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Abstract  

Studiens syfte är att utforska hur Aftonbladet och Expressen gestaltade bostadsministern 

Mehmet Kaplan från den 14 april 2016 fram till 18 april 2016 då han avgick som 

minister. Syftet är också att se hur förändring av gestaltningen under dessa dagar ter sig. 

Slutligen kommer studien att jämföra de två tidningarna för att se om och hur de skiljer 

sig åt i sin gestaltning. De frågeställningar som studien utifrån detta syfte ämnar 

behandla är följande.  

- Hur gestaltas Mehmet Kaplan mellan den 14- 18 april? 

- Hur förändras gestaltningen under dessa dagar?  

- Hur skiljer sig de olika tidningarnas gestaltning åt? 

 

Metoden som tillämpas är en kvalitativ textanalys, som i praktiken innebär att ställa 

frågor till texten. Frågorna har byggts upp utifrån Strömbäcks och Entmans teori och 

definition av gestaltningens fyra grundläggande egenskaper. Vidare har resonemanget 

om den journalistiska dramaturgins grundläggande element och språkliga redskap inom 

sensationsjournalistik, använts som stöd i utformandet av analysfrågorna. 

 

Analysmaterialet är hämtat från Retriever, begränsat på redaktionellt digitalt 

publicerade artiklar mellan datumen 14 - 18 april. Urvalet resulterade i 23 aktiva 

analysenheter för studien varav är 11 från Aftonbladet och 12 från Expressen. 

 

Studiens resultat är att Mehmet Kaplan gestaltades från Aftonbladet och Expressens håll 

som otillgänglig, antisemitisk och islamistisk. Samtidigt vidhöll hans politiska kollegor 

utåt att Kaplan var humanist, demokrat och antirasist. Rapporteringen under de fyra 

aktuella dagarna var i olika skeenden. En upptrappning, följas av tystnad och sedan 

explodera i en enorm rapportering, fram tills att Kaplan avgått. Rapporteringen mellan 

de tidningarna skiljde sig åt, det förklaras i studien på grund av dess olika politiska 

ideologier. 

 

Nyckelord: Mehmet Kaplan, Gestaltningsteorin, Journalistisk dramaturgi 

Miljöpartiet, innehållsanalys, medierad politik. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The study aims to explore how Aftonbladet and Expressen portrayed Housing Minister 

Mehmet Kaplan from April 14 2016 until April 18, 2016 when he resigned as minister. 

The aim is also to see how the change in depiction during these days seems. Finally, the 

study will compare the two newspapers to see if and how they differ in their 

interpretation. The issues that the study on the basis that purpose intend to treat is the 

following. 

- How portrayed Mehmet Kaplan from 14- 18 April? 

- How to change the design on these days? 

- How do the various newspaper design at? 

 

The method used is a qualitative text analysis, which in practice means to put questions 

to the text. The questions have been built up on the basis Strömbäcks and Entmans 

theory and definition of Gestalt Association four basic characteristics. Furthermore, the 

reasoning of the journalistic dramaturgy basic elements and linguistic tools in 

sensational journalism, used to support the design of analytical questions. 

 

The analysis material is taken from the Retriever, bounded on digital editorial articles 

published between the dates of April 14 to 18. The selection resulted in 23 active units 

of analysis for the study of which 11 are from Aftonbladet and 12 from Expressen. 

 

The study's result is that Mehmet Kaplan figure was from Aftonbladet and Expressen 

hold as unavailable, anti-Semitic and Islamist. At the same time maintained his political 

colleagues out that Kaplan was a humanist, democrat and anti-racist. Reporting during 

the four days in question were in various stages. An escalation, followed by silence and 

then explode in a huge reporting, until the Kaplan resigned. The reporting of the 

newspapers differed, it is explained in the study because of its different political 

ideologies. 

 

Keywords: Mehmet Kaplan, Conformation theory, Journalistic dramaturgy, 

Green Party, Content analysis, Mediated politics. 
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1. Inledning  

”Den som blir anklagad av en journalist istället av en åklagare är i allmänhetens ögon 

skyldig till motsatsen bevisats”. Så redogör Berglez och Olausson (2009, s. 30) för 

journalistikens rådande ansvarsprincip. Det väcker intresset och nödvändigheten att 

studera hur en gestaltning av en viss person eller händelse, i media, har skett.  

 

I en perfekt medievärld skulle nyhetsförmedling vara neutral, tillhandahålla saklig 

information och endast vara institutionen som upprätthåller de samhälleliga 

uppfattningarna utan kommersiella och ideologiska perspektiv. Ej heller skulle de ta 

hänsyn till historiska erfarenheter som kan forma och spela in i gestaltandet av en viss 

nyhet eller person. En så perfekt nyhetsförmedling är inte verklighet i dagens samhälle. 

Med det intresset som följer på grund av en högt uppsatt persons bristande moral eller 

omdöme skjuter nyhetsvärdet, med allt vad det innebär i höjden genom att mottagarna 

både vill och accepterar budskapet, utan hänsyn för den uppmärksammade enskilde 

individen. Tillfredsställelsen i den dramaturgiska delen av att skapa en hjälte och en 

förövare sitter i oss redan från yngre år i sagornas värld. Samma inriktning kan skönjas i 

en politisk skandal, det är därför intressant att se vem som gestaltas som hjälte och vem 

som tilldelas den bistra rollen som förövare i sådana här situationer. 

 

Politiker som förtroendevalda och representanter för folket, är en grupp som det är 

rättfärdigat att ställa till svars offentligt, i vår tid genom medierna. I skandalen kring 

Mehmet Kaplan används de kontroversiella ämnena islamism och antisemitism som en 

legitimitet att visa på Kaplans bristande omdöme. Trots försvar av både Miljöpartiets 

språkrör och partikollegor räckte det inte för att bevisa honom som ”oskyldig” och 

Mehmet Kaplan avgick den 18 april med stämpeln som antisemit, islamist och tämligen 

otillgänglig. Rapporteringen var huvudnyhet i både Aftonbladet och Expressen mellan 

den 14- 18 april 2016, där de aktivt rapporterade kring skandalerna. Denna studies syfte 

och frågeställning om hur Mehmet Kaplan gestaltades i dessa två kvällstidningar under 

denna period, är med utifrån denna grund av intresse. 
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2. Syfte & Frågeställning 

Studiens syfte är att utforska hur Aftonbladet och Expressen gestaltade bostadsministern 

Mehmet Kaplan från den 14 april 2016 fram till 18 april 2016 då han avgick som 

minister. Syftet är också att se hur förändring av gestaltningen under dessa dagar ter sig. 

Det är slutligen av intresse för studien att jämföra de två tidningarna för att se om och 

hur de skiljer sig åt i sin gestaltning. De frågeställningar som studien utifrån detta syfte 

ämnar behandla är följande. 

- Hur gestaltas Mehmet Kaplan mellan den 14- 18 april? 

- Hur förändras gestaltningen under aktuella dagar? 

- Hur skiljer sig de olika tidningarnas gestaltning åt? 

 

2. Bakgrund 

Mehmet Kaplans politiska karriär inom Miljöpartiet tog ordentlig fart då 

Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet bildade regering 2014. Han utsågs då 

till bostads- och utvecklingsminister, ett ämbete han besatt fram till sin avgång 18 april 

2016. Hans tid i regeringen har kantats av kritik och de fem dagarna mellan den 14 april 

till 18 april skulle komma att bli slutet på hans tid i riksdagen. Innan rollen som 

bostadsminister var Mehmet ordförande en rad olika organisationer. Förutom att han var 

ordförande för IOGT-NTO i Stockholms län mellan 2004-2011, har han varit engagerad 

i muslimska organisationer som Sveriges unga muslimer och Sveriges muslimska råd 

(Kärrman, 2016, 19 april). De båda organisationerna säger sig arbeta för att sprida 

information om islam, motarbeta extremism1 och skapa balans2. Utöver berörda 

engagemang har han också grundat organisationen ”Svenska muslimer för rättvisa”, 

vars vision är att vara en av de största freds- och säkerhetsfrämjande organisationerna 

på global basis, grundat på islamiska principer, rättvisa och mänskliga rättigheter3.  

 

2.1 Tidigare mediala uppmärksamanden 

Mehmet Kaplan har under sin politiska karriär uppmärksammats för kontroversiella 

uttalanden och ifrågasatts för samröre med olika organisationer och människor 

(Kärrman, 2016, 19 april). 

 

                                                 
1 www.ungamuslimer.se/om-oss/ 
2 http://www.sverigesmuslimskarad.org/om-oss/mal-och-organisation 
3 www.muslimerforfred.org/?q=node/20 
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Ett av de uppmärksammade uttalandena skedde när han under Almedalsveckan 2014, på 

ett seminarium om islamofobi, jämförde frivilliga i finska vinterkriget med Svenska 

jihadister som åker ner till Syrien för att slåss. Stefan Olsson (2014, 1 juli)4 deltog på 

seminariet och uppmärksammades senare vidare i en ledarblogg SVD5 med följande 

redogörelse. 

 

”Erik Ullenhag, dåvarande integrationsminister inledde med att säga: islamfobi 

är ett äkta problem i samhället, förklarade han, men så är också hedersrelaterat 

våld och jihadister som åker från Järvafältet i Stockholm för att delta i 

inbördeskriget i Syrien. Miljöpartiets gruppledare i riksdagen Mehmet Kaplan 

tog då till orda och förklarade att detta inte var något att vara orolig över. Det 

var inte konstigare än att det fanns svenskar som deltog som frivilliga i finska 

vinterkriget” (Olsson, 2014, 1 juli). 

 

Vidare har Kaplan uppmärksammats då han bjöd in Yvonne Ridley, världskänd för sina 

antisemitiska uttalanden till Sveriges Riksdag på en konferens samt i efterdyningarna av 

de uppmärksammade teckningarna kring Muhammed som Jyllands- Posten publicerade, 

då han ifrågasatte om yttrandefriheten verkligen gällde kritik mot religioner (Kärrman, 

2016, 19 april). Den 20 oktober 2014 skrev Johan Lundborg en debattartikel i Dagens 

Samhälle som ges ut av Sveriges kommuner och Landsting, med dessa händelser i 

bakgrunden6. I artikeln är fokus på den krets som funnits i Mehmet Kaplans närhet de 

senaste åren, och följs med ett ifrågasättande av Kaplans samröre med dessa människor. 

 

Mehmet Kaplan satt också många år i styrelsen för organisationen ”Charta 2008” som 

arbetar för att försvara personer som anklagats för extremismsamröre. De säger sig inte 

försvara terrorism, men har anklagats för att förringa terrorbrott och terrorister på sina 

seminarier. Under samma styrelseperiod som Kaplan, satt en kvinna som tillsammans 

med sin man blev gripen för utgörande av terrorhot, mannen återfanns senare på USAs 

lista över världens farligaste terrorister.  I samma styrelse har det under åren också bl. a 

en som dömts till 12 års fängelse för planering av terrorattentat mot Jyllands-Posten 

samt personer med koppling till terrororganisationen IS suttit. Yvonne Ridley är 

återkommande i detta sammanhang då hon är en central person i organisationen ”Cage” 

                                                 
4 http://stefanolsson.nu/2014/07/01/miljopartiet-liknar-jihadister-vid-frivilliga-under-finska-vinterkriget/ 
5 http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/07/04/syrien-ar-var-tids-spanska-inbordeskrig/ 
6 http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kretsen-bakom-kaplan-foerringar-terrorism-11456 
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som har nära samarbeten med Charta 2008 och säger sig dela dess syfte (Lundborg, 

2014, 20 oktober). 

 

2.2 Händelser 14 – 18 april 

14 april 

En bild på bostadsminister Mehmet Kaplan publiceras där han på en middag syns 

tillsammans Ilhan Sentürk som är svensk ordförande för den högerextrema 

organisationen Grå vargarna. Han avböjer intervjuer men låter sin pressekreterare uttala 

sig, denne gör jämföranden kring att kungen inte kan ansvara för vad dem han är på bild 

med, säger. Han exemplifierar Bert Karlsson, som i sin tur bemöter med att han ska 

anmäla Kaplan för förtal. Det avslöjas vidare att ordföranden för den islamistiska och 

högerextrema organisationen Millis Gürus också befann sig på middagen, samt hälsade 

på Kaplan (Kärrman, 2016, 19 april)7 & (Furusjö, 2016, 18 april)8. 

 

15 april 

Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet, försvarar Kaplan och säger att ”hon har förstått 

det som att de inte ens sett varandra” (Kärrman, 2016, 19 april) & (Furusjö, 2016, 18 

april). 

 

17 april 

Nytt avslöjande om att Mehmet Kaplan jämfört Israels agerande mot palestinier med 

hur judarna behandlades i Nazityskland. Uttalandet kritiseras bland annat av Mona 

Sahlin (Kärrman, 2016, 19 april) & (Furusjö, 2016, 18 april). 

 

18 april 

Ytterligare bilder från en film uppmärksammas på Kaplan där han deltar på ett annat 

möte med Milli Gürus högsta företrädare. På förmiddagen avgår Mehmet Kaplan som 

bostadsminister på en presskonferens där också statsminister Stefan Löfven deltar 

(Kärrman, 2016, 19 april)9 & (Furusjö, 2016, 18 april)10. 

                                                 
7 http://www.dn.se/nyheter/sverige/tio-riksdagsar-kantade-av-kritik/ 
8 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22638109.ab  
9 http://www.dn.se/nyheter/sverige/tio-riksdagsar-kantade-av-kritik/  
10 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22638109.ab 
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3. Tidigare forskning 

Skandalen kring Mehmet Kaplan ligger i närtid och därför har jag inte återfunnit 

tidigare forskning som är specificerad på denna skandal. Istället har fördjupningen av 

tidigare forskning skett från dels en tidigare politisk skandal, hur det drabbat enskilda 

politiska personer och vad skandal är. Samtidigt återges grenar i den tidigare 

forskningen på ämnena antisemitism och islamism, dels för att få en förståelse hur dess 

roll i Svenska samhället ser ut idag samt skapa bredd i och med studiens fokusområden.  

 

3.1 Medieskandal 

Mia-Marie Hammarlin, fil dr på Lunds Universitet publicerade den 1 januari 2013 

studien ”Va? Är det sant” i den kulturhistoriska tids- skriften RIG. I sin studie berör hon 

hur ryktesspridning blir skandaler men också vad en skandal är och hur den uppstår 

samt vad det kan innebära för personen som står i skandalens centrum. I sin studie lyfter 

hon fram Lars Danielsson som under tsunamikatastrofen var dåvarande statssekreterare 

och utsattes för medial granskning. 

Skandal som faktum omnämns i Hammarlins studie på olika sätt. Dels utifrån att 

skandaler i alla tider tillhandahållits som verktyg för att kollektivt upprätthålla 

samhälleliga normer och gränser som dras utifrån religiösa grunder, exempelvis de tio 

budorden där det bl. a. Står ”Du skall icke ljuga” (Hammarlin, 2013, s. 24). Hon tar 

också upp Thompsons perspektiv där en skandal handlar om moraliska övertramp som 

för samhället är känt och kräver en aktiv huvudstrategi från den centrala personen 

(Hammarlin, 2013, s. 16). Vidare lyfter hon Elisabeth Beth som menar att skandaler ska 

kunna används i vardagen för att diskutera vad som uppfattas som acceptabelt beteende 

i en viss tid och viss kultur (Hammarlin, 2013, s. 24). Slutligen citerar hon antropologen 

Max Glück som menade att en skandal och möjligen skvaller har en positiv och 

betydelsefull effekt att bevara just värderingar och moral och därmed forma en enhet 

mellan olika sociala grupper (Hammarlin, 2013, s. 12). 

 

Generellt har medieskandaler blivit fler och fler, främst utifrån de kommersiella skälen. 

Hon går igenom hur de medierade skandalerna har sett ut över tid och menar att 

skandaler har i århundranden använts som politiska verktyg för att de rådande 

maktförhållandena som råder i samhället ska ifrågasättas samt att medieringen skett 

långt tillbaka i tiden (Hammarlin, 2013, s. 16). 
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En annan aspekt som hon lyfter fram, som speciellt gäller mediedrev där dramaturgin är 

att ”hjältar och förövare” spelar en stor roll, är utvecklingen med det digitala samhället. 

Tempot som artiklar publiceras i riskerar att bli som hon skriver ”Kanske inte helt fel, 

men inte heller helt rätt” (Hammarlin, 2013, s. 18). Slutligen återges Stephens teori om 

att det finns en tillfredställelse att hylla hjältar men också att förvandla dem till 

syndabockar (Hammarlin, 2013, s. 23). 

3.1.1 Fallet Lars Danielsson 

Lars Danielsson var 2004 statssekreterare och arbetade tätt ihop med dåvarande 

statsminister Göran Persson. När tsunamikatastrofen i Thailand inträffade var 

Danielsson jourhavande beslutsfattare och därför blev han också en central frontperson i 

uppmärksammandet samt kritiken av att regeringen handlade för långsamt i 

krissituationen.  En av de inriktningar som medierapporteringen grenades ut till var 

Danielssons privata engagemang med spekulationer om en otrohet. Täckmanteln var att 

man undersökte var Danielsson egentligen befann sig den aktuella dagen, då ryktena om 

otrohet inte sakligt gick att bekräfta. En jakt från mediernas sida sattes sedan igång och 

Danielsson gestaltades som lögnare i pressen. Samtidigt återgavs han också som 

omoralisk på grund av den antydda affären med en kollega. Hammarlin har själv träffat 

Lars Danielsson och berättar att han återgett hur livet slogs i spillror efter denna 

händelse och vardagen aldrig blev sig mera lik efter tsunamikatastrofen (Hammarlin, 

2013, s. 18- 21). 

 

I skandalen kring Lars Danielsson skapade bl. a Expressen rubriker med citatet från 

tidningen: ”Sen när räcker det med lite dementier för att en uppgift inte ska vara sann?” 

(Hammarlin, 2013, s. 22). Här menar Hon att medierna själva betonar att det är lönlöst 

att försöka få stopp på rykten. Niklas Svensson på Expressen intervjuas, hon återger 

hans bekräftelse på att rykten tar en obegriplig fart när en skandal väl har kommit i 

rullning. En mängd tips ges och det är upp till en redaktion att sortera ut informationen 

(Hammarlin, 2013, s.23). Politiker gav sig in i debatten och menade att det var rykten 

som förmedlades och anklagade medierna för spridningen. Aftonbladets dåvarande 

chefredaktör bemötte anklagelserna med att det inte hade med rykten att göra. Han 

menade istället på att det är katastrof att statsministerns högra hand och jourhavande 

beslutsfattare inte kunde redogöra för var han befann sig under Sveriges största 

katastrofdag sedan Estonia. Genom resonemanget försvarade chefredaktören 
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Aftonbladets rapportering (Hammarlin, 2013, s. 21). De personliga konsekvenserna för 

Lars Danielsson var att han var tvungen att ta time-out från sin tjänst på UD och 

studiens slutsats är att medierapportering stormar in i vardagen på alla fronter och tar 

inte hänsyn till vare sig arbetslivet eller familjeliv (Hammarlin, 2013, s. 23). 

 

3.2 Politisk kommunikation 

Strömbäck (2014, s. 31) lyfter fram studier kring politisk kommunikation och hur det 

inom området behandlas hur medierna rapporterar och gestaltar politik. I 

tillhandahållandet av information om politik och samhälle är de traditionella 

nyhetsmedierna, oavsett i digital eller traditionell form de viktigaste aktörerna. Den 

information som sedan når mottagarna är den som redaktionen själva anser vara viktig 

och intressant att förmedla.  

 

Berglez och Olausson (2009, s. 28) lyfter fram att medierna enligt den ideologisk-

teoretiska bakgrunden, i den liberala demokratiteorin har en central roll att vara en 

balanserande enhet till statsmakten. I praktiken innebär det att mediernas uppgift är att 

granska den politiska makten, upplysa medborgare om politiska beslut samt avslöja 

maktmissbruk inför medborgarna i samhället. I och med dessa uppgifter blir de också 

ibland tilldelade ämbetet ’Den tredje statsmakten’. Genom denna mediemakt kan 

journalister enligt Berglez och Olausson (2009, s. 29), göra anspråk på att de företräder 

allmänheten, därmed också agera utan större konsekvenser. Vid avslöjanden av 

exempelvis politikers bristande moral eller omdöme i någon fråga, uppstår ofta en 

acceptans från mottagarna vilket möjliggör följande ansvarsprincip som råder inom 

journalistiken: ”Den som blir anklagad av en journalist istället av en åklagare är i 

allmänhetens ögon skyldig till motsatsen bevisats” (Berglez och Olausson, 2009, s. 30). 

 

Ur en annan vinkel synliggörs att både journalister och politiker präglas av särskilda 

kommunikativa sätt som knyter dem till sina respektive institutioner. Som journalist och 

anställd på en tidning, förväntas man värdera och skriva om nyheter som är förenligt 

med tidningens egna redaktionella riktlinjer. En del av dessa riktlinjer kan vara 

informella och tas för givet att man förstår, andra riktlinjer kan vara skrivna. Utrymmet 

för skrivande och handlande blir därmed inramat av tidningens egna värderingar och 

normer. Till viss del stämmer detta överens med politikers situation. Genom sin 

politiska roll har de möjlighet att påverka, fatta beslut samt delta på plattformen för 
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debatter, men trots denna möjlighet begränsas politikers handlingsutrymme då de 

samtidigt förväntas lära och anpassa sig till den politiska institutionens informella regler 

och normer (Strömbäck, 2014, s. 80). 

 

3.3 Islamism i samhället 

Synonymbeskrivningen för islamism är: ”politiskt militant rörelse på grundval av 

islam”11. En vidare sökning på ”Islamist” ger ett resultat på, i största del 

våldsförknippade associationer som exempelvis ”En norsk islamist har uppdaterat sin 

Facebook med en hyllning till de terrorister som tog gisslan vid den algeriska 

gasanläggningen”12. Fenomenet religiös radikalisering har ökat i Sverige och drabbat 

enskilda familjer och exempel på hur Sverige berörts av islamism i praktiken. I svensk 

media uppmärksammas det som något vi måste bekämpa tillsammans, bland annat av 

Niklas Orrenius på Dagens Nyheter (2016, 28 maj)13 som skrivit en 

dokumentärliknande artikelserie om hur svenska ungdomar rekryteras av 

terroristgrupper och åker ner till Syrien för att slåss för IS eller andra jihadist grupper. 

Dessa grupper påstår sig just vara politiskt militant rörelse på grundval av islam. 

 

3.4 Antisemitism i samhället 

Synonymbeskrivningen för antisemitism är: judehat och judefientlighet14. Söker man 

sedan vidare på ordet antisemit blir resultatet judehatare och judefiende15. Den 

grundläggande förklaringen av antisemitism är fientlighet och fördomar mot judar som 

folkgrupp. Fördomarna kan mynna ut i olika former av diskriminering och historiskt har 

det i värre fall lett till folkmord. Efter förintelsen tog många länder ett gemensamt 

avståndstagande från antisemitism, i ett demokratiskt land räknas det därför inte som 

rumsrena åsikter. På Svenska kommitténs hemsida mot antisemitism16 förklarar man att 

gränsen mellan kritik och fördomar överskrids när det i en politisk debatt vävs in 

antijudiska motiv, exempelvis genom att likställa Israel och Nazityskland, 

mytbildningar om judisk makt eller jämföra Israels politik och förintelsen.  

 

                                                 
11 http://www.synonymer.se/?query=islamism 
12 http://www.synonymer.se/?query=islamist 
13 http://fokus.dn.se/radikala-islamismen-i-sverige/ 
14 http://www.synonymer.se/?query=antisemitism 
15 http://www.synonymer.se/?query=antisemit 
16 http://skma.se/antisemitism/ 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Studiens textanalys kommer att genomföras med frågeställningar till analysenheterna 

som huvudsakligen utgår från Robert Entmans grundläggande teori om gestaltningens 

egenskaper samt Jesper Strömbäcks återgivelse av gestaltningsperspektivet (Strömbäck, 

2000). Textanalysens frågor hämtar också stöd från den journalistiska dramaturgins 

grundläggande element och språkliga redskap (Nord och Strömbäck, 2004). De båda 

teorierna går att applicera på journalistisk medierapportering inom sensations och 

skandalområdet, vilket i detta fall gör det intressant att pröva om det, genom en 

kombination, kan bredda alternativt ge mer tyngd i frågeställningarna.  

 

4.1 Gestaltningsteori 

Gestaltningsteorin kan visa sig i olika skepnader och tillämpas på olika sätt beroende på 

situation. Dels hur medierna genom sina gestaltningar av vissa aspekter på verkligheten 

påverkar människors uppfattning av samma aspekter av verkligheten, också hur medier 

genom att gestalta verkligheten på vissa sätt reproducerar och sprider olika ideologier 

och maktcentras sätt att se verkligheten samt också mediernas innehåll och vad de 

representerar.  

 

Metaforiskt har man påstått att nyheter som medierna producerar representerar en 

spegelbild av verkligheten. Denna metafor stöds ej i forskning, däremot finns alltid en 

relation mellan verkligheten och nyheternas gestaltning av den, dess omfattning ska 

dock kritiskt granskas och istället ses som en rekonstruktion av verkligheten. Den 

amerikanske kommunikationsforskaren Robert Entman (Strömbäck, 2000, s. 217) 

beskriver definitionen av gestaltning som att man tar vissa delar av en upplevd händelse 

eller verklighet och framhäver den som central i en kommunicerande text. Genom att 

centralisera kan enskilda problem eller värderingar framhävas, i praktiken innebär det 

att man väljer men också väljer bort (Strömbäck, 2014, s. 114).  

 

Trots att gestaltningsteorin visar sig i olika skepnader har de enligt Entman några 

signifikanta punkter som binder dem samman och benämns av honom som 

Gestaltningens fyra egenskaper. Gestaltningen definierar för det första problemet 

(Strömbäck, 2000, s. 217). Problemet är också en av de större sakerna att finna då 

gestaltningar formas av ordval, betoningar, fakta och perspektiv (Strömbäck, 2014, s. 

114). Gestaltningar vägleder också till vad som ska uppfattas som problemets orsak. 
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Vidare uttrycker gestaltningar moraliska omdömen, vidareförande av ideologier och 

värderingar (Strömbäck, 2000, s. 217). Slutligen uppenbarar de också möjliga lösningar 

(Strömbäck, 2000, s. 217). 

 

Inom journalistisk gestaltning av politiska situationer talar man om att det finns två 

grenar, spel- och sak frågegestaltningar. Skillnaden är att sakfrågegestaltningar 

behandlar mer saklig information såsom politikers åsikter och partiers ståndpunkter. 

Spelgestaltningen i sin tur fokuserar mer på att politik är som en tävling och 

framställningen påverkas av egna intressen och makt exempelvis som politiska 

strategier, hur politiken bedrivs samt opinionssiffror (Strömbäck, 2014, s. 120). 

Journalister har också möjligheten att antingen gestalta på ett händelse- orienterat sätt 

eller tematiskt sätt. Det händelseorienterade sättet tenderar dock att lägga skulden på 

individnivå istället för samhällsnivå vilket innebär att journalisten fokuserar på en 

speciell händelse och person för att påvisa ett problem. Tematisk gestaltning har å andra 

sidan fokus på generella sammanhang, skulden läggs då på samhällsnivå och blir ett 

problem som bör åtgärdas (Strömbäck, 2014, s. 118-119). 

 

Strömbäck (2014, s. 113) diskuterar ur ett sociologiskt perspektiv och menar att 

gestaltning möjliggör, begripliggör, tolkar och skapar ett syfte utifrån egna erfarenheter, 

oberoende från var man tillhandahållit erfarenheterna. Därför ska man ha i åtanke att 

många gestaltningar uppkommer på ren rutin och är inte medvetna samt att objektivitet 

är omöjligt att påvisa, då också journalister har uppfattningar och erfarenheter om de 

rådande normer och ideologier som finns i samhället (Strömbäck, 2014, s. 114). 

 

4.2 Journalistisk dramaturgi 

Inom området sensationsjournalistik finner man området journalistisk dramaturgi, där 

återges beaktansvärda element. Med dramaturgiska redskap kan man möjliggöra en 

sensationell nyhetsberättelse som samtidigt lämnas öppen för en egen tolkning av 

mottagaren (Nord och Strömbäck, 2004, s. 260). Marina Ghersetti, universitetslektor 

inom journalistik och masskommunikation menar att begreppet dramaturgisk 

bearbetning syftar på att alla nyheter är en bearbetning av verkligheten. Journalister 

förmedlar därför en berättelse som är omformade och förträngda bilder av verkliga 

inträffade händelser. Samtidigt menar hon förträngningen är nödvändigt för att skapa ett 

nyhetsvärde och tilltala mediepubliken (Nord och Strömbäck, 2004, s. 253). 
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Förutsättningen för att tilltala mediepubliken bygger enligt Ghersetti på den 

anglosaxiska berättarteknikens fyra grundelement. Förändring, grundhandling, konflikt 

och personifiering (Nord och Strömbäck, 2004, s. 258). 

 

Förändring behandlar förflyttningen från ett tillstånd till ett annat. Grundhandling syftar 

på nyhetsförmedlingen, att sätta en enskild handling eller händelse i ett sammanhang, 

förklara och ibland förutse konsekvenser (Nord och Strömbäck, 2004, s. 255). 

Konflikten kopplas ofta ihop med vinkling som innebär att vissa saker i en händelse 

lyfts fram och förstoras, det orsakar därför ibland att väsentliga delar hamnar i 

skymundan. Konfliktvinkeln är den vanligaste, där behandlas motsättningar exempelvis 

mellan personer eller organisationer. Det är inte sällan som det också har en koppling 

med något som utgör någon form av hot eller fara för hela samhället, en grupp eller 

enskilde individen. Det sista grundelementet, personifiering, syftar på att det som 

huvudpersonen gör, är det centrala. Det beskrivs också som textens kött och blod inom 

nyhetsförmedling då alla nyhetsberättelser handlar om personer som gör eller drabbas 

av något. Huvudpersonen är vanligen någon som är högt uppsatt i samhället och inte 

sällan en högt uppsatt politiker. Det gör att begrepp som den onde och den gode lättare 

utformas eftersom de utgår från klassiska stereotyper (Nord och Strömbäck, 2004, s. 

257). Hon menar att när dessa fyra element ingår i en text, läggs grunden för en god 

berättelse, men om det är god journalistik kvarstår dock att fråga sig. Ghersetti skriver:  

 

”I journalistikens fall färgar och påverkar ordvalet givetvis den bild som ges av 

verkligheten. Inte sällan står skicklig dramaturgisk bearbetning och utformning i 

direkt kontrast till journalistikens krav på sanning, saklighet och opartiskhet” 

(Nord och Strömbäck, 2004, s. 260). 

 

En ytterligare aspekt inom den journalistiska dramaturgin är språket. Det är av vikt att 

en text informerar, berör och underhåller. Associationsrika uttryck är det som indirekt 

tar ställning till om något är bra eller dåligt, också kallat perspektivmarkör. Det kan 

också locka fram associationer som är önskvärda hos läsaren eller antyda andra saker än 

det som faktiskt behandlas i texten. Värdeladdade ord är en annan gren som kan 

dramatisera en text genom att exempelvis skriva yxmördare istället för mördare. Dessa 

två är redskap för att göra en nyhet mer sensationell. 

 



 

13 

 

5. Material 

Studien har avgränsats till analysenheter från två kvällstidningar, Aftonbladet och 

Expressen. Valet av tidningar har skett utifrån att kvällstidningar bygger på en 

kommersiell grund och därför tenderar att gestalta politik som spel och skandal i större 

utsträckning än morgontidningar (Strömbäck, 2014, s. 176). Då händelsen kring Kaplan 

var politisk skandal passar det sig därför att undersöka kvällstidningarnas rapportering. 

För den komparativa ansatsen, som uppkommer i fråga tre, hade det varit av intresse att 

också analysera två morgontidningar men då en kvalitativ textanalys kräver noggrann 

läsning och tidsramen för denna studie är begränsad, var en avgränsning nödvändig. 

 

5.1 Aftonbladet och Expressen 

Aftonbladet 

Aftonbladet grundades 1830 och är en svensk kvällstidning som också finns online både 

på internet och mobil. De har betäckningen obunden Socialdemokratisk och är störst i 

Sverige med över tre miljoner läsare varje dag.17 Aftonbladet ägs till 91 % av 

mediekoncernen Schibsted och 9 % ägs av Landsorganisationen i Sverige, det är en 

nyligen omfördelning av ägandet då LO ägde 50 % fram till 2009 då man sålde 41 % till 

Schibsted (Dunér, 2009, 16 juni). LO är en samlande organisation för 14 svenska 

fackförbund och samverkande med Socialdemokraterna då de har samma 

grundvärderingar och ger ett årligt ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna på sex 

miljoner per år18.  

Expressen:  

Expressen grundades 1944 och är en svensk kvällstidning som finns både som tryckt 

upplaga och online samt mobil. De når ca 1.6 miljoner läsare varje dag och är 

rikstäckande. De menar sig själva vara en klassisk kvällstidning men också liberal och 

sätter därför människan i första rummet och ifrågasätter makten19. Expressens politiska 

betäckning är obunden liberal och de ägs till 100 % av mediekoncernen Bonnier. 

Företaget Bonnier är helägt av familjen Bonnier som drivit företaget genom 

generationer och är just nu på sin sjunde generation20. 

 

                                                 
17 http://www.schibsted.com/en/Media-Houses/Aftonbladet/ 
18 http://www.lo.se/start/om_oss/en_presentation_av_lo 
19 http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/ 
20 http://www.bonnier.se/om-oss/ 



 

14 

 

6. Urval och Avgränsning 

Analysmaterialet är hämtat från Retriever, begränsat på digitala artiklar mellan datumen 

14 - 18 april. Sökordet var ”Mehmet Kaplan” med syftet att få med allt som 

publicerades om honom dessa datum. Endast renodlat redaktionellt material i form av 

nyheter och ledarkrönikörer har valts ut från respektive tidning, därför har exempelvis 

debattartiklar, kulturartiklar och publiceringar från nyhetsbyråer valts bort. Detta för att 

möjliggöra ett fastställande kring respektive tidnings gestaltning samt för den 

komparativa ansatsen om eventuella skillnader mellan de två tidningarna. 

 

På grund av Aftonbladets och Expressens aktiva publicering blev sökresultatet tämligen 

stort, 46 analysenheter varav 22 stycken från Aftonbladet och 24 stycken från 

Expressen. Därför krävdes en avgränsning för att anpassa analysen till utrymmet för 

denna uppsats. Inledningsvis i avgränsningsprocessen har alla 46 artiklar noggrant lästs 

igenom, vidare har sedan materialet sorterats efter artiklar följt av ledare. Inom 

respektive kategori är de sorterade kronologiskt efter klockslag som de publicerats. 

Utifrån den uppställningen har sedan urvalet skett genom att välja varannan publicering 

per dag. Detta resulterade i 23 aktiva analysenheter för studien varav är 11 från 

Aftonbladet och 12 från Expressen. 

 

I studien presenteras alla artiklar i kronologisk ordning efter datum och 

publiceringstidpunkt, oavsett om det är en nyhet eller ledarkrönikör med start från 

morgon till kväll. Utifrån dessa premisser sorteras Aftonbladets publiceringar följt av 

Expressens publiceringar på samma datum. Detta för att förtydliga respektive tidnings 

rapportering aktuellt datum. För att på ett överskådligt sätt redovisa alla analyserade 

artiklar samt underlätta att finna en enskild analysenhet i analysen, följer ett schema 

som stämmer överens med analysenheternas disposition i analysen. I schemat 

sammanfattas alla analysenheter i form av datum, tidning och rubrik.  
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Datum & tid Tidning Rubrik 

14 april, 09.05 Aftonbladet Här är Mehmet Kaplan på middag med högerextrema ledare 

14 april, 12.46 Aftonbladet Islamistisk organisation också med på middagen. 

14 april, 18.00 Aftonbladet Kravet: Vill vara ensam och inte debattera 

14 april, 08.32 Expressen Kaplan på middag med högerextrema 

14 april, 14.25 Expressen Ministern åt middag med Islamistgrupp 

14 april, 14.48 Expressen Ygeman: Naturligtvis en problematisk debatt 

14 april, 16.51 Expressen Kaplan: Jag borde kontrollerat bättre 

14 april, 23.16 Expressen Kaplan måste vara mycket noggrannare 

15 april, 16.05 Aftonbladet Åsa Romson: De såg inte ens varandra 

15 april, 09.20 Expressen Mehmet Kaplan ber om ursäkt till Bert Karlsson 

15 april, 19.23 Expressen Åsa Romson tar Kaplan i försvar 

17 april, 14.12 Aftonbladet Kaplan jämförde Israeler med Nazister 

17 april, 18.00 Aftonbladet Sahlin om Kaplan: Horribel jämförelse 

17 april, 13.57 Expressen Kaplan jämförde israeler med Nazister 

17 april, 19.41 Expressen Israelisk protest mot Kaplans uttalanden 

18 april, 06.27 Aftonbladet Expert: Svårt att sparka Kaplan utan stöd från MP 

18 april, 11.49 Aftonbladet Dags att lämna, Mehmet Kaplan 

18 april, 12.05 Aftonbladet Kaplans möte med topparna i Milli Görüs 

18 april, 13.43 Aftonbladet Kaplans fallskärm – 1,5 miljoner kr 

18 april, 16.09 Aftonbladet Ex-Språkrör till försvar för Kaplan 

18 april, 09.31 Expressen Mehmet Kaplan avgår som bostadsminister 

18 april, 14.31 Expressen Drevet mot Kaplan var inte islamofobiskt 

18 april, 17.13 Expressen Mp:s enade front: Trygga med Kaplan 

 

För att säkra validiteten på artiklarna har sökningen på retriever gjorts vid två tillfällen, 

29/6- 2016 och 1/8- 2016 och jämförts, vilket resulterade i identiska resultat.  

 

7. Metodavsnitt 

Studien genomförs med en kvalitativ textanalys som metod. Vid användandet av denna 

metod lyfter man fram det viktiga och centrala innehållet i en text, genom att noggrant 

läsa textens alla delar, se helheten samt den uppfatta den kontext som texten ingår i för 

att sedan ställa frågor till texten. Filosofen Mats Furberg sammanfattar metoden på 

följande vis: ”Det handlar om att läsa aktivt, att ställa frågor till texten och att se efter 

om texten, eller man själv, kan besvara dessa frågor”. Med hjälp av en kvalitativ 

textanalys berättar man en historia och det som utgör byggstenarna i undersökningens 

analysresultat är de preciserade frågorna som ställs till texten, de utformas efter aktuellt 

teoretiskt perspektiv (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 215- 216).  

 

7.1 Tillvägagångssätt 

För att besvara studiens tre frågeställningar, ställs frågor (variabler) till texterna 

(analysenheterna). I studien utgörs analysenheten av de valda artiklarna från respektive 

tidning. För att tillgodose vikten av validitet och därmed få relevanta variabler har de 
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arbetats fram utifrån validitetens grundläggande principer att överensstämma med de 

teoretiska definitionerna, undvika systematiska fel, samt att det som skall undersökas 

också är det som undersöks (Esaiasson et. al., 2012, s. 57). 

 

För att överensstämma med valda teoretiska utgångspunkter har frågorna huvudsakligen 

utformats utifrån Strömbäcks och Entmans teori kring gestaltning och Entmans 

definition av gestaltningens fyra grundläggande egenskaper ligger som grund. Vidare 

har Ghersettis resonemang om den journalistiska dramaturgins grundläggande element 

och språkliga redskap inom sensationsjournalistik, använts som stöd i utformandet av 

frågorna. Dessa två är tillsammans av liknande art men från olika perspektiv och jag vill 

därför pröva om det kan vara behjälpligt i att ge en bredare syn, på hur 

nyhetsberättandet har skett. Med detta som underlag för frågornas utformning bedöms 

studiens huvudsakliga frågeställning kunna besvaras, då studien har en deskriptiv 

ansats. I tabellen nedan återfinns en repeterande översikt från teoriavsnittet av de båda 

utgångspunkternas grundläggande egenskaper.   

 
 Entmans grundläggande egenskaper 

inom gestaltning. 

Journalistisk dramaturgis 

grundläggande element. 

1. Gestaltningar definierar ett problem. Förändring 
2. De vägleder om vad som ska ses som 

det gestaltades problemets orsak. 

Grundhandling 

3. Gestaltningen uttrycker moraliska 

aspekter eller värderingar. 

Konflikt 

4. De ger möjliga lösningar på det 

gestaltade problemet 

Personifiering 

 

För att undvika systematiska fel, ställs samtliga frågor i frågeschemat till varje 

analysenhet och för att undersöka det som ska undersökas har studiens tre huvudsakliga 

frågeställningar vägts in i utformandet av frågorna. För att besvara den första frågan om 

hur medierna gestaltas tillämpas frågeschemat i sin följd. För att utläsa om förändring 

över de fyra dagarna förändras sorteras varje analysenhet utefter publiceringsdatum. För 

den slutliga och komparativa ansatsens fråga om hur tidningarnas gestaltning skiljer sig 

åt, tydliggörs aktuell tidning i inledningen på alla analysenheter också rubrik fastställs 

för att underlätta läsarens översikt. 
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7.1.1 Frågeschema 

För att på ett tydligt och övergripande sätt uppfatta vad den aktuella analysenheten 

handlar om och fastställa vad det är för förändring som skett och lett fram till denna 

nyhetsartikel är studiens första analysfråga: Vad är artikelns centrala fokus?  

 

Då en av de grundläggande sakerna i gestaltning enligt Entmans samt också i 

dramaturgin är att finna vad problemet är, utformas den följande frågan till: Vad är det 

gestaltade problemet? 

 

Vidare är också en egenskap att finna orsakerna till det nyss gestaltade problemet i 

Entmans definition samtidigt som dramaturgin menar att det alltid personifiering alltid 

är återkommande och central och leder därför till frågan: Vad är orsakerna till det 

gestaltade problemet? 

 

Den tredje punkten i definitionen om gestaltningens egenskaper är om det uttrycks 

värderingar eller moraliska aspekter, så också vidareförandet av ideologier. Både vid 

första anblick men också genom det som nås bakom orden. Detta tas också upp i 

dramaturgin som konfliktvinkling. Därför ställs följande fråga till texten: Hur är 

yttrandet i texten? 

 

För att fördjupa föregående fråga och synliggöra hur gestaltningen har formats av 

ordval, betoningar och perspektiv använder jag mig av dramaturgins språkliga redskap 

för att se om texten har gjort framställningar som ska framstå som sensationell och det 

resulterar i två frågeställningar: Vilka värdeladdade ord används?  Samt: Vilka 

perspektivmarkörer används? 

 

Slutligen är också en av egenskaperna att det i en gestaltning kan återfinnas lösningar på 

det gestaltade problemet, det påvisar också dramaturgin i sitt element grundhandling, 

därför har jag ställt frågan till texterna: Vad är de föreslagna lösningarna eller 

påvisande konsekvenserna? 
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7.2 Metoddiskussion  

Valet av studiens tillvägagångssätt med kvalitativ innehållsanalys som metod har till 

stor del präglats av den teoretiska utgångspunkten som utgjort grunden för 

analysfrågorna. Det hade också varit möjligt att göra en narrativ analys, men då min 

studie riktar in sig på mediernas gestaltning bedömde jag att en kvalitativ textanalys var 

den bäst lämpande metoden att göra detta på. I valet mellan att göra en kvalitativ eller 

kvantitativ textanalys föll valet på den kvalitativa metoden då ett helhetsperspektiv är av 

vikt att för att finna både den synliga men också osynliga informationen i texten 

(Esaiasson et. al., 2012, s. 210). Genom att använda en kvalitativ textanalys får man 

möjlighet att greppa helheten i texten, som kan riskera att missas i en kvantitativ analys, 

där endast de detaljerade analysenheternas svar analyseras. Svaret kan därför bli ett 

annat än det man kan anta. Med detta sagt, är två av de starkaste argumenten för att 

använda en kvalitativ textanalys dels att det finns vissa delar i texten som är viktigare än 

andra samt att det man söker möjligen kan ligga gömt och endast nås genom intensiv 

läsning (Esaiasson et. al., 2012, s. 210). 

 

Entmans resonemang om att man väljer och väljer bort i en text för att centralisera vissa 

delar av en händelse eller verklighet stämmer överens med den kvalitativa textanalysen 

(Strömbäck, 2014, s. 114). I en kvantitativ analys innefattas mer detaljerade enheter och 

grundar sig endast på vad som är synligt och möjlig att räkna. Det hade visserligen inte 

varit helt ointressant för denna studie men möjligen bristande i ett helhetsperspektiv. 

Studien tillämpar ett öppet förhållningssätt vid besvarandet av de frågor som ställs till 

analysenheten. Det innebär att svaren kommer utformas utefter vad som återfinns i det 

analyserade materialet och ej efter förhandsdefinierade kategorier. En risk som man bör 

ta med i beaktan under analysens gång är att behålla fokus på den problemställning som 

studien ämnar besvara, då det är lätt att komma på irrelevanta sidospår med ett öppet 

förhållningssätt (Esaiasson et. al., 2012, s. 217). 

 

Vidare hade som sagt en annan form av textanalys som exempelvis narrativ varit 

godtagbar för att uppnå ett validerat och intressant resultat men med detta sagt är inte 

meningen att vare sig förstora eller förminska valet av en kvalitativ textanalys med 

gestaltningsperspektiv. Snarare att bredda och möjligen proponera ett förslag för vidare 

studier som kan validera denna studies resultat. 
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8. Resultat och Analys 

Analysen ersätts varje fråga med ordet ”variabel definition”. För att förtydliga 

översikten och bli mindre platskrävande. Se tabell nedan. 

 

Variabel Variabeldefinition 

Vad är artikelns centrala fokus? Fokus? 

Vad är det gestaltade problemet? Problemet? 

Vad är orsakerna till det gestaltade problemet? Orsakerna? 

Hur är yttrandet i texten? Yttrandet? 

Vilka värdeladdade ord används? Värdeladdade ord? 

Vilka perspektivmarkörer används? Perspektiv markörer 

Vad är de föreslagna lösningarna eller påvisande 

konsekvenserna? 

Lösning/ Konsekvens? 

 

 

 

14 april 
 

Tidning: Aftonbladet 

Klockslag: 09.05  

Rubrik: ”Här är Mehmet Kaplan på middag med 

högerextrema ledare” 

 

Fokus? Att Kaplan befunnit sig på en middag där ledare för högerextrema 

organisationer också deltar. 

Problemet? Att Kaplan deltagit på middagen. 

Orsakerna? De aktuella organisationerna och det dess ledare står för och de 

kontroversiella uttalanden de gjort. 

Yttrandet? Vad gör Kaplan på en middag med alla de som har dessa åsikter? 

Värdeladdade ord? ”Högerextrem”, ”Raskamrater” 

Perspektivmarkörer? ”Kaplan försvarar sitt deltagande”, ”Han tar avstånd” 

Lösning/Konsekvens Kaplan borde kontrollerat vilka som deltagit på middagen. 

 

 

Tidning: Aftonbladet 

Klockslag: 12.46 

Rubrik: ”Islamistisk organisation också med på 

middagen” 

 

Fokus? På middagen som Mehmet Kaplan var på, deltog en ledare från den 

islamistiska organisationen Milli Görüs. 

Problemet? Vad är Mehmet Kaplans syfte med att delta på middagen? 

Orsakerna? Att Milli Görüs är en islamistisk organisation, och har även anklagas för 

terrorism. Dess ideologier är motsatta till Miljöpartiets ideologi. 

Yttrandet? ”Förre partiledaren förespråkar sharialagar”, ”Ligger långt ut på 

högerkanten” Ej förenligt med ett demokratiskt samhälle. 

Värdeladdade ord? ”Islamistisk”, ”Diametralt olik” 

Perspektivmarkörer? ”Väcker flera frågor” 

Lösning/Konsekvens Kaplan bör förklara sin medverkan och ta avstånd från Milli Görüs. 
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Tidning: Aftonbladet 

Klockslag: 18.00 

Rubrik: ”Kravet: Vill vara ensam och inte 

debattera” 

 

Fokus? Kaplan ville vara själv i TV- studion under nyhetssändningen han deltog på. 

Problemet? Kaplan vägrade debattera. 

Orsakerna? Det var representanter från liberalerna i studion samtidigt som Kaplan, men 

ändå debatterade de inte. SVT fick också ett krav av Kaplans stab att Mehmet 

skulle få vara själv i studion. 

Yttrandet? Varför vill inte Kaplan debattera, bemöta och kommentera den kritik han fått, 

av en annan politiker i nyhetssändningen? Vad har han att dölja? 

Värdeladdade ord? ”Vägrade”, ”Senaste tidens avslöjanden” 

Perspektivmarkörer? ”De två politikerna möttes aldrig i någon debatt” 

Lösning/Konsekvens Kaplan skulle ha debatterat i SVTs studio för att visa tillgänglighet samt 

avhålla sig från att sätta riktlinjer för medierna. 

 

 

 

Tidning: Expressen 

Klockslag: 08.32 

Rubrik: ”Kaplan på middag med högerextrema” 

 

Fokus? Med vilka bostadsminister Mehmet Kaplan ätit middag med. 

Problemet?  Att Mehmet Kaplan har deltagit på middagen. 

Orsakerna? De högerextrema ledarnas närvaro. Genom dess ståndpunkter och tidigare 

handlingar samt uttalanden blir det kontroversiellt. Att Kaplan inte gjort en 

bakgrundskoll innan han deltog på middagen. 

Yttrandet? Vad gör han på middagen med människor som bryter mot aktuella 

samhälleliga ideologier? 

Värdeladdade ord? ”Efter att konsekvent ha vägrat svara på frågor”, ”Fascister”, ”Högerextrem” 

Perspektivmarkörer? ”På onsdagen ville han inte svara och inte heller ta avstånd från Grå vargarna”, 

”Kaplan har alltså valt att ha goda relationer med en sådan förening.” 

Lösning/Konsekvens Kaplan skulle ha kollat upp innan, vilka som skulle delta på middagen, annars 

lämnat middagen när han upptäckt det. 

 

 

 

 

Tidning: Expressen 

Klockslag: 14.25 

Rubrik: ”Ministern åt middag med Islamistgrupp” 

 

Fokus? Mehmet Kaplan känner ledaren för Milli Görüs som också deltog på 

middagen. 

Problemet? Milli Görüs är en islamist grupp med islamistisk ideologi och Mehmet Kaplan 

har en god relation med ledaren för denna organisation. 

Orsakerna? Milli Görüs ligger långt ut på högerkanten. Nalin Pekgul har tidigare anklagat 

Kaplan för att ha en Islamistisk agenda. 

Yttrandet? Att Nalin Pekgul kanske hade rätt i sin tidigare anklagelse. Vad händer om hon 

har rätt? 

Värdeladdade ord? ”Islamistiska”, ”Fascistiska”, ”God relation” 

Perspektivmarkörer? ”Hävdar dock att föreningen är fredlig” 

Lösning/Konsekvens Att Kaplan inte borde ha detta samröre med denna organisation om han vill 

motbevisa Nalin Pekguls kritik, om att han har en islamistisk agenda. 
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Tidning: Expressen 

Klockslag: 14.48 

 

Rubrik: ”Ygeman: Naturligtvis problematisk debatt” 

 

Fokus? Inrikesminister Anders Ygeman kommentarer om Kaplans deltagande på 

middagen. 

Problemet? Om Ygeman vill kritisera eller försvara Kaplan. 

Orsakerna? De uppgifter som uppkommit om Mehmet Kaplan kring samröret med de 

extremistiska organisationerna. 

Yttrandet? Ygeman neutraliserar genom att ta distans till de ställda frågorna och tala för 

Kaplans sida också. 

Värdeladdade ord? ”Högerextrem”, Fascistiska”, ”Avslöjades” 

Perspektivmarkörer? ”Ministerkollega”, ”En svensk minister sittande vid det här bordet med 

högerextrema” 

Lösning/Konsekvens Kaplan skall stå för sina handlingar själv och Ygeman varken kritiserar eller 

försvarar. 

 

 

 

 

Tidning: Expressen 

Klockslag: 16.51 

Rubrik: ”Kaplan: Jag borde kontrollerat bättre” 

 

Fokus? Om Mehmet Kaplan känner de högerextrema ledarna eller inte. 

Problemet? Ord står mot ord. Grå vargarnas ordförande påstår att de känner varandra, 

Kaplan förnekar. 

Orsakerna? På bilden sitter de nära varandra, deltagarna på middagen menar att alla känner 

alla och hälsar på varandra. Mehmet påstår att han inte hälsat. 

Yttrandet? ”Ditt umgänge med Millis Görüs sänder vissa signaler” ”Ord står mot ord”. 

Kaplan far med osanning. 

Värdeladdade ord? ”Kaplan slår ifrån sig det”, ”Högerextrem”, ”Fascister” 

Perspektivmarkörer? ”Tillkallad av Stefan Löfven”, ”Ord står mot ord” 

Lösning/Konsekvens Ett tydliggörande om de verkligen känner varandra eller inte, att Kaplan ska ta 

avstånd tydligare. 

 

 

 

Tidning: Expressen 

Klockslag: 23.16 

Rubrik: ”Kaplan måste vara mycket noggrannare” 

 

Fokus? Toppolitiker kritiserar Kaplans handlande 

Problemet? Kaplan har handlat fel genom att inte kontrollera vem han ätit middag med. Att 

han inte varit noggrann. 

Orsakerna? De han ätit middag med, står för allt ett demokratiskt samhälle inte står för. Att 

en minister måste kontrollera vem han äter middag med. 

Yttrandet? Hans handling är fel, men man inte vill påtala konsekvenserna. Visa vem som 

har förtroende eller inte för Kaplan. Exempel: Fridolin: ” Kaplan är demokrat, 

feminist och antirasist” Löfven: ” Som minister har man själv ett ansvar för att 

agera på ett sådant sätt att det aldrig råder några tvivel om vilka organisationer 

eller värderingar man företräder”. 

Värdeladdade ord? ”Kritiken haglar”, ”Högerextrema”, ”Kritiken varit skarp”, ”Fascistiska”, 

”Krävde”, ”Skarpt kritisk”. 

Perspektivmarkörer? ”Kan han sitta kvar som minister?” 

Lösning/Konsekvens Kaplan borde kontrollerat vem han var på middag med. 
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15 april 
 

Tidning: Aftonbladet 

Klockslag: 16.05 

Rubrik: ”Åsa Romson: De såg inte ens varandra” 

 

Fokus? Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet, försvarar Mehmet Kaplan. 

Problemet? Åsa försvarar Kaplans intentioner, säger också att han inte känner dessa 

personer som man i en ministerroll i dessa sammanhang inte kan umgås med. 

Orsakerna? Åsa menar på att Kaplan och de högerextrema ledarna inte ens såg varandra, 

andra uppgifter tyder på det motsatta. 

Yttrandet? ”Aftonbladet söker Åsa Romson för en kommentar om var hon fått uppgifterna 

från”, ”Hade han vetat att de var inbjudna hade han inte kommit, säger hon”. 

Har hon kunskap att uttala sig? 

Värdeladdade ord? ”Turbulensen kring Mehmet” 

Perspektivmarkörer? ”Varifrån hon fått den uppgiften är oklart, och påståendet går stick i stäv med 

vad en av de utpekade personerna säger…” 

Lösning/Konsekvens Bör Åsa Romson uttala sig om något hon egentligen inte vet något om? Nej 

 

 

 

 

Tidning: Expressen 

Klockslag: 09.20 

Rubrik: ”Mehmet Kaplan ber om ursäkt till Bert 

Karlsson” 

 

Fokus? Kaplan och Bert Karlsson har slutit fred och blivit vänner. 

Problemet? Bert Karlsson tänkte anmäla Kaplan för förtal. Nu har Kaplan personligen ringt 

och bett om ursäkt. 

Orsakerna? Pressekreteraren förtalade Bert Karlsson i en jämförelse kring Kaplans 

deltagande på en middag. 

Yttrandet? Kaplan är ödmjuk och ber om förlåt, ”Bråket tar en ny vändning” 

Värdeladdade ord? ”Värsta stormen lagt sig”, ”Ultranationalistisk grupp”, ”Högerextrem”, 

”Ångerfull” 

Perspektivmarkörer? ”Röker fredspipa”, ”Kaplan i andra änden av telefonen”. 

Lösning/Konsekvens Att Kaplan endast skulle fokuserat på bostadspolitiken från början, så hade detta 

aldrig hänt. 

 

 

 

Tidning: Expressen 

Klockslag: 19.23 

Rubrik: ”Åsa Romson tar Kaplan i försvar” 

 

Fokus? Miljöpartiet har förtroende för Kaplan och Åsa Romson försvarar honom. 

Problemet? Romson är ensam om att försvara Kaplan samtidigt som andra politiker inte är 

nöjda med Kaplans förklaringar. 

Orsakerna? Miljöpartiet litar på Kaplan och de övriga partierna ifrågasätter hans svar, 

värderingar och fortsatta roll. 

Yttrandet? ”Inom hans parti verkar man acceptera förklaringen”, ”Oppositionen är inte 

nöjda med förklaringen”. Det råder stor oenighet. 

Värdeladdade ord? ”Delvis tagit avstånd”, ”Högerextremistiska”, ”Våldsbenägna gruppen”. 

Perspektivmarkörer? ”Det blåser allt hårdare kring bostadsministern”, ”Återigen i hetluften” 

Lösning/Konsekvens Miljöpartiet vill att man ska tro på det Kaplan sagt, oppositionen vill ifrågasätta 

mer, alternativt se hans avgång. 
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16 april 

Inga publiceringar från varken Aftonbladet eller Expressen 

 

 

 

17 april 

Tidning: Aftonbladet 

Klockslag: 14.12 

Rubrik: ”Kaplan jämförde Israeler med Nazister” 

 

Fokus? Kaplan har gjort en kritiserad jämförelse. 

Problemet? Kaplan har jämfört Israelers agerande mot palestinier med hur nazister 

behandlade judar. 

Orsakerna? Att det är ett enfaldigt och omdömeslöst sätt att diskutera Israel- och 

Palestina konflikten på.  

Yttrandet? Han är respektlös och antisemitisk. 

Värdeladdade ord? ”Högerextrema”, ”Avslöjar” 

Perspektivmarkörer? ”Kritiseras hårt” 

Lösning/Konsekvens Det var ett tanklöst jämförande och att Kaplan borde veta bättre än att göra 

ett sådant uttalande. 

 

 

 

Tidning: Aftonbladet 

Klockslag: 18.00 

Rubrik: ”Sahlin om Kaplan: Horribel jämförelse” 

 

Fokus? Mona Sahlins kritik och oro över att Kaplan uttalat sig illa och inte heller tagit 

tillräckligt avstånd från extremism. 

Problemet? Att Kaplan inte tar tillräckligt med avstånd. 

Orsakerna? Att middagen kan man ”hamna på” men man måste ta avstånd och vara tydlig 

vid ett ifrågasättande, vilket inte Kaplan varit eller är, enligt Mona. 

Yttrandet? Att Kaplan är ensamt ansvarig för sina handlingar, ”Det skadar inte Stefan 

Löfven” 

Värdeladdade ord? ”Hård kritik”  

Perspektivmarkörer? ”Horribel jämförelse”, ”Kan Mehmet Kaplan sitta kvar i regeringen” 

Lösning/Konsekvens Kaplan måste ta ett större avstånd från de extremistiska organisationerna.  Man 

måste hantera situationen tydligt i hans roll. 

 

 

 

 

Tidning: Expressen 

Klockslag: 13.57 

Rubrik: ”Kaplan jämförde Israeler med Nazister” 

 

Fokus? Kaplan har uttalat sig antisemitiskt. 

Problemet? Kaplan har uttalat sig antisemitiskt genom att jämföra Israels agerande mot 

palestinier med nazisternas behandling av judar under 1930 talet. 

Orsakerna? Att jämförelsen ter sig antisemitisk enligt EU-parlamentets riktlinjer för 

antisemitiska påhopp. 

Yttrandet? ”Kaplans jämförande är ett klassiskt sätt att attackera judar” 

Värdeladdade ord? ”Avslöjar”, ”Förnekade”, ”Antisemitiska påhopp” 

Perspektivmarkörer? ”Stormat rejält kring kaplan”, ”Vill inte låta sig intervjuas”, ”Klassiskt sätt att 

attackera judar” 

Lösning/Konsekvens Att Kaplan inte skulle gjort den jämförelsen, oavsett anledning då den är 

antisemitisk. 
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Tidning: Expressen 

Klockslag: 19.41 

Rubrik: ”Israelisk protest mot Kaplans uttalanden” 

 

Fokus? Israels ambassadör anklagar Kaplan för antisemitism. 

Problemet? Kaplans uttalanden är antisemitiska och Israels ambassad ska därför kontakta 

regeringen. 

Orsakerna? Att Kaplan jämfört Israels agerande mot palestinier med nazisternas 

behandling av judar på 1930 talet, vilket fastslås som antisemitiskt både enligt 

EUs och USAs definitioner på antisemitism. 

Yttrandet? ”Han slår fast att kommentaren är antisemitisk”. Att utlåtandet inte går att säga 

emot. 

Värdeladdade ord? ”Bachman rasar mot bostadsministern”, ”Protestera” 

Perspektivmarkörer? ”Han säger sig vara mycket besviken, inte bara på Mehmet Kaplan utan på 

Sveriges regering” 

Lösning/Konsekvens Att regeringen skall fördöma jämförelsen såsom medierna gör och Kaplan 

därmed skall stå ansvarig själv för sina uttalanden. 

 

 

18 april 
 

Tidning: Aftonbladet 

Klockslag: 06.27 

Rubrik: ”Expert: Svårt att sparka Kaplan utan stöd 

från MP” 

 

Fokus? En diskussion om Kaplans avgång är möjlig. 

Problemet? Kan statsministern avsätta Kaplan som bostadsminister utan Miljöpartiets 

samtycke? 

Orsakerna? Miljöpartiet sitter i regeringsbildning med Socialdemokraterna och i 

miljöpartiet uttrycks förtroende och försvar för Kaplan. Dock börjar 

skandalerna göra det till en ohållbar situation. 

Yttrandet? ”Fortsätter skandalerna kring Kaplan och det inte får några konsekvenser blir 

det en ohållbar situation”. Det är troligen en redan ohållbar situation. 

Värdeladdade ord? ”Skandaler”, ”Köra över” 

Perspektivmarkörer? ”Det höga förtroendet bostadsministern har inom de egna leden innebär 

problem för Stefan Löfven” 

Lösning/Konsekvens Om Miljöpartiet inser att fokus från kärnfrågorna kring miljön, förflyttats till 

Kaplan-affären, då möjliggörs stödet för en avgång. 

 

 

 

Tidning: Aftonbladet 

Klockslag: 11.49 

Rubrik: ”Dags att lämna, Mehmet Kaplan” 

 

Fokus? Bostadsminister Mehmet Kaplan bör avgå. 

Problemet? Mehmet Kaplan har inte tagit tillräckligt avstånd från de extremistiska 

organisationerna eller sin jämförelse som var antisemitisk. 

Orsakerna? Vid avslöjandena har Kaplan skyllt ifrån sig med att han inte kan ta ansvar, 

inte tagit tillräckliga avstånd och varit otillgänglig. 

Yttrandet? ”Avgångskrav mot ministrar bör inte ställas lättvindigt av en ledarsida. Men 

Kaplans omdöme har brustit för många gånger på avgörande punkter”. Det är 

ett välförankrat avgångskrav alltså, medierna har legitimitet. 

Värdeladdade ord? ”Mörda”, ”Fascister”, ”Avslöjades” 

Perspektivmarkörer? ”När avslöjandet kom var reaktionerna pinsamma och otillräckliga” 

Lösning/Konsekvens Mehmet Kaplan ska avgå som bostadsminister. 
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Tidning: Aftonbladet 

Klockslag: 12.05 

Rubrik: ”Kaplans möte med topparna i Milli Görüs” 

 

Fokus? Kaplan har talat på ett av Milli Görüs möten. 

Problemet? Milli Görüs ideologiska ställning, samt syfte som organisation. 

Orsakerna? Det är en antisemitisk, anti-israelisk, islamistisk, extremistisk grupp. 

Yttrandet? Organisationen anklagas för att vara motståndare till den västerländska synen 

på demokrati. Kaplan Tackar de ”ärade organisationerna” på videon som 

uppmärksammats. 

”Koranmötets viktigaste mål är att ungdomar ska få en koran i handen, bort 

med kassettband och CD-skivor med popmusik” 

Värdeladdade ord? ”Vänder sig mot” 

Perspektivmarkörer? ”Väldigt, väldigt anti- Israeliska” 

Lösning/Konsekvens Mehmet Kaplan ska ta avstånd eller förklara varför och hur han har koppling 

till denna organisation och dess ledare. 

 

 

 

Tidning: Aftonbladet 

Klockslag: 13.43 

Rubrik: ”Kaplans fallskärm – 1,5 miljoner kr” 

 

Fokus? Kaplans ekonomiska ersättning efter sin avgång. 

Problemet? Att han har rätt till avgångsarvode i tolv månader. 

Orsakerna? Då han ansökt om sin avgång själv har han rätt till avgångsersättning. 

Yttrandet? ”Sammanlagt kan Kaplan få omkring 2,4 miljoner kr”. Omoraliskt? 

Värdeladdade ord? ”Kaplans fallskärm” 

Perspektivmarkörer? ”Fram till oktober 2017!” 

Lösning/Konsekvens Är det etiskt riktigt att han ska ha så hög ersättning, när han handlat på sätt 

som gjort det ohållbart att sitta kvar i Svensk regering? 

 

 

 

 

Tidning: Aftonbladet 

Klockslag: 16.09 

Rubrik: ”Ex-språkrör till försvar för Kaplan” 

 

Fokus? Partikollegorna försvarar Mehmet Kaplan. 

Problemet? Peter Eriksson (f.d. språkrör) anser att det är en orimlig utveckling, samt att det 

inte getts en sanningsenlig bild av Kaplan i medierna. 

Orsakerna? Att det i medierna är en negativ bild som framställts av Kaplan och att han 

skulle ha en dold agenda. Han anser samtidigt att Kaplan är en heders- värd 

person i svensk politik. 

Yttrandet? ”Eriksson menar att man ställer orimliga krav om man anser att en minister ska 

veta exakt vilka personer som ska gå på en tillställning.” 

Värdeladdade ord? ”Ex-Språkröret”, ”Arg”, ”Ledsen” 

Perspektivmarkörer? ”Beskedet har väckt starka känslor inom Miljöpartiet.” ”Avslöjandena kring 

partikamraten har fått orimliga konsekvenser” 

Lösning/Konsekvens Det är mediernas fel att Kaplan valt att avgå och på grund av en felaktig bild 

som getts. 
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Tidning: Expressen 

Klockslag: 09.31 

Rubrik: ”Mehmet Kaplan avgår som bostadsminister” 

 

Fokus? Mehmet Kaplan avgår som minister på eget initiativ, kollegor stöttar honom 

och anklagar medierna. 

Problemet? Att Kaplan lämnat in sin avskedsansökan självmant och inte blivit ”sparkad”. 

Orsakerna? Mediernas hårda granskning har skadat hans möjligheter att driva politik. 

Yttrandet? Regeringen och språkrören för miljöpartiet, stöttar honom personligen, att 

medierna är de som gjort det omöjligt för Kaplan att sitta kvar som 

bostadsminister. 

Värdeladdade ord? ”Kämpat outtröttligt”, ”Antirasist”, ”Humanist” 

Perspektivmarkörer? ”Mehmet Kaplan själv ska ha lämnat in begäran om entledigande”, 

”Statsministern har tagit emot en avskedsansökan” 

Lösning/Konsekvens Språkrören menar att om medierna inte visat upp den bild, som medierna har 

gjort när de rapporterat hade Kaplan kunnat fortsätta eftersom han är demokrat, 

antirasist och humanist”. 

 

 

 

Tidning: Expressen 

Klockslag: 14.31 

Rubrik: ”Drevet mot Kaplan var inte 

islamofobiskt” 

 

Fokus? Regering och språkrör inte verkar förstå varför Kaplan behöver avgå. 

Problemet? Regering och språkrör hyllar Kaplan trots allt han gjort. 

Orsakerna? De inte motiverar inte under pressträffen varför han avgår, istället hyllar de 

honom som person samt målar ut medierna som att de bedrivit ett felaktigt 

drev. 

Yttrandet? ”Listan på misstagen har gjorts lång”, ”Miljöpartiet förstår inte kritiken som 

riktats” 

Värdeladdade ord? ”Oundvikligt”, ”Grodor”, ”Klavertramp”, ”Ett trotsigt pressmeddelande med 

översvallande ordalag som hyllar Kaplan som person” 

Perspektivmarkörer? ”Löfven kunde inte motivera beslutet”, ”Lämnade tillslut podiet när han inte 

kunde svara på reportrarnas följdfrågor”, ”De glömmer alla tidigare snedsteg 

som Kaplan förlåtits för”, ”Var alltihop de elaka mediernas fel?” 

Lösning/Konsekvens Att Löfven och språkrören skulle stått upp för sitt beslut att sparka kaplan 

och motivera det, istället för att försvara honom. Därmed skulle de påvisat en 

förståelse för den ohållbara situationen, samt inte anklagat medierna för ett 

icke legitimt drev.  

 
Tidning: Expressen 

Klockslag: 17.13 

Rubrik: ”Mp:s enade front: Trygga med Kaplan” 

 

Fokus? Språkrören för Miljöpartiet försvarar Mehmet Kaplan. 

Problemet? De anser att händelsen har fått fel fokus och gett en orättvis bild av Kaplan 

genom all rapportering, vilket resulterade i hans avgång. 

Orsakerna? Språkrören anser att Kaplan är djup demokrat, antirasist och humanist. 

Yttrandet? ”Fridolin har jobbat med Kaplan i 20 år”, ”Vi känner oss trygga med Kaplan” 

Värdeladdade ord? ”Enad front” 

Perspektivmarkörer? ”De ger sin syn på kollegans kontroversiella uttalanden”, ”Visar enad front” 

Lösning/Konsekvens Om språkrören fått välja hade Kaplan fått fortsätta som minister och de hade 

flyttat bort fokus från de misstag han gjort och istället fokuserat på det goda. 
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9. Sammanfattande Analys  

Analysen visar att Aftonbladet till en början hade en något mer avvaktande 

nyhetsförmedling än Expressen. Den 14 april rapporterade Aftonbladet om nyheten i sin 

omfattning, upplägget på artiklarna är ifrågasättande och samtidigt något 

neutraliserande. Expressen rapporterar samma nyhet med en något aktivare framtoning. 

Båda tidningarna lyfter fram faktumet att Kaplan inte varit tillräckligt noggrann 

samtidigt som de beskriver den aktuella gruppens kontroversiella historia av islamism, 

fascism och rasism. Ifrågasättandet av Kaplans agerande uttrycks i Aftonbladets termer 

utifrån dessa premisser, att handlingen ”väckt frågor”, utan att definiera dessa frågor. 

Expressen menar att umgänget ”sänder vissa signaler” utan att benämna vad för 

signaler. På grund av samhällsnormer som islamism och antisemitism blir den 

undermedvetna kopplingen för läsaren att ifrågasätta Kaplans personliga åsikter och 

intentioner. Läsarens reflektion eldas på med att han uppges ha goda relationer med 

ledaren och det tidigare indirekta ifrågasättandet styrks. 

 

Kaplan gestaltas vidare som otillgänglig. Aftonbladet menar att han ”vägrar debattera” 

och Expressen menar att han är undvikande på grund av bristen på både svar och 

avståndstagande, vilket styrks av de politiska kollegor till Kaplan som Aftonbladet 

intervjuar. Konfliktsituation styrks i sin tur genom att termer som ”kritiken haglar” 

uttrycks och redan den 14 april väcks frågan om en eventuell avgång i Expressens 

artikel. 

 

Faktumet att Aftonbladet är ett steg efter i rapporteringen förtydligas den 15 april, då de 

endast publicerar en artikel, vilken inleds med ett citat från Åsa Romson. Samtidigt 

ställer de sig kritiska till om det är saklig fakta de mottagit. De sprider vidare ut sitt 

fokus på en annan personlig konflikt mellan Bert Karlsson och Kaplan, där de 

framställer Kaplan som ödmjuk och gör avbön. Expressen å andra sidan rapporterar Åsa 

Romsons uttalande mer laddat, genom påstå att Åsa försvarar Kaplan. Expressen 

förstärker sitt påstående och ifrågasätter faktumet att Kaplan överhuvudtaget får ett 

försvar. Agerandet stärker den uppmålade konflikten mellan partikollegor och även 

politiska partiers oenighet kring situationen. 

 

Den 16 april är det ingen nyhetsrapportering alls från något av medierna tillskillnad från 

nästa dag, 17april. Då är både Aftonbladet och Expressen på fötter och intensifierar sin 
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rapportering utifrån det nya avslöjandet kring Kaplan och jämförelse mellan Israeler och 

nazister. Aftonbladet lyfter fram Mona Sahlin som via sin yrkesroll i arbete mot 

extremism har legitimitet att kritisera uttalandet samt faktumet att Kaplan inte tagit 

större eller tydligt avstånd. Aftonbladet för också fram Mona Sahlins åsikt att detta är 

Kaplans personliga konflikt och inget som drabbar regeringen. Expressen i sin tur 

trycker på att det är ett antisemitiskt uttalande enligt EUs riktlinjer och centraliserar 

Israels ambassadör som ”rasar” och rent ut anklagar Kaplan för antisemitism samt säger 

sig vara besviken på hela Sveriges regering. Aftonbladet drar därmed fokus från den 

lilla enskilda personen till en regeringskonflikt. 

 

Den 18 april är publiceringsaktiviteten hög och de båda tidningarna förespråkar Kaplans 

avgång samt motiverar avgången efter att den skett. Aftonbladet kommer med nya 

avslöjanden som stärker de tidigare dagarnas resonemang i medierna. Både Expressen 

och Aftonbladet lyfter fram nödvändigheten samt försvarar sin rapportering och de 

avgångskrav de ställt. Aftonbladet skrev bland annat att ”avgångskrav på en partiledare 

inte bör ställas lättvindigt”, med det sagt menar de, att de har goda skäl att kräva 

Kaplans avgång. Expressen motiverar med att Miljöpartiet själva inte förstår varför 

avgången var nödvändig och ifrågasätter efter argumentation om det verkligen var ”de 

elaka mediernas fel”.  

 

Samtidigt centraliseras reaktionerna i de båda tidningarna på hur regeringen och 

partikamraterna inom Miljöpartiet framställt honom. Expressen pekar på hur de 

försvarar honom med värde- grundande beskrivningar som antirasist och humanist 

samtidigt som Aftonbladet citerar Ex- partiledaren Peter Erikssons ord om att ”Kaplan 

är en heders- värd person i svensk politik”. Aftonbladet benämner försvarandet i 

krigstermer som exempelvis ”enad front”. I tidningarna har istället Kaplans handlande 

under dagarna klassats som rejäla snedsteg och att han har antisemitiska åsikter, umgås 

med rasistiska och fascistiska organisationer, är otillgänglig för medierna samt 

otillräckligt avståndstagande.  
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10. Diskussion & Slutsats 

Studiens syfte var att utforska hur Aftonbladet och Expressen gestaltade 

bostadsministern Mehmet Kaplan från den 14 april 2016 fram till 18 april 2016, se om 

förändring av gestaltningen skedde samt jämföra de två tidningarna för att se om och 

hur de skiljer sig åt i sin gestaltning. Syftet har uppnåtts i studien och diskuteras i 

ordningsföljd utifrån studiens tre frågeställningar. 

 

1. Hur gestaltades Mehmet Kaplan mellan den 14- 18 april? 

Gestaltningen av Mehmet Kaplan var ojämn de tre första dagarna och inte helt 

fokuserad men samlades ihop i slutskedet av de fem dagarna, den 17 och 18 april till att 

bli tämligen lik. Både Aftonbladet och Expressen gestaltade Kaplan som en man med 

otydliga intentioner. De vägledde mottagarna också till vad som ses och uppfattas som 

problemet i hela situationen, vilket Entman beskriver i sin teori kring gestaltning 

(Strömbäck, 2000, s. 217). Skandalen möjliggjordes genom de avslöjanden om Kaplans 

övertramp som avlöste varandra, hans otillgänglighet gentemot medierna, obefintliga 

svar samt det otillräckliga avståndstagandet som också politiska kollegor ifrågasatte. 

Thompson menade enligt Hammarlin (2013) precis det, när moraliska övertramp har 

skett krävs en aktiv huvudstrategi från den centrala huvudpersonen, vilket i detta fall 

saknades. När Aftonbladet försvarade sitt drev mot Danielsson och den påstådda 

otroheten, genom att hänvisa till hur statsministerns brist på förmåga att redovisa vad 

han gjorde när tsunamikatastrofen inträffade, kan man jämföra hur medierna den 18 

april försvarade sin rapportering genom att Kaplan inte gav tillräckliga svar och därmed 

inte levde upp till sin skyldighet som politiker.  

 

En genomgående faktor för hela rapporteringen var att det var en händelseorienterad 

gestaltning som fokuserade på att lägga problemet på en individnivå vilket i detta fall 

var Mehmet Kaplan och det han gjort (Strömbäck, 2014, s.118-119). Därmed var det 

också en personifiering som dramaturgin benämner som textens ”kött och blod” och 

klassiskt är just en högt uppsatt person inom politiken och i och med denna klassiska 

stereotyp uppstår skandalen (Nord och Strömbäck, 2004, s. 257). De båda tidningarna 

utövade också en spelgestaltning då de politiska sakfrågorna delvis sattes åt sidan. 

Fokus flyttades från Mehmet Kaplans roll som bostadsminister till en möjlig 

regeringskris, värderingskris, konflikt inom partiet och Mehmet Kaplans personliga 

engagemang utifrån religiösa grunder (Strömbäck, 2014, s. 120). 
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Genom att Kaplan i en tid då den Svenska regeringen lever med islamism som hot 

radikalisering till Islamistiska terrorgrupper inte tog tillräckligt med avstånd från 

rörelserna med dessa kopplingar, utan istället umgicks utan en tydlig förklaring sågs 

ingen annan utväg än för kvällspressen att trycka på Kaplan som en man med 

islamistiska åsikter. Därmed blev han gestaltad som islamist, vilket inte är försvar- eller 

godtagbart i dagens samhälle. Precis som Beth beskrev i Hammarlins (2013) studie, en 

skandal används för att diskutera ett acceptabelt beteende i en viss tid och i den tid vi 

lever i med radikaliseringshotet krockade två världar. Kaplan förväntas i sin roll som 

politiker anpassa sig till dessa informella regler och samhälleliga normer som finns 

inom politiken för att få vistas på den politiska arenan och handlingsutrymmet är 

därmed begränsat, ett handlingsutrymme som Kaplan enligt Aftonbladet och Expressen 

missbrukade (Strömbäck, 2014, s. 31). I Hammarlins (2013, s. 24) studie tas det på 

olika sätt upp hur skandaler bildas av just dessa moraliska övertramp som av samhället 

är väl känt vilket detta i stora drag var men också som gestaltningen i sin tur enligt 

Entman förmedlar vidare genom att sprida dessa moraliska omdömen (Strömbäck, 

2000, 114). 

 

En identisk situation uppstår kring antisemitismen på grund av dess avskyvärda historia. 

Som minister kan man inte gå emot de riktlinjer från vad världs- organisationer satt upp 

kring vad antisemitism beträffar. Att en minister på ett okunnigt sätt uttalar sig på de 

sätt han gjort och dessutom kan referera till tidigare antisemitiska handlingar gav 

tidningarna möjlighet att också dra slutsatsen att Mehmet Kaplan är antisemit. De båda 

kopplingarna gjorde det slutligen legitimt för kvällspressen att gestalta honom som både 

Islamist och Antisemit.  

 

I dessa gestaltningar uppstod en konflikt mellan medierna och politikerna, som i sin tur 

ville visa på en annan bild av Mehmet. De menade att han var humanist, antirasist och 

demokrat detta likt politikerna på Danielssons tid, som i hans fall försvarade honom 

med att det var förkastligt att sprida rykten. Den dramaturgi om hjälte och förövare som 

studien behandlade, utspelade sig under dessa dagar i min mening genom att medierna 

målade upp sig själva som hjältar och Mehmet Kaplan som den största förövaren. 

Miljöpartiet målades upp som medhjälpare till förövaren, genom faktumet att de 

försvarade Mehmet Kaplan så in till det sista vilket inte godtogs av någon av 
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tidningarna för som Expressen på Danielssons tid så fint beskrev det ”sen när räcker det 

med lite dementier för att en uppgift inte ska vara sann?” (Hammarlin, 2013, s.22). 

Rapporteringen av Mehmet Kaplan de aktuella dagarna spann på i ett tempo för att 

försvara sitt egen rapportering och motivera anklagelserna med målet att tillgå Kaplans 

Avgång som både Aftonbladet och Expressen ansåg vara den enda lösningen. 

 

2. Hur skiljde sig de olika tidningarnas gestaltning åt? 

De första dagarna var det en ojämn publiceringsaktivitet från de två olika tidningarna. 

Expressen nappade före Aftonbladet på att detta inte var något som gick att se mellan 

fingrarna på, genom att redan den 14 april trycka på Mehmet Kaplans oklara intentioner 

samt att de nämnde ordet avgång redan då, var de något aggressivare. Aftonbladet i sin 

tur rapporterade men inte lika personifierat. En möjlig orsak till detta är just de 

förhållningsramar som respektive tidning har till redaktionella riktlinjer, även om den 

försiktigt sopas under mattan när tidningarna menar sig vara politiskt obundna men 

ändå står på olika ideologiska plattformar med olika intressen, som de båda tidningarna 

har.  

 

Mehmet Kaplan var bostadsminister i Miljöpartiet och satt i regering med 

Socialdemokraterna vilket onekligen kan ha påverkat Aftonbladet, med sin 

socialdemokratiska inriktning både genom historia och ägare, att avvakta. Expressen i 

sin tur, med ett mer historiskt sätt liberal moderat förhållningssätt hade inte dessa ramar 

att förhålla sig till. De är dessutom ägda av ett familjeföretag som verkat i svenskt 

näringsliv i generationer. Möjligen att det kan påverka kring att de hellre skulle se en 

högerinriktad regering istället för en socialdemokratisk. Vinst- intressena för Expressen 

ökas och skapas om en fördelaktig politik bedrivs för deras del samtidigt som 

Aftonbladet till 9 % ägs av ett förbund vars ordförande Karl- Petter Thorwaldsson 

hurrar för att det ”äntligen blivit en socialdemokratisk regering” i sin 

verksamhetsberättelse 2014 (Landsorganisationen, 2014, s. 7)21. Kring publiceringarna 

var också Expressen något mer aggressiva i att få kommentarer utifrån annat politiskt 

håll samt på att dra slutsatser snabbare än Aftonbladet. Det stöds också utifrån 

perspektivet som Strömbäck (2014, s.31) återgav om att journalisterna som är anställda 

på respektive tidning förväntas värdera och skriva om de nyheter som är förenligt med 

                                                 
21 http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_1348567246901_vb_2014_pdf/$File/VB_2014.pdf 
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de redaktionella riktlinjerna, vilket i sin tur, de första dagarna innan den stora skandalen 

var ett ordentligt faktum, kan påverkat Aftonbladets journalister. 

 

3. Hur förändrades gestaltningen under de aktuella dagarna? 

Förändringen över de fyra dagarna var tydlig, mellan den 14-16 april var det en 

trevande och något spretig rapportering. Den 14e var ett avslöjande och dess nyhet, den 

15 var ett försök att skaka liv i själva händelsen genom att rapportera lite runt själva 

uppgiften, antyda saker som samtidigt som det den 16e april var helt tyst i 

rapporteringen.  Strömbäck (2014, s. 80) sa att den information som når mottagarna är 

den som redaktionen själva anser vara viktig, min egen analys utifrån detta är att de 

under den 15 och 16 april mottog och sökte redaktionerna massiv information efter det 

första avslöjandet den 14 april vilket resulterade i att den 17 april kom den jämna 

strömmen av publiceringar från de båda tidningarna med fakta och syftet att visa på 

Mehmet Kaplans olämplighet som minister. Samtidigt kopplar jag också detta till 

dramaturgins teori om att utan förändring, ingen nyhet och via den förändring som 

skedde under dessa dagar uppkom sedan nyhetens omfång den 17 och 18 april.  

 

En annan hypotes jag har är att på grund av de tidigare snedsteg som Mehmet Kaplan 

gjort ansåg tidningarna att det var av vikt att ”arbeta upp” denna nyhet, också på grund 

av att de uppfattade ett bristande omdöme och moral från Kaplans sida som i sin tur 

utlöste hela situationen. Enligt journalistikens ansvarsprincip ”Den som blir anklagad av 

en journalist är skyldig till motsatsen bevisats” tillämpades genom att tidningarna dels 

hade Kaplans tidigare klavertramp som aldrig riktigt förklarats tillsammans med de nya 

avslöjandena som snarare gav stöd till hypotesen om att han har kontroversiella åsikter 

än att fria honom från de anklagelserna. I gestaltningsteorin ombads vi också ha med i 

våra beräkningar att tidigare erfarenheter spelar in i journalisters gestaltning. I och med 

att Kaplan tidigare uppmärksammats medialt för antisemitiska och islamistiska 

kopplingar var det troligtvis journalisternas utgångspunkt redan från start och möjligen 

en kortare språngbräda att bedriva den rapportering de gjorde. 

 

Slutligen utgår min reflektion från Ghersettis (Nord och Strömbäck, 2004, s. 260) 

resonemang om att ordvalet färgar och påverkar den bild som ges av verkligheten i 

journalistikens fall och skicklig dramaturgisk bearbetning kan hamna i kontrast till 

journalistikens krav på sanning, saklighet och opartiskhet. Resonemanget stärker 
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Hammarlins (2013) påstående ”kanske inte helt fel men inte heller helt rätt” och 

överensstämmer i min personliga reflektion av Aftonbladet och Expressens gestaltning 

av Mehmet Kaplan. Kanske var den dessa dagar inte helt fel, men inte heller helt rätt. 

 

11. Förslag på vidare forskning 

Studien har behandlat hur två kvällstidningar gestaltade Mehmet Kaplan mellan den 14- 

18 april, förslag till vidare forskning är att dels vid möjlighet göra en komparativ ansats 

mellan morgontidningarnas och kvällstidningarnas rapportering. En annan intressant 

vinkel kan vara att studera hur den gestaltning som studien nått fram till påverkat 

läsarnas uppfattning om Mehmet Kaplan och om den framställning som bedrevs av 

Kaplan bidrog till hans avgång den 18 april. 
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