påläst och att hans egen bild av politikerna till 

största del grundar sig på vad de faktiskt gör och de beslut de fattar, men att han trots detta 

förmodligen påverkas av mediernas rapportering utan att vara medveten om det. Han tror att 

politikerna skulle tjäna på att själva bli bättre på vara mer öppna i sitt arbete och tydligare 

kommunicera hur de resonerar kring olika politiska beslut. Det kan vara så enkelt att 

politikerna från början försöker tala så att vanligt folk förstår. Denna möjlighet har 

politikerna idag via sociala forum på Internet, exempelvis politiska sidor på Facebook och 

förtroendevalda som använder sig av Twitter och liknande verktyg för att förmedla bilden av 

sig själva och sitt arbete utan att gå vägen genom medierna. Han menar att medierna idag 

mer eller mindre ges fria tyglar att på egen hand definiera politikernas arbete och vad de 

försöker säga, i och med detta är det inte konstigt att publikens bild av politikerna är den 

som medierna förmedlar. Medierna fungerar här som en sorts ”uttolkare” åt publiken och 

beroende på mediernas agenda och egna politiska ståndpunkter blir inte rapporteringen 

objektiv och mediernas bild av politikerna blir således även publikens. Detta påverkar även 

dem som inte läser rapporteringen om politiker. Det räcker med att en bråkdel tar del av 

rapporteringen och påverkas av mediernas bild av politiker för att den bilden snabbt ska 

sprida sig i lunchrum på arbetsplatser och i andra sociala sammanhang. Han tror dock inte att 

alltid att publiken får en negativ bild av politikerna, utan att mediernas rapportering även kan 

få motsatt effekt. Han tar exemplet med drevet mot Håkan Juholt, där publiken i det första 

skedet av rapporteringen förmodligen kände förakt mot Juholt men att detta förakt efter hand 

kan ha blivit ett medlidande med politikern. Det var så han själv uppfattade det, och han tror 

att publikens bild av politikerna på så sätt blir allt mer personlig, läsarna ser i allt högre grad 
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en människa och inte en förtroendevald politiker. Den andra intervjudeltagaren svarar att 

hennes egen bild av många politiker är att de lever i en bubbla och att de själva inte har 

tillräcklig uppfattning eller kunskap över det land de styr över. Det är i alla fall den bilden 

hon får av politikerna via medierna, och hon tror att den bilden delvis är helt sann och att 

politikerna är allt för distanserade från morgon- och kvällstidningarnas läsare och att de 

därför får skylla sig själva att det finns ett politikerförakt i Sverige. Hon anser att det mycket 

är upp till politikerna själva att försöka bryta trenden av missnöje mot topp-politiker, de 

måste bli bättre på att på egen hand förmedla sin politik och sina beslut till publiken. Detta 

eftersom medierna inte lär ändra på sin rapportering kring politiker och politiska skandaler 

eftersom det faktiskt finns en efterfrågan på just det hos läsarna.  

5.2.3 Åldersgruppen 35 till 55 år  

Den ena deltagaren svarar att hon tror att läsarna och publikens bild av politiker är den som 

förmedlas av medierna, och att det, vare sig man vill det eller inte, är de politiska 

skandalerna som får störst utrymme i mediernas rapportering om politiker. Därför är det den 

bilden som publiken får av politiker, att de inte tar ansvar och att de inte beter sig som 

”vanligt folk”. Hon tycker att politikerna känns ”långt borta” från den verklighet som läsarna 

upplever. Detta gäller inte bara riksdagsledamöter och ministrar utan hon anser att även 

kommunpolitiker har en tendens att stänga in sig i mötesrum och sedan vara otydliga i sitt 

beslutsfattande och hon tror att de är många som har samma bild av politikerna. Den andra 

deltagaren säger att han är imponerad över att politikerna orkar fortsätta vara just politiker. 

Enligt honom så har de ofta både medierna och opinionen mot sig och de framställs ofta som 

”ting” som ska vara felfria och inte ha några skavanker och inte människor. Han tycker dock 

att politikerna trots allt har ett större ansvar att sköta sig än vanliga medborgare och att det 

delvis är därför som publikens bild av politiker blir negativ när medierna rapporterar om 

skandaler i den utsträckning som de gör, samtidigt som det finns en efterfrågan på skandaler 

från publikens sida. Han tror att läsarnas förväntningar på politiker spelar en stor roll i deras 

bild som de sedan skapar sig av dem. Eftersom läsarna efterfrågar nyheter i kort form och 

samtidigt vill läsa om skandaler så är det enligt honom inte konstigt att politikerföraktet späs 

på. Den bild som morgontidningarna ger av politiker tror han ibland är för invecklad för folk 

att förstå, han poängterar dock att han inte tror att majoriteten av läsarna inte kan förstå den 

sortens rapportering utan att det snarare är så att kvällstidningarnas förmedlade bild av 

politiker är lättare till hands och är enklare att ta in. 

 

5.2.4 Åldersgruppen 55 år och äldre 

En av intervjudeltagarna svarade att hon tror att mycket av det politikerförakt som finns i 

Sverige saknar egentlig grund. Att de flesta politiker sköter sig i verkligheten men att den 

skandalgestaltade journalistiken och mediernas rapportering kring politiska skandaler trots 

allt väger tyngre i människors medvetande än vad positiva politiska nyheter gör. Hennes 

uppfattning är att människor förmodligen tycker att det är mer spännande och lättare att ha 

en negativ bild om politikerna, trots att de kanske inte vet speciellt mycket om vare sig deras 
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privatliv eller deras politiska arbete. Hon tror att läsarnas sympati med den utsatte politikern 

växer allt eftersom drevet växer. Den andra deltagaren svarade att han påverkas starkt av den 

bild som medierna förmedlar av politiker. Han säger att han ofta får uppfattningen att 

mediernas rapportering ibland rent av är mobbing, speciellt i fallet med Håkan Juholt. Han 

tror dock samtidigt att mediernas makt överdrivs, och att medierna egentligen är publikens 

förlängda arm.  Att det inom det ledarskap som politikerna har finns en sorts ”alfakvalitet” 

som vissa politiker besitter mer än andra. Han beskriver en hög alfakvalitet med en stark 

ledargestalt. Har en politiker hög alfakvalitet så går denne under mediernas radar och 

kommer undan i politiska skandaler, medan en annan politiker utan samma alfakvalitet kan 

få svårhanterligt mediedrev mot sig som i värsta fall kan leda till att publikens förtroende 

sviktar och denne politiker blir en ”dummerjöns” i människors ögon. Han tror att publiken 

precis som medierna påverkas på ett djupt genetiskt plan eftersom medierna inte är företag 

och organisationer som styrs av robotar utan av människor precis som vi själva. Han baserar 

sin uppfattning på det faktum att det trots allt inte är speciellt vanligt att ett mediedrev sänker 

en politiker, och att skriverier och rapportering om en politisk skandal ganska snabbt kan 

glömmas bort både i medierna och hos läsarna. Skulle medierna på egen hand helt styra över 

läsarnas bild av politikerna så tror han att fler politiker skulle tvingas gå. Medierna reagerar 

precis som vi på svagt ledarskap, men i grund och botten handlar det om politikerna själva 

eftersom ett gott ledarskap inte går att fejka. Samtidigt menar han att för mycket ledarskaps- 

och alfakvaliteter kan skapa en negativ bild av politikerna. Han tar exempelvis upp Göran 

Persson, som enligt honom besatt höga alfakvatiteter men som både i medierna och i 

opinionen ansågs ”bufflig och dryg”. Samtidigt menar han att vi har kommit till en punkt där 

man som läsare snarare får sympati och medkänsla för en politiker som står under intensiv 

medierapportering eller ett mediedrev. 
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6. Analys 

Nedan analyseras de resultat som presenteras i föregående avsnitt. Analysen är gjord utefter 

den analysmodell som presenteras i punkt 2.7 Analysmodell samt de teoretiska resonemang 

som återfinns under punkt 4. Teori med underpunkter.  

 

6.1 Medier och skandalgestaltad journalistik 

Enligt undersökningens intervjudeltagare så är anledningen till att kvällstidningarna 

rapporterar mer om politiska skandaler att den typen av journalistik säljer bättre. Exempelvis 

framkom det att alla politiska klandervärda händelser inte behöver bli skandaler som får stor 

uppmärksamhet. Samtidigt påvisar resultatet att den skandalgestaltade journalistiken som 

kvällstidningar erbjuder sina läsare ofta är relativt lättläst och inte är speciellt komplicerad 

att sätta sig in i. Generellt visar mitt resultat att intervjudeltagarna uppfattat 

skandalrapporteringen kring Juholt-affären som mer extrem än den som följde 

egyptenavvisningarna.  

Enligt Håkan Hvitfelts nyhetsvärderingsformel
37

 är det inte slumpen som avgör huruvida en 

nyhet får stor genomslagskraft i medierna och i opinionen, och på så sätt blir en omskriven 

politisk skandal. I både Juholt-affären och i egyptenavvisningarna handlade det om politiska 

händelser. I det senare fallet hävdar somliga att det även var ett brott som begåtts i och med 

att avvisningarna stred mot FN:s konvention mot tortyr. Bägge dessa kritierier är enligt 

Hvitfelt ofta avgörande för att en nyhet ska bli en skandal och väcka intresse hos publiken. 

Men i fallet med egyptenavvisningarna hävdar samtliga intervjudeltagare att de inte 

uppfattade något mediedrev och att den politiska skandal som det trots allt var, var relativt 

mild och ersattes snabbt av det övriga nyhetsflödet. Enligt Hvitfelt krävs det att själva 

händelsen som skandalen bottnar i har en närhet till publiken, först och främst geografiskt 

men även kulturellt. Egypten ligger i dessa termer långt borta både räknat i kilometer men 

även i form av kulturskillnader, samtidigt innehöll händelserna som föranledde 

egyptenavvisningarna flera olika inrikes- och utrikespolitiska faktorer som det var av 

betydelse att läsarna förstod för att kunna sätta sig in i rapporteringen och greppa skandalens 

allvar. I Juholt-affären var det enklare för läsarna att snabbt förstå vad skandalen handlade 

om. Det är helt enkelt lättare att förstå innebörden av ett eventuellt bidragsfusk än att greppa 

en avvisningsoperation ledd av ett antal topp-politiker och en amerikansk underrättelsetjänst. 

Juholt-affären låg alltså närmare läsarna enligt Hviltfelts nyhetsvärderingsformel både 

kulturellt och geografiskt, och detta får dessutom större effekt eftersom Håkan Juholt var 

svensk och var hemmahörande i Oskarshamn. Hvitfelt menar även att en nyhetshändelse får 

större uppmärksamhet om en ensam person, som dessutom tillhör en elit, ligger bakom och 

kan ställas ansvarig för en handling. Egyptenavvisningarna leddes av ett antal personer, 

ministrar, poliser och agenter, och det kan då bli svårt för i första hand medierna men även 

för publiken att utmåla en person som ansvarig. Även om ministrarna i detta fall definitivt 

tillhör den politiska eliten. Enligt Hvitfelt måste en nyhetshändelse vara relevant för att få 
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uppmärksamhet hos läsarna. Här kan rapporteringen kring Juholt-affären anses vara just det 

då Håkan Juholt ertappades med eventuellt bidragsfusk då han var partiledare för 

socialdemokraterna, ett parti som genom tiderna har värnat om jämlikhet, den svages rätt i 

samhället och att man som medborgare ska göra rätt för sig. Från mediernas och läsarnas 

håll är det uppenbart att detta har uppfattats som att Håkan Juholt inte levde som han själv 

lärde, eftersom han uppenbarligen inte följde den socialdemokratiska ideologin och inte själv 

var solidarisk i sitt handlande. Juholt-affären kan således betecknas som sensationell enligt 

Hvitfelts nyhetsvärderingsformel. Min analys är att egyptenavvisningarna enligt 

intervjudeltagarna inte var relevanta på samma sätt. Det handlar om en mycket mer 

komplicerad händelse där man som läsare måste ha en vidare uppfattning om 

tortyrkonventioner och säkerhetstjänster för att förstå vad skandalen egentligen innebar. 

Samtidigt fanns där en relevans i och med att avvisningarna skedde strax efter terrordåden 

den elfte september 2001. Med det i åtanke kan det tyckas vara konstigt att skandalen trots 

allt inte fick större uppmärksamhet. Kanske berodde detta på att en av de ansvariga för 

avvisningarna, före detta utrikesminister Anna Lindh, var en person som i den dåvarande 

opinionen uppfattades som trovärdig och var omtyckt. Lindh var inte lika kontroversiell som 

Håkan Juholt och under sin tid som minister gav hon intrycket att vara en pålitlig och 

kompetent människa och politiker. Av resultatet från djupintervjuerna kan man dra 

slutsatsen att Hvitfelts resonemang om en nyhetsvärderingsformel till stor del stämmer 

överens med hur och varför nyhetshändelser får stor uppmärksamhet i verkligheten. Detta 

kan vara en av förklaringarna till att den skandalgestaltade journalistiken har en sådan 

efterfrågar hos läsarna. 

Enligt Strömbäcks resonemang om skandalgestaltad journalistik så anpassas mediernas 

rapportering efter det specifika mediets format. Bland annat så anpassar kvällstidningarna 

sitt innehåll för att locka konsumenter genom att publicera artiklar med rubriker som 

framhäver skandaler. På så sätt överlever dessa medier.
 38

 Detta är någonting som stämmer 

överens med hur intervjudeltagarna svarat att de uppfattar den skandalgestaltade 

journalistiken. En av deltagarna svarade att det är just genom att främhäva skandaler i 

rubriksättning och med extrabilagor som kvällstidningarna går så bra, och att medierna 

måste anpassa sitt utbud och sin rapportering efter läsarnas efterfrågan på skandaler. En av 

deltagarna svarade att han uppfattade det som att medierna själva verkar tro att de kan hitta 

skandaler hos varje politiker, bara de gräver tillräckligt. Även detta går i linje med 

Strömbäcks beskrivning av den skandalgestaltade journalistiken. Samtidigt var de flesta 

deltagarna överens om att det i princip enbart är kvällstidningarna som står för den värsta 

delen i rapporteringen kring politiska skandaler, och mediedrev som vissa kallade det. Det är 

alltså tydligt i mitt resultat att deltagarna har ett större förtroende för morgontidningarna och 

public service-nyheter än för kvällstidningarna, något som ligger i linje med Strömbäcks 

resonemang.  

Enligt Gudmund Hernes så använder sig medierna av sju olika berättartekniker för att fånga 

publikens uppmärksamhet och göra det enklare för läsarna att förstå medierapportering kring 
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nyhetshändelser.
39

 I rapporteringen kring Juholt-affären och egyptenavvisningarna svarar 

majoriteten av intervjudeltagarna att de inte visste varför den ena skandalen fick så pass 

mycket större eftereffekter än den andra, men att Juholt-affären definitivt fick ett större 

genomslag hos publiken. Här handlar det enligt mig om att de olika berättarteknikerna 

använts annorlunda vid de båda politiska skandalerna. Bland annat så är min analys att 

medierna inte lyckades med sin tillspetsnings- och förenklingsteknik i rapporteringen om 

egyptenavvisningarna. I denna berättarteknik var det dessutom lättare att i Juholt-affären 

förenkla händelseförloppet, även tack vare närhetsprincipen. Även om rapporteringen om 

egyptenavvisningarna självklart måste ha förenklats och konkretiserats för att läsarna skulle 

få förståelse för incidenten så var det inte tillräckligt. Andra berättartekniker i mediernas 

rapportering är enligt Henrnes i personifiering och stereotypifiering. Vid personifiering läggs 

rapporteringens fokus på individen, detta för att läsaren lättare ska kunna sätta ett ansikte på 

skandalen. I Juholt-affären var det tydligt att medierna använde sig av personifiering, då 

Håkan Juholt var ensam ansvarig för skandalen och då det således räckte med att sätta hans 

porträtt på en löpsedel för att fånga publikens intresse. Samtidigt är min analys att läsarnas 

förutfattade meningar om politiker blev bekräftade i och med Juholt-affären. Detta då 

förtroendet för politiker i Sverige inte är särskilt stort och många väljare anser att politiker 

inte lever i samma verklighet som de själva. Här besannade rapporteringen kring Juholt-

affären även läsarnas fördomar, och de kunde på så sätt känna igen sig i 

skandalrapporteringen rörande Juholt. I rapporteringen kring egyptenavvisningarna var detta 

svårare, då det först och främst var svårt för medierna att personifiera skandalen. Dels 

eftersom hela händelseförloppet inte gjordes offentligt, men också för att det inte gick att 

urskilja en specifik person som ansvarig för skandalen. I och med att händelserna dessutom 

var mer komplexa än tidigare nämnda skandal så kunde läsararna inte på samma sätt få 

fördommar och förutfattade meningar bekräftade av mediernas rapportering.   

Jesper Strömbäck skriver att journalistikens viktigaste uppgift är att granska makthavare och 

informera allmänheten. Genom att göra detta samtidigt som den låter åsikter komma till tals 

bidrar journalistiken till en bättre fugerande demokrati. Medierna ska förmedla information, 

vara ett forum för diskussion och åsiktsyttringar och granska makthavarna.
40

 Detta kan verka 

lättare på pappret än i verkligheten, i alla fall om man ser på intervjudeltagarnas svar och 

åsikter rörande mediernas demokratiska funktion. Detta gäller främst journalistikens 

granskningsuppgift, där det är tämligen oklart vad som egentligen utmärker granskande 

journalistik. Då menade deltagarna att i synnerhet kvällstidningarnas rapportering till en 

början kunde ha en positiv effekt på demokratin, då den faktiskt gav väljarna en möjlighet att 

granska de politiska makthavarna. Dock så visar mitt resultat att deltagarnas uppfattning om 

den granskande journalistiken inte stämmer helt överens med mediernas. En deltagare 

svarade exempelvis att hon uppfattade det som att medierna rapporterar klandervärdigt och 

samtidigt gömmer sig bakom yttrandefriheten och det faktum att det är deras demokratiska 

skyldighet att granska. Strömbäck menar vidare att medierna framför allt ska förse 

medborgarna med information så att de fritt kan granska makthavarna.
41

 I fallet med Håkan 
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Juholt visade framförallt Aftonbladet att de tar detta uppdrag på fullaste allvar, då de som 

tidigare nämnt publicerade Juholts samtliga riksdagskvitton på sin webbplats för allmän 

granskning. Detta är helt i enlighet med deras demokratiska uppgift, men samtidigt så är det 

uppenbart efter mina djupintervjuer att det sticker i ögonen på många väljare som istället 

uppfattade det som ett drev. Det finns onekligen en hårfin gräns mellan ett mediedrev och 

den granskande journalistiken, och en slutsats jag kan dra här i min analys är att varken 

medierna själva eller läsarna är helt övertygade om var den gränsen går. I fallet med 

egyptenavvisningarna svarade en deltagare att den typen av granskning och avslöjanden är 

välkommen, eftersom man som väljare får en inblick i hur det politiska spelet faktiskt ser ut. 

I det fallet blev det inget drev, och ingen politiker tvingades avgå. Här är det enligt mig 

tydligt att den granskning som deltagarna upplevde var viktig inte ledde någonstans, medan 

det i fallet med Håkan Juholt enligt deltagarna ledde till ett drev och slutligen en politikers 

avgång. Strömbäck skriver även att det är erkänt svårt att definiera vad granskande 

journalistik innebär, och att det således är svårt att undersöka dess villkor och effekter.  

Kvällstidningarna och morgontidningarna ägnar sig enligt intervjudeltagarna åt olika sorters 

granskning, och även då olika sorters rapportering. Det verkar här som att även mediernas 

definition  om vad journalistisk granskning egentligen innebär inte ser likadana ut. Av mitt 

resultat att döma verkar det som att det är morgontidningarna och public-service nyheterna 

som efter politiska drev och skandaler tar på sig huvudansvaret att faktiskt granska 

mediernas granskning, någonting som enligt intervjudeltagarna ofta inte verkar leda till 

någon förändring i granskningarna. 

I mitt resultat kan man även se att deltagarna svarade att de själva ofta får information, eller 

själva informerat andra om  de egyptenavvisningarna och Juholt-affären. Detta tyder att det i 

vissa fall i den skandalgestaltade journalistiken finns en tvåstegshypotes. Det är alltså inte 

enbart medierna som bidrar till att rapporteringen kring politiska skandaler får den effekt 

som de får utan det är kanske även vid middagsborden och i lunchrummen som 

rapporteringen förstärks eller späs på. 

Stutligen så kan jag i detta undersökningstema inte se några generella skillnader i 

intervjudeltagarnas svar beroende på vilken ålderskategori de tillhörde. Analysen blir här att 

åldern inte spelar någon signifikant roll i hur deltagarna uppfattade den skandalgestaltade 

journalistiken och studiens båda fall av politiska skandaler, men även att detta kan bero på 

att urvalet i undersökningen var för litet. 

 

6.2 Intervjudeltagarnas bild av politiker 

Jesper Strömbäck presenterar i sin bok Makt och medier en rad undersökningar som visar att 

många svenskar hyser ett politikerförakt mot förtroendevalda, och att bilden som publiken 

får av politikerna inte stämmer överens med hur de är i verkligheten.
42

 Detta styrks till viss 

del i mitt undersökningsresutat. I princip samtliga intervjudeltagare, oavsett ålder eller kön 

svarade att de inte litar på politikerna fullt ut. Samtidigt var de i olika mån medvetna om att 

mediernas bild av politikerna var begränsad och anpassad till en kommersiell och 
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skandalintresserad publik. Intervjudeltagarna hade en liknande bild av politikerna som de 

hade om mediernas rapportering, att man mer eller mindre måste läsa mellan raderna för att 

få sig en så korrekt uppfattning som möjligt om hur det verkligen ligger till.  

Av undersökningens resultat vill jag dra slutsatsen att medierna gärna sätter en stämpel på en 

politiker genom att enbart fokusera på enstaka händelser, och att en av anledningarna till att 

många väljarna tar efter mediernas bild och får minskat för politiker kan bero på att de flesta 

inte har tillräcklig kunskap om politiken. De hör att en politiker är dålig i 

vardagsdiskussioner och på jobbet och deras egen bild av politikerna påverkas därefter. Det 

framkommer även i undersökningens resultat att medparten av intervjudeltagarna kände 

sympati för politiker som utsätts för mediernas skandalrapportering. Detta kan enligt mig 

visa på att publiken får en allt mer införstådd bild av hur förhållandet mellan medierna och 

politikerna ser ut. Samtidigt som vi med all sannolikhet kommer att få se fler fall av 

skandalrapportering så kommer det bli vanligare att mediernas rapportering och de 

mediedrev som följer ifrågasätts. 

En av deltagarna svarade att politikerna mer eller mindre får skylla sig själva att bilden som 

publiken fås av dem till stor del kommer genom mediernas rapportering. Här kan man enligt 

min analys, och deltagarens egen uppfattning, se hur politiska partier och enskilda ministrar 

och förtroendevalda i allt större utsträckning använder sig av andra kanaler än de etablerade 

medierna för att förmedla en bild av sig själva som både människor och politiker, men även 

för att ge publiken en insyn i politikens arbete. Politiska skandaler, och bilden av politiker 

som dessa medför får även stor effekt inom de sociala medierna. Dessas explosionsartade 

utveckling under 2000-talet kan ha haft inverkan på att den skandalgestaltade rapporteringen 

får större effekt på opinionen och politikerna, men det kan samtidigt vara en av 

anledningarna till varför politiska skandaler snabbare glöms bort nu än vad de gjorde förr. 

Skandalerna överröstas av den stora delen information som förmedlas inom de sociala 

medierna, samtidigt som de ersätts av nya.  

Jesper Strömbäck formulerar i sitt resonemang kring publikens bild av politikerna vad han 

kallar för en närhetshypotes. Enligt närhetshypotesen så är har människor generellt mer 

positiva uppfattningar om en institution eller en person om denne befinner sig i närheten av 

personen i fråga. Alltså närheten till politikerna.
43

 I undersökningens resultat kan jag inte 

finna någonting som styrker närhetshypotesen, där svarar en deltagare istället att hon 

uppfattar att politiker både på minister- och kommunnivå stänger in sig. Jesper Strömbäck 

förklarar även i sitt resonemang att närhethypotesen behöver fler prövningar innan den kan 

bekräftas eller förkastas, en slutsats som även jag vill göra i min analys.  

I resultatet framkommer även att deltagarna uppfattar det som att det är lättare att ha en 

negativ bild av politiker än en positiv. Det finns ingenting i min teoridel som styrker eller 

förkastar detta. En egen analys är dock att det för att ha en positiv bild av politiker krävs att 

man har kunskap om politik och är mer eller mindre insatt. Det krävs mindre för att få en 

negativ bild av politiker, dels eftersom den skandalgestaltade journalistiken, som främst 

lyfter fram politikernas negativa egenskaper, har så stor genomslagskraft men också 

eftersom publiken här inte behöver skaffa sig bakgrundsinformation och kunskaper om vare 

                                                           
43

 Strämbäck, Gäster hos verkligheten, 2001 – s. 87 



35 
 

sig politikern eller skandalen ifråga. Enligt deltagarnas svar sågs Håkan Juholt i slutet och 

efterspelet av Juholt-affären som den ensamma gladiatorn, och många av intervjudeltagarna 

uttryckte att de tyckte synd om honom. I fallet egyptenavvisningarna menade deltagarna 

snarare att de ansvariga politikerna borde fått utstå det mediedrev som Håkan Juholt utsattes 

för och som slutligen blev hans fall. Här spelar Hvitfelts nyhetsvärderingsformel in enligt 

mig. På samma sätt som en ensam ansvarig kan utpekas som syndabock och lätt bli en 

måltavla för både medierapportering och opinionen, så kan detta även leda till att publiken 

istället får sympati för den drabbade politikern. Mediedrevet kring Juholt-affären bidrog till 

att alla kort lades på bordet. Det fanns i slutändan ingenting som kunde undangömmas eller 

hållas hemligt för medierna och publiken. I egyptenavvisningarna var ett flertal topp-

politiker inblandade. I undersökningens resultat framkommer att en deltagare uppfattade det 

som att dessa skyllde ansvaret på varandra, och att detta bidrog till att han såg 

egyptenavvisningarna som en större politisk skandal än Juholt-affären.  

En bidragande faktor till att deltagarna uppfattade det som att Juholt-affären fick en större 

medial uppmärksamhet och att fick en annan effekt än egyptenavvisningarna kan ha varit att 

de båda politiska skandalerna hanterades olika internt. I Håkan Juholts fall var det i ett 

ganska tidigt skede personer som åtminstonde utåt sätt förväntades ha förtroende för honom 

som partiordförande som vände honom ryggen öppet i medierna. Personifieringen i 

rapporteringen som följde blev på så sätt än mer konkret. Varför så var fallet får en annan 

uppsats avhandla. I egyptenavvisningarna framkom det som tidigare nämnt i 

undersökningsresultatet att intervjudeltagarna uppfattade det som att de ansvariga ”höll 

varandra om ryggen”. Detta kan ha varit det lilla publiken uppfattade av en intern 

överenskommelse att rida ut den ”mediala stormen” som låg vid horisonten.  
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7. Avslutning 

I detta avsnitt sammanfattas uppsatsen som helhet och den avslutas med en diskussion där 

jag kommer med egna reflektioner över undersökningset och den skandalgestaltade 

journalistikens och dess effekters framtid.  

 

7.1 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur publiken, det vill säga läsarna, uppfattar 

mediernas rapportering om politiska skandaler, och hur denna rapportering påverkar 

publikens bild av både medierna och politikerna. Genom en kvalitativ undersökning som 

bestod av sex stycken djupintervjuer har jag undersökt detta. Jag har även undersökt vad 

läsarna uppfattar som en politisk skandal och ett mediedrev, vad de uppfattar som 

granskande journalistik, varför somliga politiska skandaler får större genomslag i medierna 

och opinionen än andra, samt vilken makt medierna har över läsarnas tankar. 

Intervjudeltagarna bestod av tre män och tre kvinnor. Dessa är i redovisningen av 

undersökningsresultatet indelade i tre grupper beroende på vilken ålderskategori de tillhörde. 

Varje ålderskategori bestod av en man och en kvinna. Anledningen till att jag använt mig av 

ålderskategorier var för att undersöka om åldersfaktorn spelade in i resultatet, någonting som 

jag i min analys drog slutsatsen att den inte gjorde. Jag har valt att inte göra en genusanalys i 

min studie. I min kvalitativa studie använde jag två politiska skandaler som jag baserade min 

undersökning på. Jag ville här jämföra hur dessa två skandaler samt hur den mediala 

rapporteringen kring dem dels påverkat undersökningens deltagare men också vad de fick för 

effekter i opinionen och i politiken. Dessa två politiska skandaler är Juholt-affären samt de 

så kallade egyptenavvisningarna. I min analys har jag använt mig av fyra teoretiska 

resonemang som rör den skandalgestaltade journalistiken, mediernas demokratiska funktion, 

mediernas makt och effekter samt publikens bild av politiker.  I min analys fann jag att de 

flesta av de teoretiska resonemang jag valt stämde överens med mitt undersökningsresultat.  

 

7.2 Diskussion 

Den rapportering som kantar politiska skandaler och ofta blir till mediedrev speglar hur 

förhållandet ser ut mellan samhällets två makthavare, medierna och politiken. Detta kan 

enligt mig beskrivas som demokratins vånda. Min uppfattning är att människor blir mer och 

mer intresserade av ”Big Brother-journalistik” och att efterfrågan på skandaler inom både 

politiken och det övriga samhället växer sig allt större. Medierna svarar på detta, och 

kvällstidningar i vårt land börjar allt mer likna brittiska tabloider som The Sun och News of 

the World. Intresset för politisk ideologi och dess sakfrågor minskar, detta märks inte minst 

om man jämför uppslutningen i årets första maj-tåg med hur det såg ut för så lite som tio år 

sedan. Samtidigt minskar väljarnas förtroende för politikerna. Detta är enligt mig en tråkig 

utveckling. En utveckling som dessutom kan vara farlig, om man exempelvis ser på 

skandalen som kantade tabloiden News of the world, där jakten på publikens intresse och 
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lösnummerförsäljning resulterade i en av de största mediaskandalerna det senaste decenniet. 

Det var dock en intressant skandal i den meningen att det denna gång var medierna själva 

som var huvudpersoner i ett mediedrev. Man kan anta att den skandalgestaltade 

journalistiken och mediernas maktutövande på dess läsare, opinionen och inte minst 

samhällets ledande politiker kommer att fortsätta. Samtidigt som mediernas demokratiska 

funktion genom sin journalistiska granskning är en förutsättning för en fungerande 

demokrati anser jag att den andra sidan av granskningen är en fara för demokratin, då den 

kan leda till omfattande politiker- och mediaförakt. Dessutom finns risken att både vanliga 

människor men även medier och politiker vänjer sig vid den skandalgestaltande typen av 

journalistik och rapportering, och mediedrev som idag anses hårda kan i framtiden vara en 

del av varje politikers vardag, och vem vill då bli politiker? Politiskt engagemang borde 

uppmuntras, och politisk granskning likaså. I dagsläget verkar det dock enligt den här 

undersökningens deltagarna vara så att mediernas rapportering allt för ofta leder till 

mediedrev och smutkastning av de förtroendevalda. Detta riskerar att urholka demokratin då 

läsare och väljare får allt mindre förtroende för beslutsfattarna i samhället. Så länge som 

efterfrågan på skandaler finns och det finns pengar att tjäna på lösnummerförsäljning och 

annonsplatser är i alla fall en sak säker; vi kommer att fortsätta få se politiker och 

förtroendevalda som efter mediedrev och minskat fötroende avgår frivilligt, helt ofrivilligt.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Intervjuguide 

 

Vilken typ av media använder du dig av för att få information om svenska nyheter? 

Känner du till vad som i medierna kallas för Juholt-affären? 

Skulle du hävda att Juholt-affären var en politisk skandal? Varför? 

Känner du till vad som i medierna kallas för egyptenavvisningarna? 

Skulle du hävda att egyptenavvisningarna var en politisk skandal? Varför? 

Uppfattar du det som att kvällstidningar rapporterar mer om politiska skandaler än 

morgontidningar? 

Varför tror du att det är skillnad på mediernas rapportering? 

Varför tror du att vissa medier rapporterar mer om politiska skandaler än andra? 

Hur påverkas din syn på politiker med tanke på mediernas granskningar och rapportering av 

politiker? 

Hur påverkas din syn på medierna med tanke på deras granskningar och rapportering av 

politiker? 

Tycker du att det viktigt att vi i en demokrati har medier som granskar de politiska 

makthavarna? 

Tycker att publiken har ett ansvar som konsumenter att ställa krav på att mediernas 

rapportering håller kvalitet? 

Var tycker du att gränsen går mellan ett mediedrev och en journalistisk granskning av en 

politiker eller politisk skandal? 

Varför tror du att en politisk händelse kan få större effekt för de inblandade (och bli en 

skandal) än andra politiska händelser (som då inte blir politska skandaler)?  

 

 

 

 

 


