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Abstract
Bromander, Tobias, (2012). Politiska skandaler? Behandlas kvinnor och män olika i
massmedia? (Political Scandals! Are female politicians portrayed and described differently
than male politicians, in the Swedish print media?), Linnaeus University Dissertations No
107/2012. ISBN: 978- 91-86983-93-2. Written in Swedish with a summary in English.
Media plays an important role in a democratic society as the fourth estate. In an equal
political environment actions and statements made by female and male politicians should be
evaluated with the same standards. Nothing positive will come out if the media is unfair in
their scrutiny of politicians. Both in the research literature and in the public debate, there
are arguments saying that a gender difference exist in the Swedish media’s coverage of
political scandals. However there is little empirical evidence proving that such gender
difference exists. Up until today, no study have thoroughly analysed the media coverage of
Swedish political scandals.
The aim of this dissertation is to analyse to what degree similarities or difference exist in
the print media coverage of female and male politicians in Swedish political scandals. The
empirical data are analysed from the theoretical perspectives of agenda-setting, framing and
media logic. The research method being used is a quantitative content analysis. The
empirical data consists of 4345 printed news articles from the four largest daily newspapers
in Sweden, Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. In total 92
Swedish political scandals from the period of 1997 to 2010 have been analysed.
Results show of both differences and similarities in the way media cover female and male
political scandals. In many ways, the media coverage is gender neutral. But there are several
differences that can be seen as problematic from a democratic view point. One main
conclusion is that gender is an important factor in understanding how political scandals
start, progress and come to en end. From a group perspective, media tends to cover female
political scandals more extensively than male political scandals. The demand for political
accountability is much stronger in the female political scandals. To put it simple, the media
coverage of male political scandals is a little bit more forgiving than the coverage of female
political scandals. There is risk that female and male politicians don’t have the same chance
to survive a political scandal.
Key Words: Political Scandal, Agenda Setting, Framing, Media Logic, Gender, Feminism,
Gender Stereotype, Sweden, Content Analysis, Media Coverage
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FÖRORD
Många gånger har jag fått frågan om hur det kommer sig att avhandlingen
handlar om mediernas rapportering om kvinnor och män i politiska skandaler.
Det var naturligtvis många faktorer som spelade in. Exempelvis kom det året
som jag påbörjade forskarutbildningen att bli ett av de mest skandalintensiva
åren i den moderna svenska politiska historien. Under år 2006 fick inte mindre
än åtta skandaler stor medial uppmärksamhet. Oavsett om detta var den mest
bidragande faktorn till valet av ämne så har det tagit sex år för denna
avhandling att ta form. Det är en lång resa. En tredjedel av mitt vuxna liv har
jag ägnat åt forskarutbildning i statsvetskap. Mycket hinner hända på dessa år.
I mitt fall har jag bland annat berikats med två döttrar.
Även om ett avhandlingsarbete är ett enskilt och i många avseenden ett
ensamt jobb så är varje författare i ett ständigt behov av goda kommentarer,
kloka råd och uppmuntran. Jag vill rikta ett stort tack till alla mina kollegor
inom ämnet statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Två personer som förtjänar
ett extra stort tack är mina handledare Mats Sjölin och Magnus Hagevi. Jag
har haft förmånen att få handledning som präglats av ständig uppmuntran och
konstruktiva råd. Ett stort tack vill jag också rikta till Staffan Andersson som
under forskarutbildningen bistått med många kloka synpunkter.
Det är många tillfälligheter som lett fram till att jag påbörjade
forskarutbildning i statsvetenskap. En av dessa är när tidigare studierektor
Stefan Höjelid erbjöd mig att arbeta på 25 procent inom ämnet under mitt
sista läsår på grundutbildningen. Tack Stefan! Ett jättestort tack vill jag också
rikta till Malena Rosén Sundström som tog sig tid att vara opponent på mitt
slutseminarium. Dina kommentarer har varit mycket värdefulla.
En forskarutbildning innebär också nya bekantskaper. Jag vill här särskilt tacka
för alla roliga stunder jag haft med Otto och Linda, Johanna och Magnus,
Karl, Karin, Susanna, Alexander och Maria. Också kollegor från andra ämnen
har bidragit till en stimulerande och rolig arbetsmiljö. Tack till Daniel, Henrik
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och Stefan Karlsson. För att en avhandling skall kunna färdigställas behövs
även stöd från vänner. Tack till Martin, Thomas, Johan och Charlotte, Ulf
och Carin. Ett speciellt tack till Måns och Josefin som alltid tar emot med
öppna armar när jag och min familj besöker Stockholm. Ett stort tack också
till Jenny och Gustav som jag och Sanne lärde känna i samband med
föräldraledighet.
Oavsett hur mycket stöd man få från vänner och kollegor så är det omöjligt att
skriva en avhandling utan att ha uppbackning från den närmaste familjen.
Tack Sanne för allt stöd och hjälp du givit mig. Jag älskar dig! Nu kan vi
äntligen planera för att renovera köket☺ Tre stora kramar utgår också till min
mamma Birgitta, min pappa Anders och min storasyster Ulrica. Det är svårt
att på en mening förklara hur viktiga ni är för mig och Sanne. Problemet är
ofta att om man inte arbetar på sin avhandling så tänker man på sin
avhandling. Tack till mina barn Alice och Elsa som sett till att jag ägnat mig
åt andra saker än avhandlingsarbetet.
Växjö, november 2012
Tobias Bromander
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1. BEHANDLAS KVINNOR OCH
MÄN OLIKA I MASSMEDIERNAS
RAPPORTERING OM POLITISKA
SKANDALER?
De få fall vi har under senare tid kan tala för att kvinnor i medierna
utsätts för en strängare granskning än män. (Andersson 2010:10)

Det brukar heta att ”alla är lika inför lagen” men är alla lika inför mediernas
politiska granskning och rapportering? Fredagen den 6 oktober 2006
presenterade statsminister, och Moderata samlingspartiets partiordförande,
Fredrik Reinfeldt Sveriges nya regering. In i det sista var flera utnämningar
okända för allmänheten. Alliansregeringens första månad utgjorde en unik
period i den svenska politiska historien. Inom kort uppdagades fyra politiska
skandaler och efter tio dagar valde två statsråd att avgå. Finansminister Anders
Borg, migrationsminister Tobias Billström, handelsminister Maria Borelius
och kulturminister Cecilia Stegö Chilò, genomgick en massmedial granskning
för uteblivna inbetalningar av tv-licens och användande av svarta tjänster för
barnpassning och städhjälp. Efter åtta dagar avgår Maria Borelius och två
dagar senare väljer även Cecilia Stegö Chilò att avgå. Tobias Billström och
Anders Borg är i skrivande stund alltjämt statsråd i Fredrik Reinfeldts
regering. Två kvinnor avgick således medan de två männen fortfarande sitter
kvar sex år senare. Vad som gör dessa skandaler speciellt intressanta är att de
på flera sätt liknar varandra. Huvudpersonerna hade samma partitillhörighet,
de var alla nytillträdda statsråd, överträdelserna liknar varandra och de
uppdagas vid samma tidpunkt. Huvudpersonerna hade dessutom liknande
politisk erfarenhet och status. Trots dessa likheter kom mediernas
rapportering om Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilò att skilja sig åt i flera
avseenden från rapporteringen om Anders Borg och Tobias Billström
(Bromander 2007). De skandaler som drabbade den nyvalda borgerliga
regeringen 2006 väckte en debatt om mediernas rapportering utifrån en
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könsdimension. I den efterföljande mediediskussionen gav flera debattörer
uttryck för en intuitiv känsla av att kvinnor granskades hårdare än män i
politiska skandaler (Bergh 2006; Ekdal 2006; Garme och Nesser 2006;
Schyman 2006; Öhrström 2006). Oavsett om mediernas rapportering om de
fyra skandalerna var orättvis eller inte, sett utifrån ett genusperspektiv, återstår
två empiriska frågor; (1) förekommer det könsskillnader i mediernas rapportering
om andra politiska skandaler och (2) förekommer det i sådana fall en systematik
eller ett mönster i rapporteringen? För medborgarna kan det vara svårt att se
eventuella mönster i nyhetsinnehållet. Många mindre skandaler kan komma
att passera obemärkta och många människor lägger ofta endast de stora och de
mest närliggande skandalerna på minnet. Det kan också vara svårt att få en
överblick av mediernas rapportering på grund av den stora mängden av artiklar
som ibland publiceras om en specifik skandal. Utifrån mediernas
dagordningsmakt, gestaltningsmakt och medielogik analyseras i denna avhandling
könsdimensionen i Aftonbladets, Dagens Nyheters, Expressens och Svenska
Dagbladets rapportering om svenska politiska skandaler mellan 1997 och
2010.
Avhandlingens forskningsfråga, huruvida det finns likheter och skillnader i
hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska
skandaler, springer också ur föreställningen om att i att en demokrati skall
samtliga människor ha ett lika värde. I en jämlik politisk miljö bör också
uttalanden och ageranden bedömas utifrån lika villkor. Såväl kvinnor som män
kan gynnas och missgynnas i mediernas rapportering i samband med en
politisk skandal. Det finns många påståenden om en genusdimension i
rapporteringen om politiska skandaler, men förhållandevis få vetenskapliga
belägg för detta. Om det föreligger stora skillnader mellan kvinnor och män
kan det finnas en risk för att journalistiken utvecklar en dubbelstandard där det
ena könet systematiskt missgynnas i nyhetsrapporteringen på bekostnad av det
andra könet.

Vad är en skandal?
Även om politiska skandaler uppkommer mer eller mindre regelbundet så bör
de betraktas som någonting annat än den normala politiska vardagen. Bland
annat karaktäriseras skandalen av en plötslig uppkomst. Den bryter av normala
rutiner och planering och den kräver ofta en omedelbar uppmärksamhet på
den uppkomna situationen. Politiska skandaler kan komma att omkullkasta
det normala politiska livet och kräva omprioriteringar, i vissa fall krisberedskap
och ändrar den politiska agendan. Politiska skandaler har existerat så länge
politiken har funnits men frekvensen är oförutsägbar. Ingen kan med säkerhet
veta när nästa politiska skandal uppkommer. En del av den politiska
skandalens oförutsägbarhet ligger i att ingen vet när den börjar och att
överträdelsen kan vara gammal vid tidpunkten för avslöjandet. En överträdelse
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kan därigenom ha ett långt ”bäst före-datum”. En andra del av den politiska
skandalens oförutsägbarhet ligger i ovissheten om dess längd och slut. Ingen
vet när en politisk skandal slutar eller på vilket sätt den kommer att sluta. När
skandalen ebbar ut finns en normal politisk vardag att återgå till. Det är inte
bara förutsägbarheten som skiljer det dagliga politiska arbetet mot den
politiska skandalen. Mediernas rapportering om politiska skandaler kan
dessutom skilja sig åt från rapporteringen om den politiska vardagen.
De flesta människor upplever kanske intuitivt att de vet svaret på frågan om
vad en skandal är för någonting. Uttrycket ”Detta är en skandal!” känns igen
från många sammanhang. Ofta kan uttrycket vara befogat men inte sällan
används det utan någon eftertanke om dess innebörd. Till stor del ligger det i
betraktarens öga vad som utgör en skandal. Det är ingen skandal om inte
någon anser att det föreligger ett skandalöst handlande. Sett ur ett
vetenskapligt perspektiv kan skandalen identifieras utifrån ett antal specifika
karaktärsdrag. I John B. Thompsons uppmärksammade bok Political Scandal power and visibility in the media age (2000:13) tar den brittiska sociologen fasta
på aspekterna överträdelse, kännedom och reaktion när han definierar en skandal
som: ”Actions or events involving certain kinds of transgressions which
becomes known to others and are sufficiently serious to elicit a public
response”.
Skandalen förutsätter människans delaktighet genom någon form av
överträdelse av de värden, normer eller koder som är accepterade i ett samhälle
eller av de stiftade lagarna. Men det räcker inte med att det föreligger en
moralisk och/eller en juridisk överträdelse. Andra människor måste också ha
kännedom om händelsen. I likhet med uttrycket ”Det man inte känner till har
heller inte hänt”, är det ingen skandal om inte någon person känner till
överträdelsen. För att en överträdelse skall övergå till en skandal måste
händelsen också generera någon form av upprördhet eller väcka negativa
reaktioner hos allmänheten. Skandalen förutsätter att människor blir negativt
berörda av huvudpersonens agerande. En politisk skandal är på många sätt en
speciell och en extrem situation. I många avseenden skiljer den sig markant
från andra normala politiska situationer. En redan intensiv medierapportering
kan komma att blir ännu mer intensifierad och den personliga politiken kan
bli än mer personlig. I den politiska skandalen skruvas allting upp ett varv till.
Genom en hög intensitet under en begränsad tidsperiod upplevs det mediala
trycket av många som hårt (Borelius 2006; Danielsson 2007; Rosengren i
Makten och medierna 2007; Sahlin 1996; Schyman 1998; Stegö Chilò 2006;
Tolgfors i SVT 2012). Journalistiska gränser som tidigare varit otydliga kan
komma att suddas ut och gränser som tidigare varit tydliga riskerar att brytas
eller ifrågasättas. I mediedrev kan andra regler och koder komma att gälla än
de som kännetecknar den vardagliga politiska journalistiken. Den politiska
verkligheten riskerar att snabbt förvandlas till antingen svart eller vit samtidigt
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som stora personliga och politiska värden kan komma att sättas på spel.
Politiska karriärer kan förstöras och maktbalansen mellan partier kan ändras
om partiernas väljarstöd förändras. I en uppskruvad medial bevakning kan
bagateller förstoras och väsentliga detaljer förminskas samtidigt som irrelevant
information kan tränga undan relevant information. Eftertänksamhet och
ifrågasättande kan komma att reduceras på grund av att människor inte hinner
stanna upp och ställa kritiska frågor om den aktuella medierapporteringen. I
den politiska skandalen tydliggörs också det personliga ansvarsutkrävandet.
Måste huvudpersonen avgå eller inte? Jakt på lösnummerförsäljning och en
rädsla för att missa nyheter kan skapa drevsituationer. Den politiska skandalen
är också olik andra situationer då den ofta inte kan lämnas orörd. Samtidigt
lämnar den få människor oberörda. Extrema situationer skapar också större
reaktioner från medborgarna.1
Vad som är att betrakta som ett skandalöst beteende eller en skandalös
handling beror huvudsakligen på två aspekter. För det första förändras
människors syn på politiska skandaler över tiden. En handling som vid en
tidpunkt varit starkt ifrågasatt kan vid en senare tidpunkt komma att betraktas
som mer acceptabel. Situationen kan också vara den omvända. En handling
som tidigare inte ifrågasattes i någon stor utsträckning kan vid en senare
tidpunkt betraktas som mer eller mindre oacceptabel. För det andra kan
människornas syn på politiska skandaler komma att skilja sig åt mellan länder.
En handling som är starkt ifrågasatt i ett land kan vara mer acceptabel i ett
annat land. Ett exempel är sexskandaler som i USA och i Storbritannien kan
generera stor medial uppmärksamhet (Australian Associated Press 2010;
Dagnes 2011; Dokument utifrån 2012). Däremot kan sexskandaler passera
relativt obemärkta i exempelvis Frankrike eller i Italien (Veckans Affärer
2011). Vilka etiska och moraliska värden som präglar människors syn på
folkvalda politiker kan skilja sig åt från olika länder. I Sverige finns en stark
förväntan på politiska representanter att de skall (1) göra rätt för sig, (2) leva
som de lär, (3) föregå med gott exempel, (4) inte sko sig på det allmänna, (5) inte
utnyttja den egna situationen för att få egna vinningar och (6) ta ansvar för egna
handlingar (Jacobsson 2005:144). I förväntningarna på att politiker skall ta
ansvar för sina egna handlingar ingår också de inte skall ljuga eller komma
med dåliga undanflykter för att legitimera ett handlande. Vad som anses vara
ett skandalöst beteende kan också komma skilja sig åt mellan partier. Vad som
är acceptabelt respektive oacceptabelt kan påverkas av partikulturer och av den
stereotypa bild som väljare kan ha av olika partier. Handlingar kan gå relativt
obemärkta förbi om de sker i vissa partier för att i andra partier röna en större
uppmärksamhet. Uppfattningar om vad som är ett skandalöst beteende eller
en skandalös handling kan också påverkas av människors syn på kvinnor och
1

Brevflödet till Sveriges statsminister kan uppgå till 400 brev per dag i extra ordinära fall som politiska
skandaler, vilket kan jämföras med en normal brevmängd på 50 brev per dag (Löfmarck 2011:297).
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män. Det kan vara mer accepterat för en man att uppträda i ett berusat
tillstånd än för en kvinna (Alstadt 2007). I andra sammanhang kan människor
vara mer förlåtande åt kvinnornas överträdelser än liknande överträdelser som
är begångna av män. Det är möjligt att acceptansen för en skandalös handling
kan komma att påverkas av om det är en kvinna eller en man som är
skandalens huvudperson. Föreställningen om att huvudpersonens kön kan
påverka hur medierna rapporterar om politiska skandaler är emellertid långt
ifrån självklar.

Mer forskning behövs på området media, genus och politiska
skandaler
Mona Sahlin, som var huvudperson i den största svenska politiska skandalen
under de senaste 20 åren, konstaterade i radioprogrammet Freja i P1 (1996)
att det hade varit lättare för henne om hon ”haft slips och vägt 20 kilo mer”.
Även om det är lätt att avfärda uttalandet med att Sahlin fortfarande var
besviken och upprörd över Tobleroneskandalens utfall kan det inte uteslutas
att en man hade haft bättre förutsättningar att överleva skandalen. Det
behöver likväl inte förhålla sig på det viset heller. Problemet är att ingen
egentligen har något svar på frågan. Även om verkligheten varken är svart eller
vit så kan det förenklat finnas tre möjliga utfall på avhandlingens övergripande
forskningsfråga. För det första kan mediernas rapportering överlag vara
jämställd. För det andra kan rapporteringen innehåll skillnader som
huvudsakligen är till kvinnornas nackdel. För det tredje kan rapporteringen
innehåll skillnader som huvudsakligen är till männens nackdel. I den bästa av
världar förekommer det inga orättvisa skillnader i mediernas rapportering om
kvinnor och män i politiska skandaler.
Min bestämda uppfattning är att frågan om huruvida det finns skillnader i hur
medierna rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler, är
eftersatt i forskningen. Diskussioner rörande forskningsfrågan kännetecknas
ofta av många åsikter och av relativt lite data. Flera journalister, forskare och
debattörer har uttryckt att medierna granskar kvinnor hårdare än män
(Aftonbladet 1995; Bjereld i Berglund och Mossing 2011; Höök 1995;
Madestam i Dagens Industri 2011; Melin 2011; Romero 2012; P1 Publicerat
2009; Pollack 2009a; Schyman 2011). Det finns också journalister och
forskare som, i samband med politiska skandaler, ifrågasätter påståendet att
medierna behandlar kvinnor och män olika utifrån deras kön (Bergström
2011; Guillou 2003; Johansson 2011; Poirier Martinsson och Sohl
Stjernberg 2011: Thunberg 2003). Bland kritikerna finns även journalisten
Niklas Svensson som ställer sig frågande till bilden av medierna som orättvisa
mot kvinnor (Timbro 2011). Trots flertalet undersökningar saknas djupgående
och heltäckande studier som sträcker sig över en längre tidsrymd, som
inkluderar många olika storlekar och typer av skandaler samt beaktar
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medierapporteringens samtliga aspekter. Många av de tidigare studierna har
karaktären av kvalitativa fallstudier. Fokus har ofta legat på ett fåtal stora och
uppmärksammade skandaler och som analyserats utifrån ett mindre antal
variabler. En nackdel med studier av denna typ är också möjligheterna till
generaliseringar. Att kvalitativt bearbeta och tolka hundratals eller tusentals
artiklar kan också medföra problem med studiernas reliabilitet. I ett tillräckligt
stort datamaterial går det att finna citat som stödjer nästan vilken ståndpunkt
som helst. För att kunna uttala sig om en eventuell generell förekomst av
skillnader i mediernas rapportering om kvinnor och män i politiska skandaler
behöver den befintliga forskningen kompletteras med ny kunskap. För att på
allvar kunna falsifiera eller verifiera föreställningen om en medierapportering
som gör skillnad på kvinnor och män i politiska skandaler behövs studier som
är mera heltäckande än de som tidigare genomförts. För att kunna svara på
frågan om det förekommer systematiska skillnader i mediernas rapportering
om kvinnor och män i politiska skandaler måste fokus flyttas från individnivå
och istället riktas mot gruppnivå. Den kunskap som genererats från studier av
enskilda fall skall dock inte underskattas. Men argumentet för denna
avhandling är att kunskapen baserat på fallstudier behöver kompletteras med
resultat från studier som analyserar kvinnor och män som grupp. Behovet av
fördjupad kunskap om hur medierna rapporterar om kvinnor och män i
politiska skandaler kommer också av att tre forskningsområden, media, genus
och politiska skandaler sällan kommunicerar med varandra i tidigare studier. I
såväl nationella som internationella studier är det vanligt att endast två av de
tre forskningsområden kombineras, vilket illustreras i figur 1.1. Allt för få
studier tar hänsyn till samtliga tre forskningsområden. Genusperspektiv inom
statsvetenskapen handlar inte sällan om frågeställningar om kvinnornas
politiska representation och deltagande samt makt och demokrati. Mer sällan
problematiseras mediernas demokratiska roll samt deras politiska rapportering
ur ett genusperspektiv. Enligt min mening är forskning om media och politik
ett eftersatt område inom statsvetenskapen (jfr Midtbø 2007:9).
Figur 1.1 Avhandlingens triangulering av forskningsområden

Genus

Massmedia

Politiska
skandaler
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En fördjupad kunskap om avhandlingens forskningsfråga kan också vara
betydelsefullt för forskningen om politisk representation. Ibland saknas en
mediedimension i diskussioner och analyser av kvinnors och mäns
representation i politiken. Ny kunskap om mediernas rapportering om
politiska skandaler kan också komma att bidra till en ökad förståelse för
människors politiska engagemang och politiska karriärambitioner.

Medierna bör verka för en jämställd rapportering om kvinnor och
män i politiska skandaler
Sett ur ett demokratiskt perspektiv för det inte någonting gott med sig om
medierna gör skillnad på kvinnor och män i deras rapportering om politiska
skandaler. Detta gäller oavsett vilket av könen som eventuellt missgynnas i
rapporteringen. Det är viktigt att medierna i sin granskning och rapportering
inte ger några fördelar baserat på politikernas kön. I den mån det är möjligt
bör därför medierna behandla kvinnor och män lika i politiska skandaler.
Avhandlingens forskningsfråga implicerar emellertid att det kan finnas inslag
av bristande jämställdhet i mediernas rapporterar. Det är viktigt att understryka
att eventuella brister inte enbart behöver missgynna kvinnor utan de kan även
vara till männens nackdel. Med en jämställd medierapportering avses en
nyhetsbevakning som inte gör en orättvis skillnad på kvinnor och män.
Eventuella skillnader måste ändå inte vara orättvisa. Tvärtom kan skillnader
mellan könen vara rättfärdigade utifrån andra aspekter än kön.
Det finns flera argument för att medierna bör verka för en jämställd
rapportering om kvinnor och män. För det första har medborgarna, ur ett
demokratiskt perspektiv, rätt till en nyhetsrapportering där kvinnor och män
behandlas lika. Mediernas unika ställning som informationskanaler gör det
extra viktigt att nyhetsförmedlingen inte gör någon skillnad på kvinnor och
män. I forskningslitteraturen framförs ofta att nyhetsmedierna har flera
betydelsefulla uppgifter i samhället (Asp 1992:9, 2007:33; Hvitfelt 1999:42;
Nord och Strömbäck 2002:22; Nord 2000:12; Strömbäck 2003:5). I det
avseendet är de inte som andra företag. På många sätt lever medierna och
demokratin i ett ömsesidigt beroendeförhållande. Kommunikationsforskaren
James W Carey (1999:51) beskriver denna symbios med ”Without journalism
there is no democracy, but without democracy there is no journalism either”.
För att medierna skall kunna verka i demokratins tjänst förutsätts en
objektivitet i nyhetsförmedlingen. Objektiviteten säkerställs genom en relevant
och sanningsenlig rapportering men också genom att erbjuda
nyhetskonsumenterna en balanserad och neutral rapportering (Westerståhl
1972:12ff). Mediernas betydelse för demokratin har till och med bedömts vara
så pass viktiga att konkreta uppgifter kommit att stipuleras i offentliga
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utredningar (SOU 1995:37; SOU 1975:78).2 Medierna brukar huvudsakligen
tillskrivas två uppgiftsområden, informationsspridning och granskning (Asp
2007, 2006). Granskningsuppdrag syftar till att avslöja oegentligheter och
missförhållanden (Asp 2007, 2006). Att avslöja och rapportera om politiska
skandaler är således en central uppgift för medierna.. Ett av de krav som ställs
på mediernas granskande rapportering är att den skall vara rättvis (Asp 2006).
Kravet på en rättvis medierapportering inrymmer en likabehandlingsprincip
som förtjänar empirisk uppmärksamhet.
Det andra argumentet för att medierna bör verka för en jämställd rapportering
om kvinnor och män i politiska skandaler är att det efterfrågas av
nyhetskonsumenterna själva. I undersökningen Mitt i opinionen, genomförd av
Demokratiinstitutet år 1998, framhöll 95 procent av de svarande att de ansåg
att det var mycket viktigt eller ganska viktigt att medierna gav människor sådan
information att de fritt och självständigt kunde ta ställning i samhällsfrågor
(Strömbäck 1998:94). För att medborgarna fritt och självständigt skall kunna
ta ställning till politiska skandaler förutsätter det bland annat att mediernas
rapportering är jämställd. Om ett kön missgynnas i jämförelse med ett annat
kön försvåras möjligheten till att bilda en självständig uppfattning om den
aktuella skandalen.
Det tredje argumentet för att massmedierna bör verka för en jämställd
rapportering om kvinnor och män i politiska skandaler är den betydande makt
som medierna har. I de mest dramatiska skandalerna kan politiska karriärer
komma att avslutas. Människors förtroende för en politiker kan sjunka kraftigt
om vederbörande utsätts för stark kritik i samband med en skandal. Med
avseende på journalistikens granskande roll benämns svenska medierna ofta
som den tredje statsmakten (Strömbäck 2003:21).3 Utifrån den klassiska
indelningen av makten i tre olika ansikten (Gaventa 1987) kan medierna ha
ett inflytande över det politiska beslutsfattandet, den politiska dagordningen och
människors tankar om politik. Mediernas dagordningsmakt kan påverka den
politiska skandalen på flera olika sätt. För det första har medierna makt över
skandalens nyhetsvärde och allmänintresse. Det är ytterst medierna själva som
avgör vad som är att betrakta som en nyhet och hur den skall gestaltas. För det
andra kan medierna komma att påverka den politiska skandalens förlopp
genom dess början och slut men även i vissa fall över skandalens utfall.
Människors uppfattningar om politiska skandaler och dess huvudaktörer kan

2

Trots den samsyn som finns bland politiker, väljare och journalister kring medias uppgifter är det
viktigt att understryka att dessa inte utgör något tvång (Hadenius och Weibull 2003). Uppgifterna
utgör snarare ett eftersträvande massmedialt idealtillstånd (Strömbäck 2003).
3
I anglosaxiska länder beskrivs mediernas ofta som en fjärde statsmakt (Strömbäck 2003:21) De
kompletterar den lagstiftande, den verkställande och den dömande statsmakten (Schultz 1998).
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komma att påverkas och skapas genom mediernas rapportering eftersom de
nästan uteslutande är medborgarnas primära informationskälla. Jesper
Strömbäck (2000) beskriver detta som en makt över tankeprocesser. En aspekt
som gör den politiska skandalen mer speciell än andra händelser är att den kan
komma att ge långtgående politiska men framförallt personliga konsekvenser.
Även om personen ifråga inte avgår kan en skandal komma att förfölja
vederbörande under en lång tid. Makten över ansvarsutkrävandet eller
avskedandemakten kan vara ett bekymmer (jfr Sjölin 2001). Det problematiska
ligger i att mediernas granskande roll inte med automatik inkluderar
ansvarsutkrävande uppgifter. Den ansvarsutkrävande makten är ytterst
förbehållet väljarna genom allmänna val. Det är inte mediernas uppgift att
avgöra vilka politiker som skall representera väljarna, det är ytterst väljarnas
uppgift.

Medias makt över politiska skandaler
Att medierna bör verka för en jämställd rapportering om kvinnor och män i
politiska skandaler tydliggörs av deras makt över (1) den politiska skandalens
nyhetsvärde och gestaltning, (2) människors uppfattningar av politiska
skandaler och (3) det politiska ansvarsutkrävandet. Utifrån dessa aspekter är
det angeläget att mediernas rapportering om politiska skandaler inte påverkas
av den politiska huvudpersonens kön. Mediernas uppgift är även att förmedla
en rättvisande bild av verkligheten (Asp 2006:267). Detta är inte någonting
som med lätthet låter sig göras. Överlag har medborgarna ett lågt förtroende
för dagspressen (Holmberg och Weibull 2011a:46ff, 2011b:4; Edelman Trust
Barometer 2012). Problematiken ligger i att, som statsvetaren Hans
Bergström uttrycker det, ”Bilden av verkligheten inte behöver ha något
samband med verkligheten”. Problemet får också en praktisk innebörd genom
att en majoritet av såväl allmänheten som journalistkåren faktiskt anser att
medierna inte ger en korrekt bild av verkligheten (Johansson 2002a:33).4
Omotiverade olikheter i mediernas rapportering kan bidra till att människor
får olika uppfattningar om kvinnor och män i politiken. Dock kan olikheter
också vara motiverade utifrån andra aspekter än huvudpersonens kön. En
eventuell skillnad mellan kvinnor och män behöver därför inte vara orättvis.

Eventuella skillnader kan föra med sig ett flertal risker
En eventuell bristande jämställdhet i rapportering om kvinnor och män i
politiska skandaler kan komma att medföra ett flertal negativa konsekvenser på
såväl kort sikt som lång sikt. Sett ur ett demokratiskt perspektiv kan negativa
4
I ett försök till förändring implementerade tidningen Expressen under år 2012 att läsarna skall
erbjudas ”det andra perspektivet” (Mattsson 2011). Syftet är att säkerställa att flera perspektiv förs fram
i en ibland alltför likriktad medierapportering.
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konsekvenser komma att inträffa på (1) mediearenan genom journalistikens
uttryckssätt och politikens ansvarsutkrävande, (2) den parlamentariska arenan
genom politikens representativitet och (3) väljararenan genom människors syn på
kvinnor och män i politiken samt politikernas tillgänglighet. En första risk med
en eventuellt bristande jämställdhet i nyhetsrapporteringen är att medierna
kan komma att utveckla en journalistisk dubbelstandard. Med dubbelstandard
avses: “A rule, principle, judgment, etc., viewed as applying more strictly to
one group of people, set of circumstances, etc., than to another” (Oxford
English Dictionary). Mer precist avses i denna avhandling att en risk för en
journalistisk dubbelstandard föreligger om det ena könet systematiskt gynnas
alternativt missgynnas i den politiska nyhetsrapporteringen.5 En
dubbelstandard innebär att huvudpersonens kön är en faktor som har betydelse
för hur medierna väljer att rapportera om politiska skandaler. Eventuella
systematiska skillnader på gruppnivå bör inte ses som ett uttryck för
tillfälligheter utan istället som en omedveten ingrediens i mediernas arbetssätt.
Jag använder ordet omedveten för att belysa utgångspunkten att journalister
varken medvetet eller utstuderat väljer att eventuellt göra skillnad på kvinnor
och män i sin yrkesutövning. Problematiken med en journalistisk
dubbelstandard är att normer och ideal samt etik och moral appliceras olika.
Som ordet påvisar är det en dubbelhet som infinner sig till skillnad från det
motsatta begreppet enkelstandard. Med enkelstandard avses: ”A single set of
principles or rules applying to everyone” (Dictionary.com). Om medierna
behandlar kvinnor och män lika i nyhetsrapporteringen präglas journalistiken
av en enkelstandard där politiker, oavsett kön, granskas utifrån samma etiska
och juridiska kompass. Om medierna däremot systematiskt ger kvinnor eller
män olika medial behandling i politiska skandaler kan det får konsekvensen att
en dubbelstandard etableras i journalistiken.
En andra risk som kan följa av bristande jämställdhet i nyhetsrapporteringen
är mediernas makt över det politiska ansvarsutkrävandet. I rollen som den
tredje statsmakten har svenska medierna den viktiga uppgiften att granska den
politiska makten. Mediernas roll i demokratin är dock inte att agera domare i
politiska skandaler. I det demokratiska samhället är politiskt
ansvarsutkrävande huvudsakligen väljarnas uppgift. I vissa situationer kan det
emellertid finnas anledning att ifrågasätta huruvida mediernas uppgift är att
granska eller att avsätta makthavare. Inför riksdagsvalet 2010 beskrev
exempelvis Expressen (Baas 2010) sin granskande journalistik med att ”Efter
förra riksdagsvalet tvingade Expressens avslöjanden nyutnämnda
handelsministern Maria Borelius att avgå”. Även den erkänt kompetenta
journalisten KG Bergström går i samma fälla. I Aftonbladet kommenterade
Bergström (2007) sin journalistiska karriär med att ”Jag vet i alla fall ett fall
5

I andra sammanhang kan en journalistisk dubbelstandard ha andra dimensioner utöver kön,
exempelvis etnicitet eller ålder.
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där jag bidrog till att en minister fick avgå”. I politiska skandaler får mediernas
ansvarsutkrävande inte bli godtyckligt så att det ena könet systematiskt
missgynnas. Makten över det politiska ansvarsutkrävandet skall trots detta inte
överdrivas. En folkvald politiker kan aldrig formellt avsättas av medierna.
Däremot kan det mediala trycket, dess intensitet och kraft kväva politiska
ambitioner och innebära att ett politiskt uppdrag i praktiken blir omöjligt att
fullfölja. I vissa fall kan politikernas framtid till och med ligga i mediernas
händer (Dagens Nyheter 2011). Rädslan för en publicering av ett avslöjande
kan också medföra livsavgörande konsekvenser.6 Flera politiker har själva gett
uttryck för betydelsen av mediernas intensiva och häxjaktsliknande granskning
för deras val av att lämna politiken (Borelius 2006; Danielsson 2007; Sahlin
1996; Schyman 1998; Stegö Chilò 2006; Tolgfors i SVT 2012). Medierna har
ett ansvar över den makt de besitter därför att de kan komma att påverka
politikerna i deras karriärbeslut.
En tredje risk med för stora skillnader i mediernas rapportering är att den
parlamentariska representationen av kvinnor och män kan komma att påverkas
negativt. Den politiska rekryteringsprocessen kan komma att försvåras om det
mediala och det offentliga priset bedöms vara för högt (Dobel 1998). I boken
Drevet går (Pihlblad) kommenterar den tidigare kulturministern Cecilia Stegö
Chilò medias snedvridna rapportering med att:
Det här riskerar förstås att leda till att färre personer är villiga att ta på
sig politiska uppdrag. Människor som på nära håll sett vad jag fick gå
igenom säger nästan utan undantag att de aldrig i livet skulle utsätta sig
för att bli minister. (2010:98)

Den tidigare socialdemokratiska justitieministern Thomas Bodström
(2011:18) tangerar också problematiken i sina memoarer när han säger att en
nära vän skulle kunna tänka sig politiska uppdrag men att denne enligt egen
utsaga har ”hel kyrkogård i garderoben”. Ett annat exempel är Anna Greta
Leijon (1991:293), tidigare justitieminister, som har sagt att ”hon inte är Guds
bästa barn” och därför inte vill ha hela sitt privatliv exponerat i medierna.
Möjligen är detta politikens villkor och de låter sig inte enkelt förändras.
Problem kan ändå komma att infinna sig om rapportering i vissa fall är
omotiverat mer intensiv, mer kritisk, mer ifrågasättande och mindre
förlåtande. Allt annat lika innebär det att vissa människor får betala ett högre
medialt pris än andra. En konsekvens kan bli att människor väljer att inte
utsätta sig för medias granskning och helt eller delvis avstår från politiken för
6

Exempelvis den socialdemokratiske kommunikationsministern Sture Henriksson som en månad efter
sitt tillträde som statsråd i Tage Erlanders regering 1957 begick självmord. Bakgrunden till självmordet
var rädslan för att ett tidigare polisiärt omhändertagande för fylla i Nässjö skulle publiceras i medierna
(Erlander 1957:74f; Pihlblad 2010:148ff).
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att skona anhöriga och inte utsätta familjen för onödigt lidande. Politiken kan
komma att tappa vanliga människor som inte kan uppvisa ett fläckfritt
förflutet eller som är avogt inställda till politiska förtroendeuppdrag på grund
av en rädsla för att medierna skall finna någonting som kan bli till en framtida
skandal.7 I diskussionerna om vilka krav och förväntningar som kan ställas på
förtroendevalda människor förs ibland fram problemet med att politiken
saknar vanliga människor. Faran ligger i att politiker kan komma att blir ett
speciellt släkte eller en speciell typ av människor. Även om risken för att
politiska skandaler avskräcker människor från att engagera sig i politiken inte
skall överdrivas så uttryckte statsminister Reinfeldt år 2006 att ”Jag värjer mig
för en samhällsutveckling som ropar på fläckfria, snövita människor. Dom
finns inte” (Beertema och Josefsson 2006). Den brittiska medieforskaren
Karen Ross uttrycker demokratiproblematiken träffande med att:
Why is it a problem for democracy? Many women (and men) who
could make an important contribution to the democratic project are put
off pursuing a career in politics because of the way they think the
political process works, and this perception is largely grounded in the
media's coverage of politics and politicians. (2004:68)

Att den svenska riksdagen skall ha en jämn könsfördelning efterfrågas också av
medborgarna själva (Wängnerud 2009:230). Det är emellertid inte enbart
rekryteringen av morgondagens politiker som kan komma att påverkas av
skillnader i mediernas rapportering. Situationen kan även komma att påverka
dagens folkvalda representanter genom att de sänker sina politiska ambitioner
och inte aspirerar till höga positioner eller till och med tackar nej till
erbjudanden som uppkommer (Kahn 1992; Ross och Beyerly 2004).
En fjärde risk med en eventuell bristande jämställdhet i rapporteringen om
kvinnor och män i politiska skandaler är att om det ena könet systematiskt
missgynnas kan människors föreställningar om kvinnor och män i politiken
komma att förändras till det negativa. Tidigare forskning visar bland annat på
att politiska skandaler kan ha påverkan på människors förtroende för politiker
i allmänhet (Bower och Karp 2004: Williams 1997). Uppfattningar om vad
som är moraliskt acceptabelt och oacceptabelt eller vad som är förlåtligt
respektive oförlåtligt kan komma att förstärkas genom politiska skandaler.
En femte risk med eventuella skillnader i hur medierna rapporterar om
kvinnor och män i politiska skandaler är att politikerna kan komma att bli
mindre tillgängliga och personliga i mötet med media. Om politiker får
7

Inför riksdagsvalet 2010 beslutade Moderata samplingspartiet om en målsättning att var femte
kandidat skulle vara en ny politiker som inte tidigare haft någon förtroendepost. Målet var att hälften
av alla kandidater på valbar plats och bland partiets topplaceringar skulle vara kvinnor (Hennel 2009).
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uppfattningen att ”Det spelar ingen roll vad jag säger eftersom medierna redan
har bestämt sig för vad de skall skriva” kan det komma att innebära att de
väljer att avstå från kommentarer. I den politiska skandalen kan anammandet
av ordspråket ”Att tala är silver men tiga är guld” komma att bli mer regel än
undantag. Om politiker antingen upplever att de själva eller andra kollegor
missgynnas i rapporteringen om politiska skandaler kan det resultera i att
mötet med medierna i normala politiska situationer påverkas negativt. En
eventuell rädsla för att uttalanden kan komma att missförstås eller ryckas ur
sitt sammanhang kan bidra till att politikerna förvandlas till robotar som i
intervjusituationer endast använder politiska klyschor och floskler. Hur
kvinnor och män agerar i mötet med medierna i den normala politiska
situationen kan därför påverkas av tidigare upplevelser av mediernas
rapportering om extrema politiska situationer som skandaler.

Kan politiska skandaler jämföras med varandra?
Bland den kritik som riktas mot föreställningen om att det finns skillnader i
hur medierna behandlar kvinnor och män i politiska skandaler framförs att de
är för olika varandra för att kunna jämföras (Jarlbro 2006:67; Weeber 2008).8
Istället menar kritiker att eventuella skillnader huvudsakligen förklaras av
andra faktorer än huvudpersonens kön (Johansson 2011; Poirier
Martinsson och Sohl Stjernberg 2011; Svensson 2011). Invändningarna kan
sammanfattas som en ”unikhetsargumentation” som innebär att skandaler är
olika varandra i så många avseenden att de inte går att jämföra och dra
generella slutsatser utifrån. Kritiken är i vissa fall överdriven samtidigt som
skandalernas likheter ibland negligeras för mycket. I nästan alla politiska
skandaler finns det någon eller några gemensamma nämnare med andra
skandaler. Få skandaler är unika i alla dess karaktärsdrag. Eventuella skillnader
i mediernas rapportering kan möjligen inte enbart förklaras utifrån att samtliga
situationer är unika och olika varandra. Argumentet tappar ytterligare i styrka
när analysen av politiska skandaler sker på gruppnivå. I denna studie finns
även möjligheten att testa för många av de invändningar som utgör grunden i
kritikernas unikhetsargumentation. I de fall stora skillnader påvisas mellan
kvinnor och män kommer resultaten att testas för skandaltyp, skandalens
mediala storlek, huvudpersonens position, huvudpersonens erfarenhet och
huvudpersonens rollöverträdelse. Genom dessa analyser kan studien undersöka
om eventuella skillnader mellan kvinnor och män förstärks eller försvagas vid
beaktandet av en tredje variabel.
Det finns dock en faktor som är svår att kontrollera för i denna studie. Det är
fullt möjligt att kvinnor och män agerar olika i politiska skandaler och att det
8

Det finns dock studier som inkluderar många skandaler över tid (Puglisi och Snyder 2008).
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påverkar omfattningen, innehållet och utformningen av mediernas
rapportering. Niklas Svensson (Timbro 2011) ger uttryck för denna
uppfattning när han säger att ”Ett råd till kvinnor i ledande positioner är att ta
efter Carl Bildt, Göran Persson och Thomas Bodström. Bli lite tuffare, bit i
när det blåser och vifta bort kritiken som de andra gör”. Roland Poirier
Martinsson (Timbro 2011) för en liknande argumentation. Enligt honom är
det huvudpersonen själv som huvudsakligen är upphov till olikheter i
mediernas rapportering och att kvinnor och män reagerar olika på mediedrev.
Denna aspekt går inte att utesluta. Inte minst mot bakgrund av betydelsen av
krishantering i den politiska skandalen. En nackdel är däremot att den är svår
att mäta. Att människor agerar olika är möjligen inte heller konstigt men
frågan är om det finns skillnader mellan kvinnornas och männens politiska
kommunikation, hur stora dessa eventuella skillnader i själva verket är och
vilken betydelse dessa skillnader i så fall kan tillskrivas?

Betydelse av politikernas personliga egenskaper
Ingen huvudperson agerar i ett vakuum i en politisk skandal. Eventuella
skillnader i rapporteringen behöver inte enbart bero på huvudpersonens kön.
John Grays (2000) välkända påstående att ”Män är från Mars och kvinnor är
från Venus” kan stämma. I en nyligen genomförd studie av kvinnors och mäns
personligheter påträffades stora skillnader (Del Giudice, Booth och Irwing
2012). Om det finns skillnader i personlighet är det inte omöjligt att tänka sig
att det också kan finns skillnader i hur människor reagerar i en krissituation.
Kvinnor och män kan ha olika förutsättningar för krishantering. I den
feministiska litteraturen beskrivs kvinnornas och männens eventuella olikheter
ibland i termer av likart och särart. Likartsfeminismen betonar att skillnaderna
mellan könen huvudsakligen är ett resultat av kultur och sociala
konstruktioner. I motsatts till likartsfeminismen betonar särartsfeminism
biologiska skillnader mellan könen. I boken Könet sitter i hjärnan (2007)
argumenterar Annica Dahlström för att det finns betydande skillnader mellan
kvinnor och män. Forskningsresultaten kritiseras av bland annat Jane Shibleu
Hyde som istället hävdar att det endast finns små skillnader mellan kvinnor
och män (Axelsson 2007). På frågan om kvinnor och män agerar olika i
politiska skandaler finns relativt lite forskning. Resultat från andra områden
visar däremot på vissa skillnader mellan könen. Bland annat Carol Gilligan
(2001) har visat på att kvinnornas och männens personligheter skiljer sig åt.
Bland annat agerar kvinnor på ett sätt som främjar omvårdande
relationsorienterade värden (Stensöta 2004). I ledande positioner förväntas
kvinnor ha mer empati än män (Allern och Pollack 2009:201) Forskning visar
även på skillnader i hur kvinnor och män kommunicerar (Holmes 1995; Mral
1999:11; Tannen 1996, 1994, 1993). En av kritikerna till dessa studier är
Karin Milles (2003:118ff, 2001:157f) som anser att skillnaderna egentligen är
ganska små och att det inte är så att ”Alla män pratar manligt och alla kvinnor
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pratar kvinnligt”. I vissa politiska sammanhang är skillnaderna mellan
kvinnornas och männens språkbruk relativt små. I en studie av politiska
debattstilar framkom att kvinnor har kommit att anpassa sig till männens sätt
att debattera politik (Gomard och Krogstad 2001). Oavsett om kvinnor och
män uttrycker sig på olika sätt eller inte är det viktigt att vara en god
kommunikatör i en politisk skandal. Eventuella skillnader i hur kvinnor och
män väljer att uttrycka sig på kan ha betydelse för hur politiska skandaler
utvecklas, då språket är ett av de viktigaste verktygen när huvudpersonen skall
rättfärdiga, ursäkta eller förklara ett handlande. Det kan också vara så att
mediernas rapportering påverkar kvinnornas respektive männens agerande
olika. Möjligen kan kvinnor och män komma att hantera politiska skandaler
på olika sätt därför att medierna skriver olika. Detta kan heller inte uteslutas.

Agerar kvinnor och män lika eller olika i politiska skandaler?
I denna avhandling finns tre innehållsanalytiska mått som kan ge en
fingervisning om eventuella skillnader i hur kvinnor och män agerar i politiska
skandaler. Dessa är i vilken mån huvudpersonen väljer att uttala sig, vilken
krishantering som huvudpersonen anammar och vilket stöd som uttrycks för
huvudpersonen. Anledningen till att studien inte innehåller fler indikatorer
som kan mäta skillnader i hur kvinnor och män agerar i politiska skandaler är
att det är mediernas bild av verkligheten som är studieobjektet. Likväl som det
kan finnas skäl till att misstänka att kvinnor och män agerar olika i politiska
skandaler finns det argument för att denna skillnad möjligen inte är speciellt
betydande. Forskning om politiska karriärambitioner visar inte på några stora
skillnader mellan könen i Sverige (Öberg 2011:43). Mot bakgrund av detta
verkar det mindre troligt att kvinnor skulle vara mer benägna till att ge upp
eller vara mindre villiga till kamp i politiska skandaler. Möjligen kan det finnas
skillnader i det stöd som ges till huvudpersonen eller i en dennes krishantering
som gör att vederbörande agerar på ett visst sätt.9 Ett annat argument som
delvis talar emot invändningen att kvinnor och män agerar olika i politiska
skandaler är kunskapen om människors erfarenheter från mediedrev. I
intervjuer och självbiografier har både kvinnor och män beskrivit liknande
upplevelser. Bland annat har möjligheterna till att påverka den egna
situationen upplevts som begränsade i dessa krissituationer (Danielsson 2007;
Loberg 2012; Pihlblad 2010; Sahlin 1996; Schyman 1998; Sjödin 2010).
Eventuella skillnader i hur medierna rapporterar om kvinnor och män i
politiska skandaler kan också ha företagsekonomiska förklaringar. De
kommersiella nyhetsmediernas huvudsakliga affärsidé är att sälja nyheter. Ett
9
Exempelvis menar Vänsterpartiets tidigare ordförande Gudrun Schyman att hon, i samband med sin
avgång år 2003, saknade internt stöd och att hon hade kunnat hantera den uppkomna situationen om
stöd hade funnits (Petersen 2012).
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exempel på detta är utformningen av tidningarnas löpsedlar. Högt ställda
vinstkrav från aktieägare kan föranleda en medierapportering som spelar på
könsstereotypa föreställningar för att maximera intäkterna. Inte sällan påpekar
medierna själva att det huvudsakligen är konsumentmakten som styr
nyhetsinnehållet och att de endast skriver om det som läsarna är intresserade
av att läsa. En något märklig förklaring skulle i så fall vara att eventuella
skillnader i mediernas rapportering endast speglar konsumenternas efterfrågan
på nyheter. Vilka avväganden som görs på tidningsmediernas redaktioner kan
dock inte mätas inom ramen för denna studie. Däremot skall det inte
negligeras att ekonomiska överväganden delvis styr över nyhetsproduktionen.

Hur kan eventuella skillnader komma att uttrycka sig?
Eventuella olikheter i mediernas rapportering om kvinnor och män i politiska
skandaler kan komma att uttryckas på olika sätt. Denna avhandling tar sin
teoretiska utgångspunkt i antaganden om mediernas dagordningsmakt,
gestaltningsmakt och medielogik. De medieteoretiska perspektiven speglar
rapporteringens huvudsakliga beståndsdelar; omfattning, innehåll och
utformning. Med dagordningsmakt avses: ”Causal-relationship between the
emphases of mass communication and what members of the audience come to
regard as important” (McCombs 1981:126). Tillsammans med läsarna
definierar medierna vilka skandaler som är viktiga respektive mindre viktiga
samt hur länge skandaler är att betrakta som viktiga respektive mindre viktiga.
Genom omfattningen av mediernas rapportering definieras den politiska
skandalens nyhetsvärde. Skillnader i hur medierna rapporterar kan även
komma till uttryck genom på vilket sätt medierna beskriver, analyserar och
problematiserar den politiska skandalen. Med gestaltningsmakt avses:
To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them
more salient in a communicating text, in such a way as to promote a
particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation,
and/or treatment recommendation for the item described. (Entman
1993:52)

Den som har makten över den politiska skandalens gestaltning definierar vad
som är att betrakta som viktigt respektive mindre viktigt i varje enskilt fall.
Inflytandet över artiklarnas innehåll innebär att medierna definierar vilka
aspekter som är att betrakta som relevanta respektive irrelevanta i den politiska
skandalen. Det tredje sättet som olikheter i mediernas rapportering kan
komma att uttryckas på är genom medielogik. Med medielogik avses:
…a form of communication, the process through which media present
and transmit information./…/ Format becomes a framework or a
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perspective that is used to present as well as interpret phenomena.
(Altheide och Snow 1991:9)

Medielogik kan liknas vid ett arbetssätt eller en dramaturgi som präglar
utformningen av den politiska skandalens rapportering. I en perfekt värld
förekommer inga skillnader i mediernas rapportering. Om det inte
förekommer några betydande skillnader så föreligger det ej heller någon stor
risk för att medierna skall utveckla en dubbelstandard i journalistiken.

Avhandlingens syfte och frågeställningar
Avhandlingens syfte är att undersöka i vilken utsträckning det förekommer
likheter och skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i
svenska politiska skandaler samt bidra med en förståelse för förekomsten av
dessa eventuella likheter och skillnader.
Utifrån avhandlingens syfte formuleras tre frågeställningar:
1. Vilka likheter och skillnader framträder i nyhetsmediernas
prioriteringar av dagordningen med avseende på omfattningen av
rapporteringen om kvinnor och män i svenska politiska skandaler?
2. Vilka likheter och skillnader framträder i nyhetsmediernas
prioriteringar av innehållet med avseende på gestaltningar av kvinnor
och män i svenska politiska skandaler?
3. Vilka likheter och skillnader framträder i nyhetsmediernas anpassning
till medielogiken i utformningen av rapporteringen om kvinnor och
män i svenska politiska skandaler?

Avhandlingens fortsatta disposition
Sammanlagt består avhandlingen av tio stycken kapitel. I det nästföljande
kapitlet redogörs för studiens metodologiska avgränsningar och
tillvägagångssätt. I fokus står studiens upplägg och genomförande.
Metodologiska avgränsningar som diskuteras är vad som utgör en skandal, vilka
nyhetsmedier som studeras, vilka artiklar som studeras, vad som studeras i
artiklarna och när börjar en skandal? I metodkapitlet diskutera också
utvecklingen av studiens kodschema och avvägningar som gjorts i
kodningsprocessen.
I det tredje kapitlet ges en översikt över den tidigare forskning som är relevant
för avhandlingens studie. Forskningsgenomgången av mediernas rapportering
om kvinnor och män delas upp i ickepolitiska sammanhang, normala politiska
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sammanhang och politiska skandaler. Den samlade kunskapen om
avhandlingens forskningsområde är relativt splittrad och saknar svar på viktiga
frågor.
I det fjärde kapitlet riktas fokus mot mediernas politiska nyhetsrapportering
om skandaler. Media och politik diskuteras bland annat utifrån frågorna hur
har den moderna granskande journalistiken kommit att utvecklas, vad kännetecknar
en skandal och vad kännetecknar en struntsak, vilka huvudsakliga karaktärsdrag
kännetecknar den politiska skandalen och vilka är den politiska skandalens möjliga
konsekvenser och effekter?
I det femte kapitlet diskuteras de medieteoretiska, genusteoretiska och
socialpsykologiska antaganden som ligger till grund för operationaliseringen av
avhandlingens indikatorer samt för analysen av studiens resultat. Kapitlet
avslutas med en översikt av studiens analysmodell och av de
innehållsanalytiska indikatorer som appliceras på det empiriska materialet.
I det sjätte kapitlet presenteras en översikt av avhandlingens empiriska
material. Utifrån frågorna vad har studerats och vem har studerats ges en bild av
studiens politiska skandaler.
I det sjunde kapitlet följer den första delen av studiens resultatredovisning.
Kapitlet besvarar avhandlingens första frågeställning och undersöker likheter
och skillnader som framträder i omfattningen av mediernas rapportering.
Studiens empiriska material analyseras utifrån mediernas tidsliga och rumsliga
prioriteringar av dagordningsmakten. Kapitlet ger bland annat svar på frågor
om eventuella skillnader i skandalernas längd, storlek och intensitet.
Den andra delen av resultatredovisningen sker i det åttonde kapitlet. Kapitlet
besvarar avhandlingens andra frågeställning och undersöker likheter och
skillnader som framträder i mediernas gestaltning av skandalerna. Det
empiriska materialet analyseras utifrån mediernas makt över (1) definitionen av
skandalens problem och klarläggandet av dess orsak samt (2) framhållandet av
moraliska omdömen och presentationen av möjliga lösningar.
Resultatredovisningen avslutas i det nionde kapitlet som besvara
avhandlingens tredje frågeställning och undersöker vilka likheter och
skillnader som framträder i anpassningen till medielogiken i utformningen av
mediernas rapportering. Utformningen av mediernas rapportering analyseras
utifrån medielogikens beståndsdelar tillspetsning, polarisering, intensifiering,
förenkling, konkretion, personifiering och stereotypisering.
Avhandlingen avslutas med ett tionde kapitel som behandlar studiens
slutsatser utifrån frågorna (1) vilka skillnader finns i hur nyhetsmedier
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rapporterar om kvinnor repektive män i svenska politiska skandaler, (2) hur kan
skillnader i mediernas rapportering förstås, (3) vilka demokratiska implikationer
kan studiens resultat komma att medföra och (4) vilken vidare kunskapsutveckling
är forskningsområdet i behov av?
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2. STUDIENS UPPLÄGG OCH
GENOMFÖRANDE
Verkligheten kan se olika ut beroende på vem som betraktar den.
Avhandlingens forskningsfråga undersöks genom att studera EN bild av
verkligheten. Det är inte huvudsakligen din eller min betraktelse av
verkligheten som studeras utan nyhetsmediernas rapportering om kvinnor och
män i politiska skandaler. Närmare bestämt studeras Aftonbladets, Dagens
Nyheters, Expressens och Svenska Dagbladets betraktelser av 92 svenska
politiska skandaler och hur dessa kommer till uttryck genom mediernas
dagordningsmakt, gestaltningsmakt och medielogik. Med mediebild avses
mediernas sammanlagda skriftliga, muntliga och visuella rapporteringen om en
enskild händelse eller en grupp av händelser.
Kapitlet är indelat i två delar. Den första delen fokuserar på studiens upplägg
och de avgränsningar och definitioner som är avgörande för att kunna studera
politiska skandaler. Studiens yttre ramar bestäms utifrån en mängd olika
frågor. Vilken tidsperiod undersöks och vilka nyhetsmedier studeras, vilka fall
studeras, vilka artiklar ingår i studien, vad studeras i varje enskild artikel och
vilka politiska positioner studeras? Denna första del av kapitlet definierar och
problematiserar också de två grundläggande metodologiska frågorna när börjar
en politisk skandal och när slutar en politisk skandal. I kapitlets andra del ligger
fokus på studiens genomförande och den kvantitativa innehållsanalysens
möjligheter och hinder för att kunna fördjupa kunskapen om avhandlingens
forskningsfråga. Exempel på aspekter som diskuteras är utvecklingsprocessen av
studiens indikatorer och kodschema, reflektioner kring kodningsarbetet samt hur det
empiriska datamaterialet analyseras i avhandlingen?
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2.1 Studiens upplägg
Studiet av politiska skandaler förutsätter många avgränsningar. I flera
avseenden skiljer sig upplägget på denna studie från många av de tidigare
nationella undersökningar som gjorts på området. För det första undersöks en
längre period av politiska skandaler. Undersökningsperioden sträcker sig under
fjorton år från 1997 till 2010.
För det andra studeras politiska skandaler, inte mediedrev. Flera tidigare
studier av politiska skandaler har sitt fokus på mediedrev och utesluter
därigenom fall som kan bidra med värdefull kunskap. I denna studie ingår fall
som utvecklats till mediedrev men det har inte varit ett urvalskriterium.
För det tredje har denna studie en något bredare empirisk operationalisering
av begreppet politisk skandal än flera tidigare studier. Samtliga skandaler i
denna studie har en medierapportering som pågår i minst tre dagar. Tidigare
studier om politiska skandaler har använt andra tidsramar, exempelvis att en
skandal måste pågå under minst fem dagar (Allern och Pollack 2012:31) eller
sju dagar (Entman 2012:34). Ett av argumenten för en kortade tidsram är att
dessa studier missar de allra minsta skandalerna och att det finns ett värde i att
även inkludera dessa i en analys. Inte minst är detta viktigt för att kunna förstå
varför små skandaler inte utvecklas till stora skandaler samt att kunna finna en
eventuell könsskillnad i jämförelsen mellan stora och små skandaler. Det finns
också undersökningar som inkluderar kortare skandaler än vad som görs i
denna studie. I Patrik Johanssons studie Vem tar notan? Skandaler i offentlig
sektor utgörs de minst skandalerna av en publicerad artikel (2002:56).
För det fjärde analyseras kvinnor och män med hjälp av kvantitativ metod på
gruppnivå. En stor del av tidigare kunskap kommer från kvalitativa studier av
ett fåtal fall på individnivå. Det finns emellertid en risk med att, som i denna
avhandling, analysera kvinnor och män som grupp och det är att likheter och
skillnader mellan könen kan komma att tolkas som att de återfinnas i alla
skandaler. Så är det naturligtvis inte. Eventuella likheter och skillnader på
gruppnivå behöver inte återfinnas vid en jämförelse av kvinnor och män i
enskilda fall.

Hur uppstår en politisk skandal?
För att kunna förstå hur politiska skandaler uppstår behöver begreppen
överträdelser och skandaler skiljas åt. En skandal förutsätter en överträdelse
men alla överträdelser behöver inte utvecklas till politiska skandaler. Dock
innehåller alla politiska skandaler någon överträdelse. För att en politisk
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skandal skall uppstå krävs det att tre generella kriterier är uppfyllda.10 För det
första måste en överträdelse ha skett i någon form. För det andra måste
överträdelsen vara känd för en bredare omgivning. För det tredje måste
överträdelsen, eller beteendet som legat till grund för överträdelsen, väcka
negativa känslor bland omgivningen. För att kunna definiera vad som är en
skandal och vad som inte är en skandal behöver skandalkriterierna tydligare
konkretiseras för att kunna appliceras på studiet av nyhetsmediernas
rapportering. För denna avhandling har de operationaliserats till ett
överträdelsekriterium, spridningskriterium och ett responskriterium. För att en
politisk skandal skall anses föreligga behöver den uppfylla samtliga tre
kriterier.
1. Överträdelsekriterium. Det krävs en moralisk och/eller en misstänkt
juridisk överträdelse för att en politisk skandal skall kunna uppstå. Utan
ett skandalöst beteende eller en möjlig skandalös handling finns ingen
grund för en politisk skandal. Vilka överträdelser som kan komma att
utvecklas till en politisk skandal är ingen objektiv verksamhet. Vad som
utgör en skandalös handling ligger i betraktarens öga. Flera skandaler har
en moralisk och en juridisk dimension. Den juridiska överträdelsen
behöver emellertid inte utgöras av en fällande dom. En politisk skandal
kan utgöras av en misstänkt juridisk överträdelse men som i ett senare
skede leder till en friande dom eller att en förundersökning läggs ned. En
huvudperson kan också anses fri i juridisk mening men anses skyldig till
en moralisk överträdelse. Exempelvis blev kristdemokraten Lennart
Sacrédeus friad i rättegång år 2001 för efterforskningsförsök samtidigt
som mediebilden av händelsen tog fokus på den moraliska dimensionen av
händelsen. För att överträdelsekriteriet skall anses vara uppfyllt i
avhandlingen måste det i mediernas rapportering framgå att huvudpersonen
har gjort sig skyldig till en moralisk och/eller en juridisk överträdelse.
2. Spridningskriterium: Andra människor måste ha kännedom om
huvudpersonens överträdelse. Detta för att en överträdelse skall kunna
anses vara offentligt känd. Enkelt uttryckt måste någon känna till
överträdelsen för att det skall kunna bli en skandal. Den amerikanska
Medieforskaren Robert Entman (2012) beskriver detta som att det inte
räcker med information som är ”public avaliable” den måste också vara
”publicly known”. För att spridningskriteriet skall anses vara uppfyllt i
avhandlingen måste huvudpersonens överträdelse vara omskriven i minst två
av de fyra studerade nyhetsmedierna.

10

För närmare redogörelse för vad som kännetecknar politiska skandaler se kapitel 4.
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3. Responskriterium: Det är ingen skandal om inte någon blir upprörd av
huvudpersonens överträdelse. Det krävs att någon form av negativ
reaktion förmedlas i mediernas rapportering. Att endast informera om en
överträdelse är inte tillräckligt. Om en förtroendevald person förlorar sitt
körkort i en hastighetskontroll behöver det inte leda till en skandal. Först
om någon annan person anser att överträdelsen är att betrakta som en
skandal kan händelsen utvecklas till en sådan. För att en skandal skall ha
förutsättningar för att kunna väcka känslor bland en bredare omgivning
måste mediernas rapportering pågå under flera dagar. För att
responskriteriet skall anses vara uppfyllt i avhandlingen måste mediernas
rapportering pågå i minst tre dagar samt inkludera negativa reaktioner på
överträdelsen.
Vilka överträdelser som är att betrakta som en skandalös handling eller
beteende är subjektivt. Det är värt att ytterligare understryka detta. Det finns
ingen manual som kan avgöra vad som kommer att bli till en politisk skandal.
Ej heller finns det någon matematisk formel som kan räkna ut hur stor eller
liten en skandal kommer att bli. Det finns många faktorer som kan komma att
ha betydelse för skandalens utveckling och huvudpersonens kön kan vara en av
dessa. Människors uppfattningar om vad som är skandalöst kan skilja sig från
fall till fall och person till person. Därför kan människor komma att uppfatta
kvinnornas och männens politiska skandaler olika. I denna studie är det
mediernas bedömningar av vad som är att betrakta som politiska skandaler
som står i fokus. I praktiken går det inte att ge en exakt definition av vad som
är ett skandalöst beteende eftersom det ligger i betraktarens öga. Däri ligger
problematiken. Ett skandalöst beteende är därför någonting som andra
människor anser vara ett skandalöst beteende. Även om inte alla överträdelser
bryter mot juridiska bestämmelser och överenskommelser så finns det alltid en
moralisk dimension. Samtliga politiska skandaler som ingår i avhandlingen
uppfyller överträdelsekriteriet, spridningskriteriet och responskriteriet. Att inte
alla överträdelser utvecklas till politiska skandaler framkommer med stor
tydlighet i urvalsprocessen för denna studie. Studiens tre kriterier för politiska
skandaler kan uppfattas som breda. En invändning kan vara att ”vad som helst
kan vara en politisk skandal”. Eftersom bedömningen av vad som utgör en
skandalös handling är subjektiv, och ligger i betraktarens öga, kan i teorin
vilken handling som helst utvecklas till en politisk skandal. Dock är det viktigt
att understryka att det är många händelser som inte ingår i studien. Även om
operationaliseringen av begreppet politisk skandal är bred i denna avhandling
så har sammanlagt knappt 100 överträdelser identifierats, men som inte mötte
samtliga kriterier för att kunna definieras som en politisk skandal. Fler av
dessa händelser skulle kanske av de allra flesta människor betraktas som
bagateller. Men det kan också finnas de fall som har potential att bli stora
politiska skandaler men som av olika anledningar inte blir det. Som tidigare
diskuterats är ambitionen med denna studie att vara så heltäckande som
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möjligt i såväl tid som rum. Med detta avses bland annat att alla typer av och
olika storlekar på politiska skandaler bör vara representerade. Allt för smala
kriterier för politiska skandaler kan innebära att värdefull kunskap och
jämförelser går förlorade. En översyn av tidigare forskning kan ge bilden av att
små och korta skandaler är mindre betydelsefulla att studera. Jag är av en
annan uppfattning. Små politiska skandaler är inte alls oviktiga och
överträdelser som liknar varandra kan komma att ges olika uppmärksamhet.
Därför bör olika mediala storlekar inkluderas för att kunna få ny kunskap om
exempelvis mediernas dagordningsmakt. Vid en jämförelse med stora
skandaler kan det vara lätt att avfärda betydelsen av mindre skandaler med
hänsyn till deras begränsade rapportering. Trots detta är det viktigt att inte
tappa proportionerna. Även om antalet publicerade artiklar om en skandal
endast uppgår till tio stycken är det en inte obetydlig mängd medial publicitet.
För denna avhandling fyller små skandaler en lika viktig funktion som stora
skandaler. Avhandlingens kriterier för en politisk skandal är medvetet breda
för att kunna upptäcka en eventuell systematik och för att möjliggöra
jämförelser med de allra minsta skandalerna. Om studiens allra minsta
skandaler skulle utelämnas i analysen blir avhandlingens resultat substantiellt
detsamma. Endast mindre förändringar förekommer om antalet fall begränsas
genom en smalare definition av skandalbegreppet.

Vilken tidsperiod studeras?
Den exakta undersökningsperioden sträcker sig från och med 1997-01-01 och
till och med 2010-04-30. Det huvudsakliga skälet för att
undersökningsperioden avslutas med ett kalenderår som avgränsats till dess
fyra första månader har varit ambitionen att få till stånd en så pass heltäckande
studie som möjligt. Detta gäller i både tid och rum. Behovet av studier som
sträcker sig över en längre tidsperiod är ett av argumenten för denna
avhandling och då bör ambitionen vara att så många fall som möjligt skall ingå
i studien. Det är således de yttre tidsbegränsningarna som har dikterat
villkoren för den exakta undersökningsperioden.

Vilka politiska skandaler studeras?
Denna avhandling studerar svenska politiska skandaler. Mer preciserat
studeras skandaler med svenska politiker på den nationella och den
internationella nivån. Inga kommunala eller regionala politiska skandaler ingår
i studien. Varje skandal som ingår i studien uppfyller tre urvalskriterier.
1. Skandalens huvudperson skall utgöras av en svensk politiker som innehar
eller kandiderar till ett nationellt eller ett internationellt politiskt
förtroendeuppdrag när skandalen uppdagas. Detta innebär att huvudpersonen
skall vara direkt folkvald, ha parlamentariskt stöd eller vara direkt vald av en
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partikongress. I studien ingår inte politiska tjänstemän, ambassadörer eller
generaldirektörer. Även riksdagspartiernas partisekreterare kategoriseras som
tjänstemän och inte som politiker. Det finns huvudsakligen två skäl för detta.
För det första definierar vissa partier själva partisekreteraren som en
tjänsteman.11 Partisekreterarens status kan däremot skilja sig åt mellan
partierna. För det andra är partisekreteraren oftast inte ordinarie ledamot av
partistyrelsen. Istället är vederbörande adjungerad och har yttrande och
förslagsrätt men inte rösträtt. Endast en skandal har identifierats och valts bort
på grund av att huvudpersonen varit partisekreterare. Det Folkpartiets Johan
Jakobsson som avgick från posten som partisekreterare i samband med
avslöjandet av systematiska dataintrång hos Socialdemokraternas interna
partinätverk år 2006.
Huvudperson behöver även vara vid liv när skandalen uppdagas. Studien
inkluderar de människor som kandiderar till ett förtroendeuppdrag. Att
studera de som är ”inne i politiken”, och de som är ”på väg in” i densamma ger
en extra dimension till avhandlingens studie. Sammanlagt ingår tio politiska
positioner och kandidaturer i studien.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statsminister
Vice statsminister
Statsråd
Partiledare och språkrör
Riksdagsledamot
Riksdagskandidat
Ledamot av verkställande utskott
Ledamot av partistyrelse
Europaparlamentsledamot
Europaparlamentskandidat

För att en skandal skall kunna ingå i studien måste den också, av
massmedierna, kopplas till en politisk person som kan utkrävas på ansvar i en
representativ demokrati. Det kan också finnas ”flerpersonskandaler” som
kopplas samman med flera politiker. Exempel på sådana skandaler i denna
studie är Folkpartiets dataintrång i Socialdemokraternas interna partinätverk
år 2006 och den Socialdemokratiska regeringens hantering av
tsunamikatastrofen år 2004.

11

Exempelvis Centerpartiet (Arthursson 2011)
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2. Den politiska skandalen måste också ha sitt mediala startdatum och
slutdatum inom undersökningsperioden. Huvudpersonens överträdelse kan
emellertid vara begången tidigare och uppdagas långt senare.
3. Den politiska skandalen måste fylla studiens överträdelsekriterium,
spridningskriterium och ett responskriterium.
Urvalsprocessen med att finna empiriska fall har skett i två steg. I ett första
steg upprättades ett register med överträdelser begångna av förtroendevalda på
någon av de politiska positioner som ingår i studien. Förteckningen
sammanställdes huvudsakligen genom det egna minnet, mediernas referenser
till skandaler samt genom litteratur och tidigare forskning om politiska
skandaler. I flera avseenden kan urvalsförfarandet liknas vid en snöbollsmetod
där upptäckten av skandaler bidrar med information om andra skandaler.
Utifrån det upprättade registret undersöktes, i ett andra steg, vilka händelser
som mötte samtliga av studiens tre empiriska kriterier. De fall som mötte
kriterierna bildade tillsammans det skandalregister som kom att ingå i studien.
De fall som inte kom att ingå i studien, på grund av att de inte mötte samtliga
kriterier, sammanställdes till ett överträdelseregister. Det har således inte
funnits något urval av de skandaler som mött överträdelsekriteriet,
spridningskriteriet och responskriteriet.

Vilka nyhetsmedier studeras?
Det är det tryckta mediet som analyseras i avhandlingen. De tidningsmedier
som studeras är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet.
Tidningsartiklar som enbart publiceras i mediernas internetupplagor är ej
inkluderade i studien. Lokala och regionala nyhetsmedier har också utelämnats
i avhandlingen. Endast rikstäckande morgon- och kvällstidningar ingår i
analysen. Även tv-mediet och radio har utelämnats i avhandlingen. Vilka
nyhetsmedier som skall ingå i studien har fastställts utifrån aspekterna
täckning, utrymme och tillgång. Med täckning avses mediernas spridning.
Trots tv-mediets dominans har rikstäckande tidningsmedier fortfarande en
stark position bland medborgarnas mediekonsumtionsvanor. De tryckta
tidningsmedierna utgör fortfarande en viktig del av medborgarnas
nyhetskonsumtion. I läsvanestudien (2009), gjord av Dagspresskollegiet vid
JMG, Göteborgs universitet, framgår att 75 procent av samtliga svenskar över
18 år har en regelbunden nyhetskonsumtion av dagstidning på papper om
minst fem dagar i vecka. Konsumtionen av nyheter via elektroniska medier har
en stark ställning. En genomsnittlig vardag har Aftonbladet, Dagens Nyheter,
Expressen och Svenska Dagbladet drygt tre miljoner läsare (ORVESTO
Konsument 2011). Samtliga fyra nyhetsmedier som studeras publicerar stora
delar av den tryckta pappersupplagan på respektive webbsida. Detta ger
innehållet i papperstidningen en ännu större spridning. En genomsnittlig
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vecka besöker drygt sju och en halv miljoner människor webbsidorna
Aftonbladet.se, DN.se, Expressen.se och SvD.se (ORVESTO Internet 2011).
Också utifrån mediernas nyhetsutrymme finns det goda anledningar till att
studera det tryckta mediet. Med utrymme avses den bevakning och
fördjupning som massmedier kan ge en politisk skandal. I tidningsmedierna
ges en bättre möjlighet för en heltäckande rapportering, djupare analys och
beskrivning av skandalens olika aspekter. I tv-mediet är dessa möjligheter mer
begränsade där nyhetsinslag ofta är kortfattade. Slarvigt brukar det ibland
framföras att en sändning av nyhetsprogrammet Rapport ryms på en helsida i
Dagens Nyheter. Även om jämförelsen haltar i många avseenden så tydliggör
den skillnaden i möjligheter för analys och kommentarer. Tidningsmedier
tillskrivs också en stor betydelse av nyhetskonsumenterna själva. En majoritet
av medborgarna anser att dagspressen är en viktig informationskanal för att
kunna bilda sig en egen uppfattning av politik (Johansson 2002b:178f). Ett
ytterligare argument för att studera tryckta tidningsmedier är möjligheterna till
att samla in och analysera ett datamaterial. Denna aspekt är inte obetydlig.
Tillgång till fulltextdatabaser innebär att en datainsamling av tidningsmedier
sker med större effektivitet och snabbhet än motsvarande datainsamling av tvmediet.

Vilka artiklar studeras?
Ambitionerna om en så pass heltäckande studie som möjligt innebär att alla
typer av artiklar är representerade i studien. Den samlade mediebilden utgörs
av samtliga formuleringar om skandalen. Studiens artiklar indelas i tre
kategorier med avseende på hur pass stor del av brödtexten som fokuserar på
en skandal. Den första kategorin fokuserar helt eller huvudsakligen på den
aktuella skandalen. Dessa artiklar utgör en klar majoritet av studiens empiri.
Sammanlagt 84 procent av det empiriska materialet utgörs av denna kategori.
Den andra kategorin av artiklar är de som huvudsakligen berör en annan
politisk skandal eller händelse, men där den aktuella skandalen utgör en
betydande del av artikeln. Artikelns huvudsakliga fokus ligger inte på den
aktuella skandalen, men skandalen utgör ändå en betydande del av artikeln.
Denna artikeltyp utgör fem procent av det empiriska materialet och är
vanligast förekommande i de fall två eller fler skandaler uppdagas nära
varandra i tiden. Den tredje kategorin av artiklar är de vars brödtext endast
berör den politiska skandalen genom omnämnande eller genom någon eller
några korta kommentarer. Denna typ av artiklar utgör elva procent av det
empiriska materialet.12

12

Exempelvis kan detta vara olika kolumner eller ledare som med få ord kommenterar en skandal.
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I studien ingår totalt 4 345 artiklar. Urvalet har skett i tre steg. I ett första steg
gjordes en bred sökning av skandalernas möjliga start- och slutdatum i
fulltextdatabaserna Mediearkivet och PressText. De sökord som användes var
huvudpersonens för- och efternamn. I studien ingår således endast artiklar
som nämner huvudpersonen vid antingen förnamn, efternamn eller
fullständigt namn. Uppskattningsvis gav denna första genomsökning av
studiens skandaler ett resultat på totalt 10 000 artiklar.
Det andra steget i urvalsprocessen innebar att en grövre gallring genomfördes
av de artiklar som nämner huvudpersonens namn. Varje artikel har värderats
utifrån rubrik, ingress och en översikt av brödtexten. Först vid denna tidpunkt
kunde skandalernas startdatum och ett slutdatum fastställas. Denna grövre
gallring innebar att det ursprungliga empiriska datamaterialet på 10 000
möjliga artiklar begränsades till uppskattningsvis 6 000 artiklar som bedömdes
kunna vara aktuella för studien.
I det tredje steget har varje artikel varit föremål för en genomläsning innan den
slutligen bedömts vara aktuell för avhandlingen eller inte. Genomläsningen
reducerade antalet artiklar till de sammanlagt 4 345 artiklar som utgör studiens
empiriska material.
Risken finns alltid att relevanta artiklar missas. Att urvalsprocessen gjorts i tre
steg minskar dock risken för att relevanta artiklar utelämnas från studien.
Sannolikt är risken för felbedömningar störst bland de artiklar som ingår i den
tredje kategorin och som endast berör skandalen genom omnämnande eller
genom korta kommentarer. För övriga typer av artiklar bedöms sannolikheten
för felbedömningar som mindre med anledning av den initialt ytliga
genomläsning som varje artikel har genomgått i urvalsprocessen.

Vad studeras i artikeln?
Frågan om vad som studeras i artikeln kan tyckas trivial. Ändå finner jag det
nödvändigt att kort beröra frågan. Det är artikelns brödtext, inklusive ingress,
som studeras. Delar av artikeln, och som inte utgör en del av den
innehållsanalytiska delstudien är rubriker och bildtexter.

När börjar en skandal?
En gemensam nämnare för politiska skandaler är att de har en början och de
har ett avslut. För avhandlingens studie gäller att en skandal börjar det datum
som den första artikeln publiceras i något av de fyra nyhetsmedierna
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen eller Svenska Dagbladet. En skandal kan
ha en tidigare start i andra medier. Exempelvis kan en skandal ha sin början i
något av SVT:s eller TV4:s granskande samhällsmagasin medan skandalens
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start, i avhandlingen, definieras som det datum då den första tidningsartikeln
publiceras.13 Att politiska skandaler har sin början i andra medier än de som
studeras i avhandlingen är vanligt. Totalt 55 procent av skandalerna har sin
början i andra medier än de som studeras.

När slutar en skandal?
Att avgöra när en politisk skandal slutar kan vara svårare än att definiera dess
början. En av anledningarna är att skandalen kan komma att ha flera olika
avslut.14 I denna avhandling definieras skandalernas avslut utifrån den
tidpunkt när medierna upphör med sin rapportering.15 Den senaste artikeln
som publiceras i något av de fyra studerade medierna utgör skandalens
slutdatum. En skandal kan dock komma att fortsätta i andra nyhetsmedier än
de fyra som ingår i denna studie. En politisk skandal kan också ha skilda
mediala slut i den tryckta pappersupplagan och i den internetbaserade
upplagan. Exempelvis kan medierna välja att rapportera om domstolsutslag
eller betänkande från konstitutionsutskottet endast i den internetbaserade
upplagan. En skandal kan även komma att ges nytt liv efter
undersökningsperiodens slut.
Det finns också politiska skandaler som aldrig tycks få något egentligt medialt
slut. Dessa utgör en ständig källa för spekulation, återberättande, eller som en
referenspunkt vid analys av nya politiska skandaler. Huruvida det mediala
slutet är definitivt eller enbart temporärt kan ibland vara svårt att definiera.
Exempel på en skandal som aldrig verkar få ett avslut är den amerikanska
Watergateskandalen år 1972. Skandaler av denna dignitet är ständigt aktuella
genom att nya uppgifter ibland tillkommer och att medborgarna kontinuerligt
påminns om dess existens och händelseförlopp.16 Ett svenskt exempel är Mona
Sahlins Tobleroneskandal som medierna fortfarande refererar till. Exempelvis
kommenterade Aftonbladet (Melin 2012) Sveriges nominering av Mona
Sahlin till posten som generaldirektör för den internationella
fackföreningsorganisationen ILO, med säte i Schweiz med att ”Hon vill flytta
till Tobleronens hemland”.17
13

Exempelvis rapporterar TT om kristdemokraten Lennart Sacrédeus efterforskningsförsök redan
1999-02-19 medan skandalens start i avhandlingen bestäms till 1999-06-19 då de studerade medierna
påbörjar sin medierapportering.
14
För en närmare genomgång av andra möjliga avslut på en skandal se kapitel 4.
15
Eventuella artiklar som kan kopplas till någon av studiens skandaler och som är publicerade efter den
30/4 2010 ingår av naturliga skäl inte i studien.
16
Exempelvis avslöjades först år 2005 att det var FBI agenten Mark Felt som var den anonyma källan
”Deep Throat” och vars tips till journalisterna Bob Woodward och Carl ledde fram till avslöjandet av
Watergateskandalen (Washington Post 2005; Woodward och Bernstein 2005). Så sent som år 2012
utkom också ytterligare en bok om Watergateskandalen av författaren Thomas Mallon.
17
I tv programmet Min sanning (2012) kommenterade Sahlin det faktum att vissa skandaler aldrig
tycks glömmas bort med att hon ”…fortfarande får kämpa mot bilder av Toblerone fast det är 17 år
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2.2 Studiens genomförande
Avhandlingen har både en beskrivande och en förståendeskapande ansats. I
första hand avser avhandlingen bidra med en kartläggning av eventuella
likheter och skillnader i mediernas rapportering om kvinnor och män i
politiska skandaler. I andra hand avser avhandlingen bidra med en förståelse
för hur dessa eventuella likheter och skillnader kan uppkomma. För att kunna
kartlägga mediernas rapportering om politiska skandaler är kvantitativ
innehållsanalys är en förtjänstfull teknik. En av teknikens många fördelar är att
den möjliggör analyser av det mer generella istället för det enskilda specifika
(Nilsson 2010:119). Med innehållsanalys avses ”A research technique for
making replicable and valid inference from texts to the contexts of their use”
(Krippendorf 2004:18). Framförallt är det i studier av stora datamängder som
den kvantitativa forskningsmetodiken har sina främsta fördelar. Möjligheten
att undersöka ett stort empiriskt material ger bland annat verktyg för att finna
mönster och en eventuell systematik i mediernas rapportering av kvinnor och
män i politiska skandaler.
Inte sällan används innehållsanalys i studier av medieinnehåll.18
Tillvägagångssättet har sitt ursprung från tidningsanalyser i USA på slutet av
1800-talet (Krippendorff 2004:5ff). Tekniken kom bland annat att utvecklas
efter andra världskriget genom uppmärksammade studier av bland annat
Harold Lasswell (1948) och Bernard Berelson (1952). En stor del av den
tidigare forskningen om politiska skandaler använder sig av en kvalitativ
innehållsanalys som undersökningsteknik. Möjligheterna till generella
slutsatser har därför varit begränsade. Styrkan med en kvantitativ
innehållsanalys är att den möjliggör för (1) generaliseringar, (2) studier över
tid, (3) analys av stora datamängder och (4) upptäckt av eventuella
systematiska skillnader i datamaterialet.
Alla undersökningsmetoder har kritiska moment och svårigheter som behöver
hanteras. Tre frågor att beakta för den kvantitativa innehållsanalysen är vad
som är meningsfullt att kvantifiera, hur frågeställningar och teoretiska
definitioner skall kunna operationaliseras till mätbara indikatorer (validitet)
och hur kvalitet skall kunna säkerställas i kodningsprocessen (reliabilitet).
Frågan om vad som är relevant att kvantifiera handlar i stor utsträckning om
vilken typ av kunskap som efterfrågas. Om ambitionen är att identifiera

sedan.”. I en intervju med Expressen uttryckte Sahlin samma känsla när hon sade att ”jag känner ofta
att jag är den enda personen i hela Sverige om har lämnat Sahlinaffären bakom mig och gått vidare.”
(Svensson 2012). Sahlins bild bekräftas av att radioprogrammet P3 Dokumentär så sent som 2011
dedikerade ett avsnitt åt Tobleroneaffären samt att en ny bok om skandalen publicerades år 2012.
18
För en närmare genomgång av innehållsanalysens förtjänster och brister i studiet av medieinnehåll se
Johansson 1994:1ff.
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likheter och skillnader på gruppnivå är studien betjänt av ett kvantitativt
angreppssätt.
Processen med att operationalisera mätbara indikatorer utifrån de teoretiska
perspektiven dagordningsmakt, gestaltningsmakt och medielogik har
genomförts på två sätt. För det första har tidigare innehållsanalytiska
mediestudier kommit att ha en stor betydelse i arbetet med att identifiera
användbara indikatorer. Ett flertal av de indikatorer som ingår i studien
springer från kunskap från tidigare massmedieforskning. För det andra har
arbetet med att identifiera och konstruera relevanta och mätbara indikatorer
kommit att vara en kreativ process utifrån en egen förståelse av
forskningsproblemet. I avsaknaden av kunskap från liknande studier har
utrymmet för nyskapande och kreativitet varit stort.
Avhandlingens undersökning består av två typer av indikatorer eller frågor.
Den första är frågor som innehåller en låg grad av tolkningsutrymme. Frågor
av denna typ kan vara om huvudpersonen ges möjlighet till eget uttalande i
artikeln. Den andra typen av frågor innehåller en hög grad av
tolkningsutrymme. Dessa frågor kräver en helhetsbedömning av den studerade
artikeln för att kunna besvaras. Frågor av denna typ kan exempelvis vara att
bedöma artikelns tendens.

Kodschema och kodningsprocess
Svårigheten ligger inte enbart i att operationalisera relevanta indikatorer utan
också i att utveckla heltäckande svarsalternativ. Processen med att utveckla
kodschema har skett i flera omgångar och detaljerade kodinstruktioner har
utvecklats för att minimera olikheter i tolkningen av artiklarnas innehåll under
kodningsarbetet.19 I ett första steg genomfördes en pilotstudie (Bromander
2007). Fyra politiska skandaler analyserades utifrån ett enklare kodschema
beståendes av ett femtontal indikatorer. I ett andra steg genomfördes en första
provkodning. Provkodningen innefattade fem politiska skandaler om totalt
100 artiklar som var jämnt fördelade på studiens nyhetsmedier.20 Provurvalet
avsåg att ge en god spridning med avseende på undersökningen tidsperiod,
huvudpersonernas kön och skandalens mediala storlek. Utifrån provkodningen
modifierades kodschemat ytterligare och i ett tredje steg genomfördes en
andra provkodning bestående av femtio slumpvis utvalda artiklar bland de
artiklar som ingått i den första provkodningen. Detta gjordes för att testa
interkodarreliabiliteten i materialet. Efter denna omgång av provkodning
korrigerades kodschema och kodinstruktioner något ytterligare. Sedan under
19

I appendix 1 redovisas studiens slutgiltiga kodschema.
I provkodningen representerades varje politisk skandal av totalt 20 artiklar, fördelade på fem artiklar
från varje nyhetsmedium.
20
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studiens kodningsprocess har kodschemat, likt en pil som slipas, genomgått
endast mindre förändringar genom korrigeringar, preciseringar och
förtydliganden och kompletteringar av svarsalternativ. Eventuella
kodningsproblem har dokumenterats i den takt de har uppkommit och
inkluderats i studiens kodinstruktioner.
Bristen på kvantitativa studier inom avhandlingens forskningsområde innebär
att det i viss utsträckning saknas definitioner på viktiga empiriska mått.
Exempelvis är inte definitionerna tillräckliga på variabler som skandalens
längd eller dess storlek. Förenklat uttryckt är det svårt att finna stöd i tidigare
forskning om vad som är att betrakta som en lång respektive en kort skandal
eller en stor respektive en liten skandal. Utifrån antalet dagar medierna faktiskt
rapporterar om en skandal utvecklades en definition av skandalens längd.
Indelningen har skett utifrån antalet dagar som det går på en vecka. Med kort
skandal avses färre än 8 dagar med rapportering. Med medellång skandal avses
8-14 dagar med rapportering. Med lång skandal avses 15-21 dagar med
rapportering. Med mycket lång skandal avses fler än 21 dagar med
rapportering. Utifrån definitionen av skandalens längd har sedan definitionen
av skandalens storlek kommit att utvecklas. Genom en analys av storleken på
de skandaler som ingår i respektive längdkategori har gränserna för antalet
artiklar fastslagits. Med liten skandal avses färre än 21 publicerade artiklar.
Med mellanstor skandal avses 21-40 publicerade artiklar. Med stor skandal
avses 41-100 publicerade artiklar.21 Med mycket stor skandal avses fler än 100
publicerade artiklar. Det är viktigt att understryka att det finns svårigheter
med att göra empiriska definitioner av dessa slag. En anledning till detta är att
det inte alltid finns en relation mellan skandalens längd och dess storlek. En
skandal kan såväl vara kort men stor som lång men förhållandevis liten.
I den empiriska redovisningen görs också en indelning av skandalerna i
flertalet mindre och smala kategorier utifrån överträdelserna. Motivet för detta
är att kunna finna eventuella skillnader mellan kvinnor och män som inte
framkommer vid en traditionell indelning av skandaler. Utifrån en genomgång
av skandalerna har kategorier skapats utifrån beröringspunkter mellan olika
överträdelser. En svårighet är dock att en skandal kan ha fler olika aspekter.
Därför kan det vara svårt att kategorisera en skandal som den ena eller den
andra typen. Därför är det viktigt med försiktighet i dessa analyser.
Det empiriska materialet analyseras utifrån medierapporteringens omfattning,
innehåll och utformning. Indelningen görs för att kunna finna eventuella
likheter och skillnader i rapporteringens olika beståndsdelar. Varje
21

I en studie av Patrik Johansson indelas skandaler i små skandaler som omfattar en till tio artiklar,
mellanstora skandaler som omfattar elva till femtio artiklar och stora skandaler som omfattar över femtio
artiklar.
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innehållsanalytisk fråga i studien är kopplad till någon av dessa tre delar av
mediernas rapportering. En svårighet som kan infinna sig vid denna typ av
uppdelning är att kunna skilja mellan innehåll och utformning. Form och
innehåll är nära knutet till varandra och det kan vara svårt att dra klara gränser
dem emellan. En indikator kan vara både ett exempel på innehåll och på
utformning. Detta motiverar en viss försiktighet i analyser av
medierapporteringen utifrån dess olika beståndsdelar.

Att mäta nyhetsmediernas rapportering om politiska skandaler?
I avhandlingen används begreppen indikator, könsdifferens och journalistisk
dubbelstandard. För det första undersöks nyhetsmediernas rapportering genom
ett stort antal indikatorer. Med en indikator avses en innehållsanalytisk fråga
som ställs till det empiriska materialet. Ett exempel på en indikator kan vara
frågan om skandalens huvudperson ges möjlighet till eget uttalande eller en
egen förklaring i studiens artiklar. Indikatorerna utgör således ett mått på
eventuella skillnader i mediernas rapportering.22 Dessa mått har
operationaliserats utifrån de teoretiska perspektiven om mediernas
dagordningsmakt, gestaltningsmakt och medielogik. Det är utifrån indikatorerna
som risken för en journalistisk dubbelstandard kan mätas. Indikatorerna fyller
flera funktioner. De identifierar eventuella skillnader i hur medierna
rapporterar om kvinnor och män i politiska skandaler. De anger också hur
stora eller små dessa eventuella skillnader är. De ger en riktning, eller
fingervisning, om vilket kön som eventuellt kan tänkas gynnas eller
missgynnas. De indikerar i vilken utsträckning det föreligger en risk för att en
journalistisk dubbelstandard etableras i mediernas.
För det andra uttrycks skillnader i indikatorerna genom begreppet
könsdifferens. Med könsdifferens avses den procentuella skillnaden som
återfinns mellan kvinnor och män i en enskild indikator. För det tredje
uttrycker könsdifferenserna en risk för en etablering av en journalistisk
dubbelstandard i mediernas rapportering. I tabell 2.1 återfinns en femgradig
skala som konstruerats för denna studie och som används för analys av de
eventuella könsskillnader som kan finnas i det empiriska materialet. Skalan
fyller huvudsakligen två syften. De erbjuder möjligheten att kunna omvandla
könsskillnader i enskilda indikatorer till någon av de fem riskbilder som
framgår i tabell 2.1. Skalan möjliggör också sammanfattande bedömningar av
risken för en eventuell förekomst av en journalistisk dubbelstandard, utifrån
studiens samtliga indikatorer. Det är möjligen inte rimligt att mediernas
rapportering kan vara lika i alla avseenden. Eventuella könsskillnader som
överstiger tio procentenheter betraktas dock i denna studie som mycket stora

22

För närmare presentation av studiens indikatorer se kapitel 5.
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och risken för en journalistisk dubbelstandard bedöms därför också vara
mycket stor. I de fall skillnaderna är mindre föreligger inte samma risk. Det är
av högsta vikt att vara försiktig vid slutsatsdragningar utifrån
procentdifferenser. Betydelsen av små skillnader skall inte överdrivas. Mot
bakgrund av detta betraktas endast skillnader som överstiger tio
procentenheter som mycket stora.
Tabell 2.1 Den journalistiska dubbelstandardens fem riskbilder
Risk för en etablering av en journalistisk
dubbelstandard

Könsskillnader i procentenheter

Mycket stor risk
Stor risk
Medelstor risk
Liten risk
Mycket liten eller ej förekommande risk

≥10
8–9
6–7
4–5
0–3

Kommentar: I resultatredovisningen avrundas samtliga procentangivelser till hela
procentenheter. Därav kan mindre avrundningsfel förekomma i diagram och tabeller.

Datamaterialet analysers på två olika sätt. Såväl artiklar (n = 4 345) som
skandaler (n = 92) utgör analysenheter. Den främsta anledningen till detta är
att det bidrar till en bredare bild av datamaterialet. En indikator kan uppvisa
små procentuella skillnader mellan kvinnor och män i en artikelanalys men
samtidigt visa på viktiga skillnader vid en skandalanalys. En analys av
datamaterialet på skandalnivå minskar också påverkan av eventuellt extremt
stora skandaler. I analysen av datamaterialet jämförs kvinnor och män som
grupp. Inga analyser eller jämförelser sker av enskilda skandaler. Det är
gruppen kvinnor och gruppen män som analyseras. Dock används enskilda
skandaler i vissa fall för att illustrera likheter och skillnader som framkommer i
det empiriska materialet.
Det har inte skett någon selektion av varken skandaler eller artiklar utöver
studiens grundläggande operationaliseringar av vad som utgör en skandal och
vilka politiska positioner som studeras. Studien är att betrakta som en
totalundersökning och som sådan finns inget egentligt behov av att kontrollera
för signifikans (Johansson 2006:165). Skälet till detta är att hela populationen
ingår i studien. Brukligt är dock att signifikansnivåer redovisas även i
totalundersökningar. Mot bakgrund av detta erbjuds läsaren noteringar om
signifikans i studiens tabeller och diagram.
En metodologisk fråga som också är viktig är möjligheten till generaliseringar
av resultat. Dessa möjligheter är även begränsade i denna studie. För det första
har arbetet med jämställdhet successivt förändrat människors attityder till
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jämställdhet. Detta har skett under en lång tid. Även medierna har förändrats
under samma tidsperiod. Detta gör att det är svårt med generaliseringar bakåt
i tiden. För den som exempelvis vill veta hur medierna rapporterade om
politiska skandaler under 1980-talet behöver också studera 1980-talets
politiska skandaler. Av samma skäl är det svårt att utifrån denna studie
generalisera framtiden. Det främsta skälet för detta är kanske att framtiden
inte är förutbestämd. Människor kan fortfarande påverka framtiden vilket gör
profetior om mediernas rapportering om kommande politiska skandaler svåra
att göra utifrån denna studie. Ändå kan resultaten från denna
totalundersökning peka i en eller en annan riktning som kan vara av betydelse
i såväl analyser av tidigare skandaler som i framtida skandaler.

Kan andra faktorer än kön spela någon roll?
Som tidigare diskuterats kan det finns många aspekter som påverkar
mediernas prioriteringar i rapporteringen om politiska skandaler. Politiska
skandaler är komplexa händelser och eventuella skillnader mellan kvinnor och
män behöver inte enbart förklaras av kön. Ej heller behöver eventuella
skillnader förklaras av kön överhuvudtaget. Kön kan dock vara en av många
möjliga förklaringar till eventuella skillnader och flera av dessa testas inom
ramen för denna studie. Dessa är utvalda mot bakgrund av att de ofta används
som argument i den kritik som riktas mot föreställningen om att medierna
behandlar kvinnor och män olika i politiska skandaler. Det empiriska
materialet analyseras genom bivariata tabellanalyser. I de fall indikatorer
uppvisar en könsdifferens som överstiger tio procentenheter genomförs också
multivariata tabellanalyser. I dessa fall bedöms risken vara stor för en
etablering av en journalistisk dubbelstandard i rapporteringen om kvinnor och
män i politiska skandaler. De multivariata tabellanalyserna genomförs för att
undersöka om skillnaderna mellan kvinnor och män förstärks eller försvagas
vid beaktandet av en tredje variabel. Detta tillvägagångssätt möjliggör också
för att finna eventuella skensamband.
Det huvudsakliga argumentet för att genomföra multivariata tabellanalyser är
att skillnader i enskilda skandaler, i den allmänna debatten, inte sällan
förklaras utifrån enskilda faktorer och inte av en grupp av faktorer. I vissa fall
är det skillnader i rollöverträdelser som antas förklara eventuella olikheter i
mediernas rapportering. I andra fall är det olikheter i huvudpersonens politiska
erfarenhet som kan anses förklara olikheter i skandalernas utgång. Mot
bakgrund av detta behövs dessa vanliga invändningar testas var för sig.
Tekniken för trivariata analyser utvecklades bland annat av Paul Lazarsfeldt
som 1955 konstaterade att ”Whenever an investigator finds himself faced with
the relationship between two variables he immediately starts to crosstabulate”. Eftersom tesvariablerna analyseras var för sig, istället för alla
samtidigt, kan det inte uteslutas att de kan påverka varandra. Därför är det av
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vikt att vara något försiktig i analyserna av testvariablerna. Dock skall inte
värdet av dessa analyser underskattas. Inte sällan används multivariata
tabellanalyser för att analysera medieinnehåll. Men även inom
statsvetenskapen finns det betydelsefulla användningsområden för
tabellanalyser. Som framgår i figur 2.1 används fem testvariabler i studien.
Figur 2.1 Kan eventuella skillnader i hur nyhetsmedierna rapporterar om
kvinnor och män i politiska skandaler bero på andra faktorer än kön?
Avhandlingens
huvudvariabel

Huvudpersonens kön

Avhandlingens
testvariabler

Skandaltyp
Skandalens mediala storlek
Huvudpersonen position
Huvudpersonen erfarenhet
Huvudpersonen rollöverträdelse

Alternativa
förklarande
variabler

Huvudpersonens partitillhörighet
Huvudpersonens blocktillhörighet
Arbete i regering eller opposition
Huvudpersonens egenhantering
Stöd för huvudpersonen
Ägarkrav på vinstmaximering
Förekomst av medieskugga
Artikelförfattarens kön
Partikultur

Eventuella likheter
och skillnader i hur
nyhetsmedier
rapporterar om
kvinnor och män i
svenska politiska
skandaler

Utöver studiens testvariabler kan det finns andra alternativa förklaringar till
varför likheter och skillnader kan uppstå i mediernas rapportering. Dessa
variabler testas inte inom ramen för denna studie. Det finns huvudsakligen två
skäl för detta. För det första finns svårigheter med att undersöka flera av
variablerna inom ramen för denna studie. Exempelvis kan vara det svårt att
urskilja en eventuell medieskugga i samband med en skandal och
metodologiskt mäta denna eventuella skugga. Även eventuell effekt av
nyhetsmediernas krav på vinstmaximering kan metodlogiskt vara svårt att
mäta. Ändå kan det inte uteslutas att dessa omständigheter har betydelse för
mediernas nyhetsrapportering om skandaler. För det andra är denna studie
inte en partistudie. Med detta menas att inga jämförelser sker utifrån variabler
som
partitillhörighet,
blocktillhörighet,
regering/opposition
eller
mandatperioder. Inte minst valet av undersökningsperiod försvårar för flera av
dessa eventuella analyser. Exempelvis ingår endast två fulla mandatperioder i
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undersökningsperioden och Socialdemokraterna har innehaft rollen som
regeringsparti i nio av de tretton åren som ingår i studien. Detta till trots är
det viktigt att understryka att det mycket väl kan finnas partistereotyper som är
betydelsefulla för mediernas prioriteringar av nyhetsutrymmet. Krav och
förväntningar kan skilja sig åt mellan partier. Exempelvis kan människors
uppfattningar om en politiker som köper sin hyresrätt vid en omvandling till
bostadsrättslägenhet komma att skilja sig åt beroendes på vilket parti som
huvudpersonen representerar.
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3. KUNSKAPSÖVERSIKT
Inom studiet av media och politik finns en bred kunskapsbas som bygger på
betydande nationell och internationell forskning. Detta till trots är det
vetenskapliga studiet av mediernas rapportering om kvinnor och män i
politiska skandaler är ett område som är under uppväxt. Forskning om
politiska skandaler utifrån statsvetenskapliga perspektiv är också ett relativt
eftersatt område. Trots detta saknas det inte studier på området. Varje studie
kan ses som en del i ett oändligt forskningspussel. Ny kunskap och erfarenhet
tar vid där tidigare kunskap och erfarenhet slutar. Utifrån breda penseldrag
kommer kapitlets kunskapsöversikt att delas in i tre delar.
1. Mediernas ickepolitiska nyhetsrapportering
2. Mediernas normala politiska nyhetsrapportering
3. Mediernas nyhetsrapportering om politiska skandaler
I kapitlets första del följer en kort genomgång av hur medierna rapporterar om
kvinnor och män i ickepolitiska sammanhang. Forskningsgenomgången gör
nedslag
i
studier
av
sportjournalistik,
nöjesjournalistik
och
ekonomijournalistik. I kapitlets andra del riktas fokus mot hur medierna
rapporterar om kvinnor och män i det vardagliga och normala politiska livet. I
både svensk och internationell forskning har betydande skillnader påvisats i
hur medierna framställer kvinnor och män i dessa politiska sammanhang.
Kapitlet avslutas med en översikt av studier som har undersökt mediernas
rapportering om kvinnor och män i politiska skandaler. Den vetenskapliga
litteraturen erbjuder en bred kunskapsbas över hur medierna rapporterar om
kvinnor och män i ickepolitiska sammanhang och i normala politiska
situationer men inte när det kommer till politiska skandaler. Det är inom detta
forskningsområde som denna avhandling avser att lämna ett vetenskapligt
bidrag. Kapitlets inventering av kunskap bygger inte enbart på vetenskapliga
publikationer. En inte obetydlig del kunskapsmassan kommer från uppsatser
och andra studier som inte är att betrakta som vetenskapliga. Även medierna
själva är en betydelsefull aktör genom att en stor del av den debatt som
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omgärdar avhandlingens forskningsfråga utspelar sig i dagspressen och radio
och tv-mediet. Även politikernas egna erfarenheter kan vara viktiga källor för
att kartlägga förförståelsen för forskningsproblemet.

3.1 Mediernas rapportering om kvinnor och män i
ickepolitiska sammanhang
Det intressanta är att samma handling utförd av en kvinna och av en
man beskrivs olika av medierna. (Edstrand 2002:32)

Enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP är Sverige världens mest jämställda
land (2011:146). Trots detta visar forskning på skillnader i hur medierna
rapporterar om och beskriver kvinnor och män i ickepolitiska sammanhang.
Det finns nästan inte ett journalistiskt område där det inte förekommer
betydande skillnader. I studien Personporträttet som tidningsgenre analyserade
Jonita Siivonen (2007) hur kvinnor och män porträtteras i medierna. Siivonen
huvudsakliga forskningsresultat var att mediernas mallporträtt för kvinnor
skiljde sig från de mallporträtt som gavs männen. Några av skillnaderna bestod
i att föräldraskapet var en mer självskriven del av kvinnornas porträttmall.
Siivonen (2007:14) uttrycker skillnaden med att ”Barn beskrivs som hinder för
mödrars karriär, medan barn beskrivs som hinder för männens
fritidsaktiviteter”. Medierna uppvisade också vissa skillnader i beskrivningarna
av framgångar i yrkeslivet. Bland annat står arbetslivet och yrkesrollen
tydligare i centrum i porträtteringen av män (Siivonen 2007:14).
Också inom sportjournalistiken uttrycker medierna sig olika om idrottskvinnor
och idrottsmän. Inte sällan är språket könsmarkerad och männens
idrottsutövande utgör normen.23 Herrarnas fotbollsutövande benämns endast
som fotboll medan damernas utövande av fotboll benämns som damfotboll.
Språket markerar en skillnad och en rangordning mellan fotboll och
damfotboll. Liknande exempel finns inom ishockey. Skillnaderna är inte
enbart hur medierna benämner kvinnornas och männens idrottsutövande utan
också hur enskilda idrottsutövare gestaltas. I en analys av hur medierna
gestaltar golfspelaren Annika Sörenstam, gör Jonas Lindkvist (2008) flera
iakttagelser. Lindkvist kommenterar bland annat gestaltning av Sörenstam
med att ”Media kopplar Sörenstam till det biologiska könet kvinna genom att
poängtera kvinnligt utseende, kvinnliga kläder och manér, och gör därmed
23

I en analys av sportsändningarna i SVT och TV4 under 1995,1996 och 1998 framgick att endast fem
procent av de manliga idrotterna könsmarkerades medan motsvarande andel för kvinnorna var 60
procent (Koivula 2000:21).
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Sörenstam till en kvinna”. Bilden av Sörenstam bekräftas av medie- och
kommunikationsforskaren Gunilla Jarlbro (2006:85) som menar att
sportjournalistiken delvis trivialiserar och marginaliserar kvinnornas
prestationer. En ytterligare skillnad i mediernas rapportering om
idrottskvinnor och idrottsmän är att män i vissa idrotter ges ett
oproportionerligt stort nyhetsutrymme. I en studie av mediernas bevakning av
ridsport finner Eriksson och Norblad (2008:25) att 38 procent av samtliga
studerade artiklar har en man som huvudperson. Detta kan jämföras med
andelen aktiva män inom ridsporten som endast är 13 procent
(Riksidrottsförbundet 2006). Sportjournalistiken är inte ensamt i att utforma
rapporteringen på olika sätt utifrån huvudpersonens kön. Liknande skillnader
har även påvisats inom ekonomijournalistiken. I en studie om hur
nyhetsmedier skildrar chefer i det svenska näringslivet fann Maria Edstrand
(2002:30) bland annat att nyheterna innehöll stereotypiseringar av kvinnor och
män. Edstrand konstaterar att medierna beskriver kvinnornas och männens
handlingar på olika sätt.
En person som är bra på att omorganisera och reda upp en svår
ekonomisk situation blir, om det är en kvinna, gärna beskriven som
»städgumma«. Visserligen finns medieexempel där även män kallats för
städgummor eller städgubbar men betydligt vanligare är att dessa
beskrivs som »företagsdoktorer« eller någon som »rider ut stormar«. På
samma sätt kan en beslutsam kvinna gärna få kallas Madam Saddam,
med anspelning på att hon driver företaget med diktatorsfasoner.
Någon »herr Saddam« i svenskt näringsliv har ännu inte setts till.
(Edstrand 2002:32)

I en annan studie av företagsledare konstaterar även Helena Strömstedt
(2009:23) att det fanns stora skillnader i den mediebild som gavs kvinnor och
män. Ett resultat vara att medan männen porträtterades som målfokuserade,
specialister, tuffa och konkurrensorienterade, beskrevs kvinnorna som osäkra
och styrda av humör och känslor. Att medierna ibland fokuserar för mycket på
triviala aspekter som kläder, utseende och familjesituation bekräftas av ledare
för näringslivet. I boken livet, makten och konsten att våga vara sig själv (2010)
beskriver Ebba Lindsö, tidigare vd för Svenskt Näringsliv, hur hon upplevde
att mediernas bild av henne delvis var orättvis. Istället för att utvärderas utifrån
sin yrkesutövning lades ett för stort fokus på hennes kön, val av kläder och
utseende.
Även inom nöjesjournalistiken förmedlas stereotypa uppfattningar om kvinnor
och män. I flera uppsatsstudier har framkommit att nöjesjournalistiken i vissa
avseenden framställer kvinnor och män på olika sätt. I en studie av hur
Aftonbladet och TT spektra gestaltar kvinnor och män i den svenska
melodifestivalen 2011 finner Rebecka Ljung (2011:2) att männen, till skillnad
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från kvinnorna, oftare beskrivs som starka, drivna och som experter på sitt
område. I en studie av Expressens och Aftonbladets gestaltning av två vinnare
från TV4:s nöjesprogram Idol år 2007 fann Åsa Erikson olikheter i
skildringen Agnes Carlsson och Markus Fagervall. I mediernas rapportering
påträffade Eriksson bland annat stereotypa inslag av kvinnligt och manligt.
Det är inte ovanligt att journalistiken förmedlar bilden av kvinnor som vackra
och män som starka och framgångsrika (Jarlbro 2006:109).

3.2 Mediernas rapportering om kvinnor och män i
normala politiska sammanhang
Journalists often ask women politicians’ questions that they don’t ask
men. (Braden 1996:1)

Det finns en stor kunskap om hur medierna framställer kvinnor och män i
normala politiska situationer. I flera avseenden förekommer skillnader mellan
könen. Flera av dessa skillnader överensstämmer med det som tidigare
forskning påvisat i studier av mediernas rapportering om kvinnor och män i
ickepolitiska sammanhang. Med en normal politisk situation avses: ”Political
tasks and duties that are recurring and follows a routine pattern” (Super 2007).
Exempel på arbetsuppgifter i det normala politiska livet kan vara
utskottsarbete, möte med partigrupp, förberedelse och genomförande av
valrörelser, färdigställande av motioner och propositioner etc. Det vardagliga
och normala politiska livet inkluderar inte politiska skandaler.
Ofta har forskningen om mediernas gestaltning om kvinnor och män i
normala politiska sammanhang sitt fokus på antingen politiska kandidater i
valrörelser eller på politiskt förtroendevalda under deras ämbetsperiod. Även
om en stor del av den kunskap som finns att tillgå är resultat av amerikanska
och brittiska forskningsprojekt så finns det flera betydande svenska studier på
området. I den nationella och internationella forskningen om mediernas
rapportering om kvinnor och män i normala politiska sammanhang framträder
fem huvudresultat.
1. Kvinnor ges ett mindre medieutrymme än män
One of the worst things that can happen to a politician is to receive
little or no media coverage. (Braden 1996:2)

I ett flertal studier av amerikanska senatsval och guvernörsval har den
amerikanska statsvetaren Kim Fridkin Kahn påvisat att kvinnor ges ett mindre
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kvantitativt medieutrymme än män (Kahn 1996, 1994a, 1994b, 1992, 1991;
Kahn och Goldenberg 1991). Kahns forskningsresultat har bekräftats genom
näraliggande studier i tiden (Braden 1996; Smith 1997; Witt, Paget and
Mathews 1995). I senare studier av amerikanska guvernörsval och senatsval
har skillnaderna i medieutrymmet mellan kvinnor och män kommit att
krympa (Devitt 2002, 1999; Kittilson och Fridkin 2008; Jalalzai 2006; Rausch,
Rozell and Wilson 1999). Enstaka studier har även visat på att kvinnor kan
erhålla mer medieutrymme än män i valrörelser (Banwart, Bystrom och
Robertson 2003; Bystrom, Robertson och Banwart 2001; Carrol och Schreiber
1997). Skillnader i mediernas kvantitativa prioriteringar har också funnits vid
de fåtal tillfällen kvinnor har kandiderat till den amerikanska presidentposten.
Under 2000 års primärvalskampanj erhöll den republikanska
presidentkandidaten Elisabeth Dole ett mindre medieutrymme än hennes
huvudkonkurrenter George W. Bush, John McCain och Steve Forbes
(Heldman, Caroll and Olson 2000; Bystrom 2005). Forskningsresultaten
motsägs något av Sean Aday och James Devitt (2001) som i en studie, av fem
amerikanska dagstidningar, visar att George W. Bush var den enda
presidentkandidaten som gavs ett större medieutrymme än Elizabeth Dole.
Skillnaden mellan de två presidentkandidaterna var ändå markant. Senare
studier av de demokratiska presidentkandidaterna Hillary Clinton och Barack
Obama har visat på mindre skillnader. I primärvalskampanjen 2008 gavs
Barack Obama endast ett något större medieutrymme än Hillary Clinton
(Media Monitor 2008a, 2008b).
Bilden av att amerikanska nyhetsmedier prioriterar män före kvinnor bekräftas
av komparativa studier. I en studie av tjugo presidenter och premiärministrar
från tio länder fann den amerikanska statsvetaren Pippa Norris (1997) att
kvinnornas medierapportering var något lägre än bland männen i studien.
Också i den återkommande världsomfattande studien Global Media
Monitoring Project presenteras nedslående data över kvinnornas andel av
mediernas rapportering under en dag. Bland samtliga artiklar i kategorin
politics and government hade endast 18 procent en kvinna som nyhetssubjekt
(Media Watch 2010). Även i en svensk kontext är statistiken mindre
smickrande. I den svenska delen av Global Media Monitoring Project för
2005 hade endast 28 procent av artiklarna i kategorin politik, regering, riksdag
en kvinna som nyhetssubjekt (Jacobson 2005). Skillnaderna är dock inte alltid
så stora som framkom i Jacobsons studie 2005. I den svenska valrörelsen 2010
påvisades stora likheter i mediernas kvantitativa rapportering om dess två
huvudpersoner Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt. I medieanalysföretaget
Infopaqs politikerbarometer framkom att Mona Sahlin förekom nästan lika
ofta som Fredrik Reinfeldt i medierna under perioden 18 juni–29 augusti 2010
(Politikerbarometern 2010). Vad gäller uttalanden citeras kvinnor i en mindre
grad än män i politiken (Kroon 2006).
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2. Kvinnor ifrågasätts för sin trovärdighet och duglighet i större utsträckning än
män
If you want power you have to look as if you are entitled to power.
(Church i Ross och Srebreny 1996:87)

En person som aspirerar på ett politiskt uppdrag måste övertyga väljarna om
dennes duglighet som folkvald politiker.24 Den andra skiljelinjen i mediernas
rapportering om det vardagliga politiska livet är att kvinnor ifrågasätts för sin
trovärdighet som politiker på ett sätt som inte är förekommande bland
männen. Skillnader har identifierats i ett flertal studier av valrörelser. I
amerikanska senatsval och guvernörsval under 1990-talet ifrågasattes
kvinnornas duglighet i medierna på ett sätt som inte var förekommande för
männen. I stället rapporterade medierna om politiska sakfrågor i större
utsträckning för männen än för kvinnorna (Kahn 1996, 1994a, 1992; Kahn
och Goldenberg 1991). Några av slutsatserna var att medan kvinnorna var
tvungna att övertyga väljarna om sin duglighet som politiker gavs männen
möjlighet att diskutera och kommentera politiska sakfrågor. Studier som
genomförts under 2000-talet på amerikanska borgmästarval, guvernörsval och
senatsval har visat på att skillnaderna har kommit att minska och i vissa fall
även raderats (Banwart, Bystrom och Robertson 2003; Bystrom, Robertson
och Banwart 2001; Atkeson och Krebs 2008). Förändringen ligger i att
kvinnor inte längre ifrågasätts för sin kompetens i större utsträckning än män.
Ändå kan det finnas viss anledning att misströsta. Bland annat fokuserar
medierna oftare på sakfrågor i rapporteringen om män än om kvinnor. (Aday
och Devitt 2001; Devitt 2002; Kittilson och Fridkin 2008). Att kvinnornas
duglighet inte längre ifrågasätts i en högre utsträckning än männen gäller dock
inte alltid. Kvinnor som aspirerar på de allra högsta politiska positionerna kan
fortfarande ifrågasättas för sin duglighet och kompetens på ett sätt som inte är
fallet för män. På politiska positioner där kvinnor aldrig eller sällan varit
representerade kan erfarenhet ifrågasättas på ett sätt som inte är lika
framträdande i mediernas rapportering om män i politiken. I mediernas
rapportering av de republikanska presidentkandidaterna 2000 ifrågasattes
Elizabeth Dole för sin förmåga att bedriva valkampanj och utgöra en trovärdig
presidentkandidat på ett sätt som inte var förekommande bland hennes
manliga konkurrenter (Aday och Devitt 2001; Heldman, Caroll och Olson,
2000). Även mediernas rapportering om demokraternas primärvalskampanj
mellan Hillary Clinton och Barack Obama kritiserades för en snedvriden
mediebild till Clintons nackdel (Bailey och Dinerman 2008). Liknande
24

Att framstå som duglig är inte minst viktigt i valrörelser där partier går till val på samarbeten.
Exempelvis i de svenska valrörelserna 2006 och 2010 var det av allra högsta vikt för
oppositionspartierna att övertyga väljarna om deras gemensamma regeringsduglighet och framstå som
ett trovärdigt regeringsalternativ.
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skillnader i mediernas rapportering hade Karen Ross och Annabelle SrebernyMohammadi (2000) tidigare funnit i en studie av Tony Blair och Margaret
Beckett som 1994 förde en kamp om ordförandeposten för det brittiska
Labourpartiet. I en studie av kanadensiska valkampanjer fann Gidengil och
Everitt (2003) att medierna använde ett mer negativt språkbruk i
beskrivningen av kvinnor än om män. Liknande erfarenheter finns från en
svensk kontext. I valrörelsen inför riksdagsvalet år 2010 kritiserade och
ifrågasatte
nyhetsmedierna
Socialdemokraternas
partiledare
och
statsministerkandidat Mona Sahlin på ett sätt som inte skedde för
Moderaternas partiledare, tillika statsminister, Fredrik Reinfeldt (Asp 2010;
Jarlbro och Hammarlin 2010; P1 Morgon 2009; Radions Eko 2010). Bilden
av att kvinnor i politiken ges en mer negativ medierapportering framkommer i
flera internationella studier. Undersökningar från Australien (Deutchman och
Ellison 1999), Chile (Valenzuela och Correa 2009), Israel (Dalia Liran-Alper
2008; Lemish Dafna 2004), Italien (Roncarolo 2000), Indien (Bathla 2004),
Kanada och Nya Zeeland (Trimble, Treiberg, Girard 2007) visar på skillnader
i mediernas bild av kvinnor och män i politiken. Även om skillnaderna har
kommit att minska över tiden återstår fortfarande grundproblematiken.
3. För kvinnor står privatlivet ofta i fokus
När det står faktarutor om mig så står det alltid vad mina barn heter
och hur gamla mina barn är och vad jag har för bok på nattduksbordet.
Men vem vet hur många barn Anders Borg har som exempel, eller vad
de heter eller hur gamla de är. (Axén Ohlin i Schyman 2008)

En tredje skiljelinje är att nyhetsmedierna tenderar att göra bedömningen att
kvinnornas privatliv är mer relevant och mer betydelsefullt att rapportera om
än männens privatliv. För kvinnor kan det privata bli offentligt medan
männens privatliv i större utsträckning förblir privat (Wendt 2012:8ff).
Skillnaderna i mediernas rapportering tar sig konkreta uttryck genom fokus på
civilstånd, familjesituation och andra personliga aspekter av privatlivet. I
studier av amerikanska guvernörsval, senatsval och presidentval har skillnader
påvisats i hur medierna fokuserar på kandidaternas privatliv (Aday och Devitt
2001; Atkeson and Krebs 2008; Bystrom, Robertson och Banwart 2003;
Devitt 2002; 1999; Heldman, Caroll och Olson, 2000; Sundin 2008). Några
av slutsatserna är att medierna, i rapporteringen om kvinnor, ägnar större
uppmärksamhet åt frågor som vem är gift med vem eller hur många barn
kandidat X har, än i rapporteringen om män. I en studie av fyra nyhetsmediers
porträtteringar av svenska partiledare inför riksdagsvalet 2006 påvisades
liknande resultat (Wendt 2011). Bland annat framkom olikheter i hur
medierna gestaltade kvinnornas och männens privatliv och familjesituation.
Det finns dock enstaka studier som visar på att kvinnornas privatliv inte är av
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ett större intresse för medierna i rapporteringen om politik (Kittilson och
Fridkin 2008). Bilden av att medierna har en omotiverad fokusering på
privatliv i rapporteringen om kvinnor i politiken bekräftas av politikernas egna
erfarenheter. I intervjustudier av brittiska parlamentsledamöter har många
kvinnor gett uttryck för svårigheter med att rikta medialt fokus bort från det
privata och personliga innehållet och mot ett mer sakpolitisk medieinnehåll
(Fowler 1991; Ross och Srebreny-Mohammadi 1997, 2000; Ross 2004, 2002).
Också i en svensk kontext har flera kvinnor i politiken upplevt att deras
yrkespolitiska medieutrymme fokuserat för lite på sakfrågor. Bland annat har
Centerpartiets tidigare ordförande och vice statsminister Maud Olofson
(Agenda 2010), Moderaternas tidigare borgarråd i Stockholms stad Christina
Axén Ohlin (Schyman 2008) och Socialdemokraternas tidigare
arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (Schyman 2008) ifrågasatt det
stora medieutrymme som har fokuserat på deras privatliv. Inte sällan fokuserar
medierna på kvinnornas vardagspussel med att kombinera privatliv och
yrkesliv (Van Zoonen 2000:115). I mediernas gestaltning av kvinnor integreras
ofta familjerollen medan densamma ofta helt, eller delvis, utelämnas i
gestaltningen av män. I en studie av Mona Sahlins politiska karriär mellan
1995 och 2010 konstaterar Mia-Marie Hammarlin och Gunilla Jarlbro (2012)
att en stor del av mediernas fokus riktades mot privatpersonen Sahlin och att
könet hade betydelse för hur hon framställdes i dagspressen. Mona Sahlin har
varit föremål för många studier och det finns också undersökningar som inte
tillskriver könet en speciellt stor betydelse för hur medierna rapporterat om
henne (Retriever 2011). De svenska mediernas gestaltning om den
republikanska vicepresidentkandidaten Sarah Palin år 2008 är ett annat
exempel på den starka fokusering som kan förekomma på kvinnornas privatliv.
I rapporten Sara Palin – rätt sorts kvinna (Sundin) konstateras att:
I många artiklar och reportage om Sarah Palin står det att hon är
fembarnsmor och hockeymorsa. Dessutom blev det en väldig
uppståndelse när det blev känt att hennes dotter, blott 18-åriga Bristol,
är gravid. (2008:5)

Palins privatliv fick en relativt framträdande roll i gestaltningen av henne som
person och som kandidat till det amerikanska vicepresidentämbetet. Sällan
gestaltades presidentkandidaterna Barack Obama eller John McCain i
liknande ordalag. Dock behöver det inte enbart vara av ondo att kvinnor
gestaltas utifrån yttre attribut och familjesituation. Det kan även i vissa fall
vara en självvald mediestrategi. Sarah Palin var noggrann med att definierade
sig själv som en hockeymamma. Exempelvis gavs Palins (2008) uttalande:
“What’s the difference between a hockey mom and a pitbull? Lipstick” gav
stor medial uppmärksamhet vid republikanernas nationella konvent år 2008.
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4. Kvinnor kommenteras för sitt uppträdande och utseende
Men act and women appear! (Berger 2003:37)

Det engelska uttrycket style over substances beskriver delvis den fjärde
skillnaden i mediernas rapportering om kvinnor och män i det vardagliga
politiska livet. Gunilla Jarlbro, som har lång forskningserfarenhet av mediernas
rapportering, talar i boken Medier, genus och makt (2006:58) om ”snygga ben
som politisk merit” och att mediernas rapportering kan fokuseras kring yttre
attribut. Bland annat uppmärksammas oftare irrelevanta aspekter som utseende,
ålder och klädval i rapporteringen om kvinnor. Män gestaltas oftare utifrån
sina politiska åsikter, förslag och ställningstaganden än kvinnor. Omvänt gäller
att kvinnor oftare gestaltas utifrån sitt klädval, hårfärg och sin vikt än män
(Dalia Liran-Alper 2008; Henderson 1999; Jamieson 1995; Ross och
Sreberny-Mohammadi, 1997, 1996; Ross 2004, 2002, 2000; Witt, Paget och
Matthews 1995). I mediernas rapportering ges kvinnornas personlighetsdrag
ett utrymme på bekostnad av politiska sakfrågor (Heldman, Caroll och Olson
2000; Kahn 1992; Aday och Devitt 2001; Bystrom 2005; Sundin 2008; Möller
2009:83ff; Whitaker 2006:85). Under 2008 års amerikanska
primärvalskampanj, bland demokraterna, var mediernas språkbruk bland annat
mer aggressivt i rapportering om Hillary Clinton än Barack Obama (Bailey
och Dinerman 2008; Hall Jamieson 2008; Helsingborgs Dagblad 2008). I en
intervju för SVT:s nyhetsprogram Agenda år 2008 uttryckte Centerpartiets
ordförande och vice statsminister Maud Olofson en frustration över mediernas
rapportering om hennes utseende och klädval. Även om det är få män som
gett utryck för samma frustration när det gäller mediernas beskrivningar av
deras uppträdande och utseende kan det finnas aspekter som männen upplever
är till deras nackdel i mediernas rapportering. Dock är det få studier som
undersökt detta noggrannare och inom forskningen finns visst stöd för
kvinnornas uppfattningar. Gunilla Jarlbro konstaterar också att medierna
beskriver kvinnor utifrån deras kläder och utseende på ett sätt som är helt
främmande bland männen. I en intervju i Sydsvenska Dagbladet (Fagerström
2005) uttrycker Jarlbro skillnaderna mellan beskrivningarna av kvinnor och
män med att ”Göran (Persson) talade igår på Sergels torg. Han var iförd
marinblå kostym, röd pullover och var tunnhårig som vanligt”. Genom att
beskriva Göran Persson på ett sätt som är vanligt förekommande för kvinnor
framkommer skillnaderna tydligt.
5. Kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper och kompetenser
Den femte skiljelinjen i mediernas rapportering om det vardagliga politiska
livet är att kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper och kompetenser.
Forskningslitteraturen erbjuder en stor omfattning av studier som påvisar
könsstereotyper i människors föreställningar och uppfattningar om kvinnor
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och män i politiken (Diekman och Eagly 2000; Nicholson 1986; Williams och
Best 1990; Williams, Satterwhite och Best 1999). Kvinnan uppfattas som
subjektiv, lättsårad, lätt till gråt, påverkbar, osjälvständig, ej tävlingsinriktad och
har svårt att fatta beslut. Motsvarande könssterotypa föreställningar om
mannen är den helt motsatta. Mannen ses som objektiv, rationell, gråter sällan,
opåverkbar, självständig, tävlingsinriktad och har lätt för att fatta beslut.
Resultaten bekräftas av studier med en experimentell design. Män i politiken
betraktas som starka, kompetenta, självsäkra och erfarna i större utsträckning
än kvinnorna som istället betraktas som varma, ärliga, känslosamma, rättvisa,
godhjärtade, moraliska och snälla (Brown, Heighberger och Shocket 1993;
Dolan 2010, 2006; 2004; Fridkin och Kenney 2009; Gordon och Miller 2007;
Huddy och Capelos 2002; Kahn 1996, 1994a; Leeper 1991; Matland och
King 2002; McGraw 2003; Sapiro 1982). Män anses även bättre lämpade för
att hantera hårda politiska frågor som ekonomi, näringsliv, säkerhet, juridik,
försvar, jordbruk, och utrikespolitik medan kvinnor bedöms bättre lämpade för
mjuka politiska frågor som utbildning, vård och omsorg, jämställdhet,
familjepolitik och miljö (Alexander och Andersen 1993; Burrell 1994; Dolan
2006; Gordon 2001; Huddy och Terkildsen 1993a, 1993b; Kittilson och
Fridkin 2008; Koch 1999; Leeper 1991; Matland 1994; Ogletree, Coffee, och
May 1992; Rosenwasser och Dean 1989; Rosenwasser och Seale 1988;
Rosenwasser m.fl. 1987; Sapiro 1982). Stereotypa föreställningar om kvinnor
och män återspeglas även i mediernas politiska rapportering om kvinnor och
män i det vardagliga politiska livet (Kahn 2008, 1996, 1992; Kahn och
Goldenberg 1991; Leeper 1991). Ett exempel på mediernas könsstereotypa
medierapportering inför det demokratiska amerikanska primärvalet i New
Hampshire 2008. Hillary Clinton beskrevs som uppgiven och nära till
sammanbrott medan Barack Obama beskrevs som stark och segerviss.
Valresultatet visade senare på Hillary Clinton som segrare (Bjurman 2008).

3.3 Mediernas rapportering om kvinnor och män i
politiska skandaler
Som tidigare diskuterats är det vetenskapliga intresset för politiska skandaler i
Sverige mindre omfattande och forskningen är under utveckling. Många
studier som analyserar politiska skandaler saknar också ett genusperspektiv.25
Kunskapen om hur medierna rapporterar om kvinnor och män i politiska
skandaler är därför inte lika omfattande som kunskapen om hur medierna
25

För den som huvudsakligen är intresserad av skildringar av nationella och internationella politiska
skandaler finns ett flertal publikationer att tillgå (Allen 1991; Cawthorn 2007; Citron 2007; Klein
2010; King 1998; Loberg 2012; Long 2008; Markovits och Silverstein 1988; Morero 2012; Nilsson
2010; Olsson 1993; Wall 2008; Williams 1997).
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rapporterar om kvinnor och män i ickepolitiska eller normala politiska
sammanhang. Forskningsläget kan sammanfattas med uttrycket ”Många
åsikter och relativt lite data”. Debatten om mediernas rapportering om kvinnor
och män i politiska skandaler är till stor del inte akademisk. I brist på
vetenskapliga resultat kan spekulationer komma att ta vid om argumenten inte
bli tillräckligt underbyggda. Men även om studierna är relativt få saknas det
inte kunskap i ämnet. En stor del av den forskning som finns på området
utgörs av studier av amerikanska och engelska förhållanden. Även om flera
likheter kan finnas är amerikanska och engelska förhållanden långt ifrån helt
överförbara till en svensk kontext. Utifrån resultaten är det därför svårt att
uttala sig om samma förhållanden även råder i Sverige. Därför kommer den
forstsatta forskningsöversikten huvudsakligen utgå från svenska studier.
Forskningen har av tradition främst bedrivits inom ämnet medie- och
kommunikationsvetenskap. Men det finns även vetenskapliga bidrag ifrån
statsvetenskap och sociologi. På frågan om det finns empiriska belägg för att
det förekommer olikheter i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män
i politiska skandaler är svaret både ja och nej. I ett flertal studier framkommer
att det finns skillnader medan andra studier främst visar på likheter i hur
medierna rapporterar om kvinnor och män i politiska skandaler. Sammanlagt
baseras denna nationella kunskapsöversikt på ett tjugotal olika studier.
Resultaten kan delas in i kategorierna:
1. Det finns inga betydande skillnader i hur medierna rapporterar om
kvinnor och män.
2. Det finns skillnader i enskilda fall, men dessa beror inte på kön utan
huvudsakligen på andra faktorer.
3. Det finns skillnader i enskilda fall som kan förklaras av kön.
En slutsats från svenska studier är att det inte finns något tydligt svar på frågan
om det förekommer systematiska skillnader i hur medierna rapporterar om
kvinnor och män som grupp i politiska skandaler. Studier pekar i olika
riktningar och resultaten motsäger till viss del varandra. Det går att finna stöd
för nästan vilken uppfattning som helst. För detta kan flera argument anföras.
För det första finns det ingen studie som egentligen tillräckligt utförligt
undersökt forskningsfrågan. Tidigare studier har ofta karaktären av mindre
fallstudier där generaliseringar inte är möjliga. I vissa studier dras generella
slutsatser utifrån ett datamaterial som inte möjliggör för denna typ av
konklusioner. Även för denna avhandling är de generaliserande möjligheterna
begränsade. Forskningsområdet saknar också studier som sträcker sig över en
längre tid och som inkluderar många fall.
För det andra föreligger ibland en urvalsproblematik. Ofta studeras enbart
stora mediedrev vilket innebär att många typer av politiska skandaler faller
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utanför urvalsramarna. Alla skandaler är inte upphov till mediedrev och alla
mediedrev är inte politiska skandaler.
För det tredje är indikatorerna ibland för få och operationaliseringarna brister i
precisering. Det kan finnas många likheter och skillnader som inte har kunnat
mätas genom tidigare studier. Inte sällan består datamaterialet av flera
hundratal artiklar. I den kvalitativa analysen kan det komma att infinna sig
reliabilitetsproblem då det kan vara svårt att överblicka det empiriska
materialet. Ur ett tillräckligt stort datamaterial förekommer citat som kan
styrka nästan vilka hypoteser och frågställningar som helst. Många studier
analyserar en eller ett par stora och uppmärksammade skandaler
För det fjärde är det ofta individnivån som står i fokus genom att ett fåtal fall
jämförs med varandra. Frågan är om likheter och skillnader i enskilda fall även
förekommer på en gruppnivå. Allt för sällan analyseras kvinnor och män som
grupp.
För det femte inkluderas sällan samtliga aspekter av mediernas rapportering i
den tidigare forskningen. Ofta fokuserar studierna på mediernas innehåll och
utformning och mer sällan på rapporteringens omfattning.
Trots invändningarna ovan skall det understrykas att tidigare forskning absolut
inte på något sätt är oviktig. Tvärtom bidrar många studier med en stor insikt i
hur medierna rapportera om kvinnor och män i enskilda fall genom olika
komparationer. Denna kunskap skall inte underskattas. Att enbart undersöka
ett fåtal fall behöver inte vara någonting negativt. Många studier har inte
heller generaliserande ambitioner och även om forskningen inte ger något
tydligt svar på avhandlingens forskningsfråga ger den ändå en kunskapsgrund
att stå på.

Det finns inga betydande könsskillnader i mediernas rapportering
Det finns forskningsbidrag som argumenterar för att det inte förekommer
några betydande skillnader i hur medierna rapporterar om kvinnor och män i
politiska skandaler. I en experimentell studie av människors bedömningar av
politiska skandaler gavs inget stöd för hypotesen om att kvinnor utvärderas
hårdare än män (Smith, Smith Powers och Suarez 2005:122). Trots resultatet
utesluter inte artikeln möjligheten för att kön kan ha betydelse för hur vi
uppfattar politiker och deras handlingar (Smith, Smith Powers och Suarez
2005:126). Om kvinnor och män utvärderas lika borde detta reflekteras i
mediernas rapportering. I en annan experimentell studie av fiktiva politiska
skandaler gavs kvinnornas överträdelser till och med en högre acceptans än
männens överträdelser (Carlson, Ganiel och Hyde 2000:750). Liknande
resultat har framkommit i en studie av Scott Brenton (2007). En kritisk
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invändning mot dessa experimentella studier är att de inte inkluderar analyser
av mediernas faktiska rapportering. Hur människor upplever en skandal och
hur medierna rapporterar om samma skandal, behöver inte komma att stämma
överens. Även inom journalistkåren finns exempel på uppfattningen att
medierna inte gör skillnad på kvinnor och män i sin rapportering om politiska
skandaler. Vid ett seminarium arrangerat av Timbro (2011) uttryckte
journalisten Niklas Svensson att han, i sin rapportering om politiska skandaler,
ställer samma frågor till kvinnor som till män.

Det finns skillnader i enskilda fall, men dessa beror inte på kön
utan på andra faktorer
Det finns flera studier som visar på skillnader i hur medierna rapporterar om
kvinnor och män i politiska skandaler. Olikheterna förklaras dock inte av
huvudpersonernas kön. Istället argumenterar studierna för att skillnaderna
antingen kommer av att (1) kvinnor och män är olika och/eller att (2) det finns
tillfälligheter och olikheter i skandalerna. I en studie av svenska mediedrev
konstaterar Poirier Martinsson och Sohl Stjernberg (2011:26) att ”Det inte
tycks råda någon tvekan om att kvinnor och män behandlas olika” men att
”man inte kan dra slutsatsen att män eller kvinnor generellt behandlas bättre
eller sämre på grund av sitt kön”. Istället är det skandalens unika kontext och
egenskaper som till stor del avgör mediernas rapportering. Poirier Martinsson
och Sohl Stjernberg (2011:7) påpekar att på grund av skandalens komplexitet
kan en av de viktigaste faktorerna som avgör vem som kommer undan en
skandal var ”ren och skär tur”. Studien bringar förtjänstfullt nytt ljus över
några av Sveriges största mediedrev under perioden 1995–2006. En
invändning mot studiens slutsatsdragning kan dock vara de generaliseringar
som görs utifrån en kvalitativ analys av endast sju fall. Dock bidrar studien av
Poirier Martinsson och Sohl Stjernberg med flera intresseväckande resultat,
men för att med ännu större säkerhet kunna fastställa några av de slutsatser
som dras behövs en mer systematisk genomgång av mediernas rapportering.
I radioprogrammet P1 Medierna analyserades tio politiska skandaler under
rubriken Mediedrevet och könet (2010). En av slutsatserna var att det finns
skillnader i hur medierna skriver om kvinnor och män men att könet inte har
varit avgörande för om huvudpersonerna kunnat sitta kvar eller tvingats avgå.
Resultatet blir tyvärr något svårbedömt då det begränsade utrymmet försvårar
en närmare redogörelse för vad som ligger till grund för slutsatserna. Inte
heller i den korta arbetsrapport som följer studien (Johansson 2011) framgår
det med tydlighet på vilka grunder som slutsatserna har dragits. Ur ett
metodologiskt perspektiv är det synd med dessa brister då studiens resultat kan
bidra med en viktig förståelse om politiska skandaler. Dock skall understrykas
att studien har flera förtjänster och lämnar efter sig många intresseväckande
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frågor. Bland annat bidrar studien med förtjänstfull kunskap om skillnader i
hur Sveriges riksdagsledamöter uppfattar mediedrev.

Det finns skillnader i enskilda fall som kan förklaras av kön
En del av den forskning som finns på området tillskriver könsaspekten någon
form av betydelse när det gäller att förstå hur medierna rapporterar om
kvinnor och män i politiska skandaler. Även om forskningsområdet är under
utveckling kan nationella och internationella mediestudier på området
huvudsakligen sammanfattas i fyra resultat.
1. Kvinnor och män kan utvärderas på olika sätt i politiska skandaler
Amerikansk forskning har påvisat att kvinnor och män kan komma att
utvärderas olika beroende på skandalens art. I enskilda fall kan variationerna
vara både stora och små. Exempelvis fann Maule och Goidel (2003) att
kvinnor missgynnades i drogskandaler. I en annan studie fann Huddy och
Capelos (2002) att män missgynnades i korruptionsskandaler. I en tredje
studie fann Cobb och Farahi (2006) att kvinnor missgynnades i ”Nannygate”
skandaler som involverade illegala immigranter. Även studier av svenska
förhållanden visar på vissa skillnader mellan könen. Medierna kan komma att
döma kvinnor hårdare än män i exempelvis alkoholskandaler. I en jämförelse
av rapporteringen om alkoholskandalerna som involverade SSU:s tidigare
ordförande Anna Sjödin och den moderata riksdagsmannen Per Bill
konstaterar Ann Charlott Alstadt (2007) att det fanns en obalans i
nyhetsmediernas innehåll. Bland annat hade medierna en mer accepterande
inställning till Per Bills överträdelse (Alstadt 2007). Att acceptansen kan vara
lägre för kvinnor än för män i alkoholskandaler framkom också i en studie av
den tidigare moderata statssekreteraren Ulrica Schenström (Friman, Jungert
och Sidung 2007:19). I en studie av politik, moral och mediedrev finner
Sigurd Allern och Ester Pollack (2009:201) stöd för en könshypotes. Om
kvinnor inte lyckas leva upp till förväntningar om en hög moral och en stark
empati kan den negativa reaktionen att bli mer kraftfulla än för män (Allern
och Pollack 2009:201; 2012:186). Cobb och Farahi (2006:22ff) konstaterar att
amerikanska skandaler ofta handlar om moral och etik och som grupp
betraktat kan kvinnor komma att missgynnas av att de förväntas ha en högre
moral än män. Det finns flera svenska politiska skandaler som visar på att det
kan finnas olikheter i synen på moral i enskilda fall. I en debattartikel
argumenterar Gunilla Jarlbro (2009) att mediedrevet mot LO-ordföranden
Wanja Lundby-Wedin var ”värre för att hon var kvinna”. Jarlbro lyfter fram
att mediebilden av Lundby-Wedin huvudsakligen fokuserade på hennes
bristande moral. Att förväntningar kan ha betydelse för hur nyhetsmedier
rapporterar om kvinnor och män i politiska skandaler framgår av en studie om
Gudrun Schymans deklarationsskandal år 2003 (Kroon 2007:95). Att
Schyman inte levde upp till människors högt ställda förväntningar uttrycktes
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med tydlighet genom Expressens rubrik ”Hur kunde du Gudrun?” (Kroon
2007:102). Enligt Allern, Kantola, Pollack och Blach-Ørsten (2012:46) finns
det dock inga belägg för att kvinnor, i en nordisk kontext, som grupp är
föremål för skandaler oftare än män. Ytterligare en faktor som kan påverka hur
medierna rapporterar om en politisk skandal är huvudpersonens tidigare
mediehistorik och eventuella skandaler. Kroon (2006:22) argumenterar för att
dessa faktorer påverkar kvinnor mer än för män.
Att skandaler som liknar varandra ibland ges olika rapportering bekräftas av en
förstudie till denna avhandling. En analys av fyra moderata politiska skandaler
under oktober månad år 2006 visade att nyhetsrapporteringen om Maria
Borelius och Cecilia Stegö Chilò, i flera avseenden skiljdes sig från
rapporteringen om Anders Borg och Tobias Billström (Bromander 2007).
Rapporteringen om kvinnornas skandaler var bland annat mer omfattande och
innehöll ett tydligt fokus på ett personligt ansvarsutkrävande (Bromander
2007:11ff). Att kvinnor kan komma att ges en mer omfattande rapportering
än män framgår av en amerikansk studie. Analysen av 150 kongressledamöters
politiska skandaler visar att artiklarna i kvinnorna skandaler är längre än
artiklarna i männens skandaler (Cobb och Farahi 2006:18).
2. För kvinnor är det privata ofta offentligt, för männen förblir det privata ofta
privat
Föreställningen om att kvinnornas och männens privata och offentliga roller
kan komma att skiljas åt på olika sätt bekräftas till viss del av svenska
mediestudier. I en studie av de moderata politiska skandaler som utspelades sig
direkt efter statsminister Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring år 2006
argumenterar Kristin Eliason (2009:1) för att “The same or at least the same
acts were judged differently”. En av anledningarna till att Maria Borelius och
Cecilia Stegö Chilò missgynnades i mediernas rapportering var att de
bedömdes som privatpersoner. Detta till skillnad från Anders Borg, Tobias
Billström samt även Carl Bildt som istället utvärderasdes utifrån sin profession
(Eliasson 2009:26). Att medierna i enskilda politiska skandaler tenderar att
privatisera kvinnor mer än män framkommer i Madeleine Kleberg och
Kristina Widestedts studie Ledare i blåsväder (2002:86). En slutsats som
framhålls är att medierna oftare fokuserar på det personliga och det privata i
granskningen av kvinnor än vad som är fallet i granskningen om män (Kleberg
och Widestedt 2002:94). Enligt Kleberg och Widestedt (2002:93) presenteras
kvinnor inte sällan som oförbätterliga och med trassligheter av sexualitet,
familjeliv och barnavård i den privata sfären. Återigen är det enskilda fall som
analyserats i nämnda studier. Det finns få belägg för att skillnaderna återfinns
på en gruppnivå.
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3. Kvinnor och män visualiseras på olika sätt i politiska skandaler
Den visuella framställningen fyller en viktig funktion i mediernas rapportering
om politiska skandaler. Genom en bild kan artikelns innehåll komma att
förstärkas och förtydligas. I vissa fall kan bilden till och med vara större än
artikelns brödtext. Uttrycket att ”En bild säger mer än tusen ord” kan ibland
vara träffande när det gäller mediernas rapportering om politiska skandaler.
Huvudsakligen är det medie- och kommunikationsforskaren Åsa Kroon som
studerat de svenska mediernas visualisering av rapporteringen om skandaler.
Tillsammans med Mats Ekström har Åsa Kroon (2006) funnit att stereotypa
föreställningar om kvinnor och män kan komma till uttryck i den visuella
framställningen av politiska skandaler. I boken Drevet går uttrycker sig Kroon
med att ”Det tycks inte finnas några gränser för hur nära man får porträttera
en kvinnas till synes ledsna ansikte, tårfyllda ögon eller sammanbitna mun”
(Pihlblad 2010:166). I en närmare studie av mediernas bildsättning i
rapporteringen om Gudrun Schymans felaktiga avdrag i deklarationen år 2003
konstaterar Kroon (2007:101ff) att mediernas val av bilder porträtterar en
politiker som är ensam, rädd, resignerad, trött, sårbar och inte minst skyldig.
Liknande resultat framkommer i en uppsatsstudie om visualiseringen av Mona
Sahlins och Håkan Juholts skandaler (Berglund och Eliasson 2011). I en
bildanalys framkommer att medan Juholt uppvisade en självsäkerhet och
trygghet utstrålade Sahlin en skam och en frånvaro (Berglund och Eliasson
2011:2). Om skillnaderna återfinns även i andra skandaler går dock inte att
uttala sig om. Ej heller kan studierna svara på frågan om det föreligger en
systematik i att kvinnor och män bildligt porträtteras på olika sätt.
4. Mediernas rapportering kan innebära att politiska skandaler får olika avslut för
kvinnor och för män
Vilka konsekvenser som politiska skandaler för med sig för huvudpersonerna
är inte helt outforskat. Flera undersökningar har fokuserat på frågan om
huruvida kvinnor avgår oftare än män och bland politiker i regeringsställning
är det så att kvinnor avgår oftare än män (Allern, Kantola, Pollack och BlachØrsten 2012:47; Carlsson 2012). Resultaten bekräftas av uppsatsstudien
kvinnor går, män består (Åkerlind och Escobar Martinez 2011) där en av
slutsatserna är att kvinnor frivilligt lämnar sina politiska uppdrag i större
utsträckning än män. I en annan uppsatsstudie argumenterar Eurenius
(2008:22) för att politiska skandaler drabbar kvinnor hårdare oavsett
skandalens karaktär. Att styrkan och intensiteten i mediernas avgångskrav kan
ha betydelse på de beslut som huvudpersonerna fattar är möjligen inte
konstigt. Som argument för att kvinnor tvingas avgå medan män i samma
situationer tenderar att fortsätta sina politiska förtroendeuppdrag nämns ofta
att före detta statsråden Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilò fick avgå
(Carlsson 2012). Utifrån enskilda fall finns det skillnader, men forskningen
saknar fortfarande svar på frågan om medierna konsekvent utsätter kvinnor för
en hårdare press i samband med politiska skandaler.
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Sammanfattning
En sammanfattning av den samlade kunskap som finns om mediernas
rapportering om kvinnor och män i politiska skandaler är att den inte räcker
för att svara på avhandlingens forskningsfråga.
Det finnas skäl att anta att det kan förekomma skillnader som är till männens
nackdel. För det första ges män, som grupp, mer medial uppmärksamhet än
kvinnor i normala politiska situationer. Om situationen är densamma i
politiska skandaler är detta till nackdel för männen. För det andra har män,
som grupp, oftare högre politiska positioner och mer politisk makt än kvinnor.
Detta kan innebära att män är mer utsatta för mediernas granskning än
kvinnor. För det tredje har män, som grupp, generellt en längre politisk
erfarenhet än kvinnor. Detta skulle kunna innebära att män löper större risk
att hamna i politiska skandaler. Desto längre tid en person befinner sig i
mediernas strålkastarljus desto större kan risken vara att eventuella lik i
garderoben exponeras. För det fjärde visar tidigare studier att männens
överträdelse sker i den offentliga rollen oftare än vad som är fallet för
kvinnorna. Om mediernas granskning av makt huvudsakligen fokuserar på
politikernas yrkesutövning kan män komma att granskas hårdare än kvinnor
då deras skandaler oftare sker i den offentliga rollen än kvinnorna.
Likväl som det kan finnas skäl att anta att det finns skillnader som kan vara till
männens nackdel finns det också skäl att anta att det finns skillnader som kan
vara till kvinnornas nackdel. För det första visar flera studier på att kvinnor, i
enskilda fall, i vissa avseenden missgynnas i rapporteringen om politiska
skandaler gentemot män. För det andra visar forskning att det finns skillnader
i hur medierna rapporterar om kvinnor och män i andra journalistiska
sammanhang.
Exempelvis
finns
dokumenterade
skillnader
från
ekonomijournalistiken, sportjournalistiken och nöjesjournalistiken. För det
tredje har politikerna själva en uppfattning huruvida deras kön kan ha
betydelse för hur medierna rapporterar i extrema situationer som mediedrev. I
en studie av riksdagsledamöter (Johansson 2011) framkom att 70 procent av
kvinnorna ansåg att mediernas bevakning av en politiker under mediedrev
påverkades av deras könstillhörighet. Knappt 90 procent av dessa kvinnor
ansåg att det inte var till deras fördel. Bland männen ansåg 39 procent att
mediernas bevakning av en politiker under mediedrev påverkades av dennes
könstillhörighet. Bland dessa ledamöter ansåg knappt 80 procent att det var
kvinnorna som missgynnades i mediernas rapportering. Människors upplevelse
av att missgynnas i nyhetsmedierna på grund av sitt kön behöver självkart inte
innebära att det förhåller sig på det sättet. Om känslan är obefogad blir frågan
om varför denna uppfattning är så etablerad en angelägen forskningsfråga.
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Men det är också viktigt att understryka att det kan finnas skäl att också anta
att det inte finns några orättvisa könsskillnader i mediernas rapportering. För
det första kan journalistiken som en profession och ideal komma att borga för
en jämställd rapportering. Genom pressetiska regler och en insocialisering i en
journalistisk yrkesroll kan en medvetenhet skapas och som innebär att
nyhetsjournalistiken inte gör skillnad på kvinnor och män. I rollen som
allmänhetens företrädare tillskriver medierna själva ett stort värde på att ge en
rättvisande bild av politik (jfr Johansson 2002a). Att kunna vara objektiv och
neutral uppfattas också av journalisterna själva som viktiga delar av yrkesrollen
(Wiik 2010:85). För det andra bör samhällets och demokratins krav och
förväntningar på en objektiv nyhetsförmedling innebära att kvinnor och män, i
den mån det är möjligt, behandlas lika i politiska skandaler. För det tredje
finns det idag en journalistisk medvetenhet om en möjlig betydelse av kön i
rapporteringen om politiska skandaler och som borde leda till reflektion och
återtanke som sedan också bör återspeglas i medierapporteringen. För det
fjärde finns det få journalister, om än någon, som medvetet gör skillnad på
kvinnor och män i deras yrkesutövning.
Oavsett om det finns skäl att anta att det finns eller att det inte finns skillnader
i hur medierna rapporterar om kvinnor och män är huvudargumentet för
denna avhandling att forskningen behöver kompletteras med resultat från mer
heltäckande kvantitativa studier och som analyserar kvinnor och män som
grupp.
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4. MASSMEDIA OCH POLITISKA
SKANDALER
As the 20th century drew to a close, scandal politics became the
leitmotif of many major Western democracies, driven by the
imperatives of 24-hour news, personalized politics, technological
developments and a burgeoning number of electronic outlets. (Sanders
och Canel 2006:457)

Att utropa ”Det är en skandal!” kan vara ett effektivt sätt för media att
dramatisera skildringar av verkligheten. Ett problem är dock att begreppet
skandal kan komma att användas utan någon eftertanke om dess innebörd. I
följande kapitel kommer tre grundläggande aspekter av politiska skandaler att
närmare diskuteras och problematiseras.
1. Hur har den granskande journalistiken kommit att utvecklas?
2. Vilka huvudsakliga karaktärsdrag kännetecknar den politiska skandalen?
3. Vilka är den politiska skandalens möjliga konsekvenser och effekter?
Den politiska skandalen är i sig inte en modern företeelse. Tvärtom har
politiska oegentligheter förekommit så länge politik har funnits. Däremot har
begreppet skandal kommit att bli ett modernt ord. Det är därför viktigt att
definiera vad en politisk skandal är för något, hur den uppstår, vad som är dess
kännetecken och vad som skiljer en skandal från andra skandaler.

4.1 Den granskande journalistikens utveckling
Även om skandaler alltid har funnits har förutsättningarna för den politiska
journalistiken kommit att förändras. 26 De amerikanska Washington Post26
Med politisk journalistik avses den journalistiska ”skildringen av den politiska verkligheten och det
politiska skeendet” (Nord 2001:17).

62

journalisterna Carl Bernsteins och Bob Woodwards avslöjande av
Watergateskandalen år 1972 utgjorde en brytpunkt för den politiska
journalistiken. Nyhetsmedierna ändrade såväl fokus som arbetssätt. Från att
tidigare ha fokuserat på en informerande journalistik blir Watergateavslöjandet
i flera avseenden en startpunkt för den granskande journalistiken.27 Med
granskande journalistik avses: ”En journalistik som är undersökande,
faktabaserad, självständig, öppen med metoder och källor och som har ett
fokus på makt och maktutövning” (Strömbäck 2003:29). I en svensk kontext
gick avslöjandet av IB-affären, i tidningen Folket i Bild/Kulturfront år 1973. i
samma anda som Watergateavslöjandet. Peter Bratts och Jan Guillous
offentliggörande av tidigare helt okända uppgifter om Informationsbyråns
verksamhet utgjorde till stor del startpunkten för den svenska granskande
journalistiken. Också avslöjandet om Lennart Geijers sexköp år 1977 har i ett
historiskt perspektiv blivit en milstolpe för den svenska granskande
journalistiken. Efter 1970-talets stora avslöjanden kom den granskande
journalistiken att få en central roll och flera uppmärksammade skandaler har
senare kommit att bidra till utvecklingen av dagens politiska journalistik.
Utvecklingen har inneburit att politiska skandaler är mer förekommande än
tidigare i Norden (Allern, Kantola, Pollack och Blach-Ørsten 2012:29ff;
Midtbø 2007:14). Skandaler säljer och konkurrensen om nyheter och läsare
har skapat en marknadsplats för skandaler där medierna investerar resurser i
hopp om att fånga upp allmänhetens intresse (Allern och Pollack 2012:19,
2012:181). Avslöjandet av Mona Sahlins privata användning av riksdagens
betalkort i oktober månad år 1995 utgjorde en början för en ny sorts
granskning, kontokortsjournalistiken (Wibeck, Forstorp och Economou
1998:46). Tidigare hade politikernas användande av offentliga medel inte
granskats i någon större utsträckning. Avsaknaden av tydliga regler för
användande av riksdagens kontokort vittnade om att detta var ett område som
ingen tidigare hade ägnat någon större tanke. Offentliggörandet av Monas
Sahlins förehavanden följdes snabbt upp av uppmärksammade avslöjanden om
en kontokortsskandal i Motala och om otvivelaktigheter i redovisningen av
Örebro läns landshövding Sigvard Marjasin. Utvecklingen av en
kontokortsjournalistik har kommit att kritiseras. De huvudsakliga
invändningarna har varit att den tränger undan den resursintensiva
granskningen och att trivialiteter får för stort utrymme när fokus riktas bort
från betydelsefulla sakfrågor (Andersson 2006; Lindkvist 2005:20)

Ökad kunskap om krishantering av politiska skandaler
Förändringar av den granskande journalistiken har också inneburit en
utveckling av krishanteringen av politiska skandaler. De handlingsalternativ
som står till buds i en skandal har förändrats. I samband med Mona Sahlins
27

För en djupare redogörelse av den granskande journalistikens ursprung, se Strömbäck, 2003:19ff.
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kontokortskandal blev time out ett vedertaget begrepp och en strategi för
krishantering i politiska skandaler (Persson 2007:120). Inte sällan förs
diskussioner om time out i samband med dagens politiska skandaler och flera
politiker har sedan Mona Sahlins, idag klassiska, uttalande valt att använda
denna strategi. 28 Tidigare migrationsminister Jan O Karlssons krishantering i
samband med avslöjandet om att han erhöll dubbla löner i samband med
utnämningen till statsråd år 2002 gav upphov till begreppet ”Att göra en
pudel”.29 Av många PR-rådgivare betraktas pudeln nästan som den enda
strategin för krishantering (Thalén 2011). PR-konsulten Lars Thalén (2011)
vill utöka hundmetaforerna och förespråkar att i de situationer som skandalens
huvudperson är oskyldig bör denne göra en terrier genom att ”Agera
beslutsamt och att ge uttryck för människors vrede mot det missförhållande
som saken gäller”. Vilken effekt krishanteringen kan ha på en politisk skandal
kan komma att skilja sig åt. En grov kategorisering av skandaler ger tre olika
krishanteringssituationer. För små och enkla skandaler behövs ofta ingen
större krishantering. Generellt sett är dessa skandaler oproblematiska. De
faller snabbt i glömska och de upprör få personer. För större och mer
komplicerade skandaler är krishanteringen mer betydelsefull och kan komma
att ha betydelse för utgången. En framgångsrik krishantering kan bidra till att
släcka bränder samtidigt som en misslyckad krishantering kan komma att hälla
bensin på befintliga eldar. Bland stora och långa skandaler är krishanteringen
av stort värde men i vissa fall tystnar inte kritikerna oavsett vad huvudpersonen
gör eller säger. Huvudpersonens förtroende kan nästan helt vara förbrukat och
möjligheten för allmänhetens förlåtelse är liten. I medierna kan
sakförhållanden komma att försvinna och rapporteringen kan övergå i en jakt
på personer. Huvudpersonen kan överleva dessa situationer men det är svårt
att stå emot det mediala trycket. Ett försvarstal som blivit uppmärksammat är
det som hölls av Mona Sahlin på en presskonferens år 1995. En bedömning
från vissa medier var att Sahlin nästan lyckades vända det mediala drevet (P1
Medierna 2009).
Politikernas krismedvetenhet har också kommit att öka i takt med att
medierna allt mer noggrant granskar makthavarna. Erfarenheterna från
tidigare politiska skandaler har inneburit att kunskapen om krishantering
kommit att förbättras. Skandalens möjliga sprängkraft skall inte underskattas.
Exempelvis tog inte Mona Sahlin och det socialdemokratiska partiet
28

Exempel på politiker som tagit timeout i samband med en politisk skandal är: William Petzäll år
2011, Anna Sjödin år 2006, Karin Pilsäter år 2006, Lars Danielsson år 2006, Per Bill år 2004, Gunilla
Wahlén år 1999 och Gudrun Schyman år 1997).
29
Yttrycket myntades av Pål Jebsen som i Dagens Nyheter kommenterade förändringen i Jan O
Karlssons krishantering med att " Lika många fel som han gjorde vid presskonferensen förra veckan
lika många rätt gjorde han nu /…/ Han tog kommandot på presskonferensen och hade ett välgrundat
manus. Han gjorde det med stor, trovärdig ödmjukhet och förståelse för reaktionerna ute i landet. Han
gjorde en hel pudel - lade sig på rygg och sprattlade med benen” (Sjöblom och Hellberg 2002).
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avslöjandet om felaktigheter i användandet av riksdagens kontokort på ett
tillräckligt stort allvar (Fredlund 1995). Fortfarande görs ofta misstag i
hanteringen av uppkomna skandaler (Thalén 2011). Behovet av att kunna
förebygga och hantera politiska skandaler har öppnat dörren för en stor
marknad för PR-konsulter. Det finns ett rikt utbud av kurser, föreläsningar
och handböcker om medieträning och krisberedskap vid mediedrev.30 En
förändring som kan gynna den granskande journalistiken är den tekniska
utvecklingen som möjliggör en bearbetning av stora datamängder och en
blixtsnabb spridning av information. I dag kan möjligheterna att förneka en
händelse eller att försöka kväva ett avslöjande genom att ”lägga locket på” vara
små.

Den politiska rapporteringens förändrade villkor
Det finns många svar på frågan om varför det överhuvudtaget finns politiska
skandaler. Det är inte bara den granskande journalistiken som genomgått stora
förändringar. Också den politiska rapporteringen kännetecknas av nya villkor.
Med politisk journalistik avses: ”skildringen av den politiska verkligheten och
det politiska skeendet” (Nord 2001:17). Enligt medie- och
kommunikationsforskaren Elisabeth Stúr (2009:202ff) har den politiska
journalistiken utvecklats från att vara en objektiv rapportering till att oftare ta
formen av ett aktivt berättande.31 Denna förändring visar sig bland annat
genom en ökad personifiering av politiken (Hvitfelt och Karvonen 2002; Nord
2001:20). En politiker behöver synas för att finnas och en person som tar stor
plats i medierna riskerar att noggrant skärskådas. Bengt Johansson (2006:64)
beskriver detta som: ”synlighetens bräcklighet”. Ur en demokratisk synvinkel
kan det vara positivt att den bild som politiker förmedlar av sig själva och av
verkligheten granskas och kontrolleras av medierna. En mer personifierad
rapportering om politiken kan innebära att skandalen ges ett större
nyhetsvärde eftersom huvudpersonen med lätthet kan identifieras.
En andra förändring som kan ge konsekvenser för det dagliga arbetet är en
ökad konkurrens om publiken och om de intäkter som omger medierna
(Hvitfeldt 2008:34ff; Strömbeck och Jönsson 2005:2; Nord 2001:19). Detta
tvingar medierna till en ekonomisk marknadsanpassning där innehållet styrs
mer och mer och av ekonomiska överväganden och krav på kommersialisering
(Fogelmarck och Gunér 2012; Hvitfelt 1996:104f). Ibland beskrivs medierna
till och med som en nyhetsfabrik (Nygren 2008). Behovet av
kommersialisering understryks av Lars Nord (2001:19) med att ”Den politiska
30

Exempel på handböcker om krishantering och medierelationer är ”När Janne Josefsson ringer”
(Ronge 2009) och ”Mediedrev 2.0” (Runsiö och Nilsson 2009).
31
Denna förändring visar sig delvis genom Expressens val av slogan ”Berättande som berör”.
Exempelvis hade Expressen istället kunnat välja ”Objektiv nyhetsrapportering” som slogan.
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journalistiken ska inte bara informera och granska, den måste i ökad
utsträckning också sälja”. Inte sällan väcker den politiska skandalen stort
allmänt intresse och enligt Bengt Johansson (2006:65) är politiska skandaler
hårdvaluta i nyhetskriget. Bland medierna riskerar det att infinna sig en rädsla
för att missa nyheter och därigenom förlora intäkter. Detta kan innebära att
medierna går över otillåtna gränser för att erhålla nyheter före konkurrenterna.
En ökad konkurrens om mediepubliken kommer också av att av nya medier
och medieformat ständigt tillkommer (Hvitfelt 1996:104; Strömbäck 2005:2).
Genom uppmärksammade avslöjanden kan granskande medier etablera sig
och marknaden har fått se en kraftig ökning av aktörer som arbetar med
undersökande journalistik (Bergström 2004:39). Den medieteknologiska
utvecklingen har bidragit till att oegentligheter enklare upptäcks (Johansson
2006:64). Bland annat möjliggör dolda mikrofoner och kameror avslöjanden
som tidigare varit i det närmaste omöjliga att göra. Utvecklingen av
kommunikationsverktyg som Facebook, bloggar och Twitter har inneburit nya
möjligheter för medborgarna att kommentera, diskutera och analysera
politiska skandaler. Detta är en stor förändring från tidigare. Traditionella
insändare blir snabbt omoderna. Genom webbfrågor kan läsaren snabbt
uttrycka en åsikt och tillgången till kommentatorsfält i mediernas
nätpublicerade artiklar bjuder in läsaren till debatt. Även om utvecklingen av
ny teknik förenklar den politiska granskningen försvåras den också av
återkommande krav på rationaliseringar och effektiviseringar av
medieproduktionen (Marklund 2011; Runsiö och Nilsson 2005:12).
Traditionell grävande journalistik som är kostsam och tidskrävande kan
komma att få stå tillbaka för en enklare form av granskning. Förändringen
behöver dock inte enbart vara av ondo. Mediernas utmaning ligger i att kunna
”Granska och fånga publiken till en rimlig kostnad” (Johansson 2006:64f). I
viss mån visar skandalerna i denna avhandling också på denna verklighet.
Många av studiens avslöjanden har krävt en arbetsinsats som är relativt
begränsad. Ofta upptäcks oegentligheter genom sökande i offentliga register
och handlingar. Det är förhållandevis enkelt att undersöka tv-licens,
ersättningar, brottsregister, uttalanden, deklarationer, representation,
redovisning, universitetsexamina, parkeringsböter, restskatt, trafiköverträdelser
bygglov etc.32 Konkurrens mellan medierna innebär en kamp om att vara först
med avslöjanden. Ofta ses blottläggandet av skandaler som den högsta
journalistiska prestationen (Gerdin 2012; Liebes och Blum-Kulka 2004:1153).
Att belönas med Bonniers stora journalistpris i kategorin årets avslöjande är en
av de främsta utmärkelserna en journalist kan få. Förutom prestige kan
utmärkelser uppfattas som en kvalitetsmärkning av tidningens nyhetsinnehåll.

32
Inför riksdags-, kommun- och landstingsvalet 2006 granskade Aftonbladet 53 360 politiska
kandidater för obetalda skulder hos Kronofogden (Svärdkrona och Hjertén 2006).
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En tredje förändring som har bidragit till den moderna politiska
journalistikens framväxt är anpassningen av politikens arbetslogik till
mediernas arbetslogik (Asp 1990:4ff).33 Medielogik passar synnerligen väl för
rapporteringen om politiska skandaler. I hög grad har utvecklingen av dagens
politiska journalistik kommit att innebära att skandalen används som nyhet i
större utsträckning än tidigare (Nord 2001:20ff). Jesper Strömbäck definierar
den granskande journalistiken som en:
Undersökande, faktabaserad, självständig, inom rimliga gränser
öppen i fråga om metoder, källor och tillvägagångssätt, samt av att den

handlar om makt och maktutövning eller frågor med relevans för
maktutövandet. (2003:27)

Ett exempel som illustrerar den politiska journalistikens utveckling och
förändring är mediernas rapportering om Geijerskandalen år 1977. I
dokumentären Makten och medierna (2007) ombads författaren och
kriminologen Leif G W Persson att analysera skandalens konsekvenser utifrån
den nutida mediala kontexten. På frågan ”om det hade hänt idag då?” svarar
Persson frankt att:
Ja idag då hade det smällt tvärt /…/ en sån som Palme hade varit
politiskt förbrukad för evig tid och Geijer och naturligtvis alla runt i
kring. Hans Dahlgren skulle aldrig i helvete blivit ambassadör. Hans
Holmer som polismästare otänkbart. /…/ Det hade blivit massaker på
de här gökarna och Peter Bratt hade fått alla jävla stora journalistpriser
som finns. (2007)

Enligt Håkan Hvitfelt (1985:216) finns det ett flertal förutsättningar som
avgör om en händelse blir till en uppmärksammad nyhet. Händelsen skall (1)
handla om politik, ekonomi eller brott och olyckor, (2) läsarna skall ha en
geografisk närhet till händelsen som (3) skall vara oväntad och (4) innehålla
elitpersoner. Händelsen skall (5) kunna återges i enkla termer och (6) utspelas
under en begränsad period. Vidare skall händelsen (7) kunna anses vara
relevant men samtidigt (8) innehålla negativa inslag samt (9) kunna
källhänvisas till andra elitpersoner. Ofta uppfyller politiska skandaler samtliga
kriterier som Hvitfelt ställer på en uppmärksammad nyhet. Journalistikens
utveckling och framväxten av en medielogik har inneburit att den politiska
skandalen kommit att passa väl in i nyhetsformatet. Till viss del har skandalen
kommit att bli en egen nyhetsform. Händelserna uppkommer plötsligt och de
involverar ofta politiska elitpersoner som allmänheten känner igen.
Rapporteringen om skandaler kan med fördel ges en samhällsrelevans genom

33

För en genomgång av begreppet medielogik, se kapitel 5.
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mediernas roll som granskare av makt. Inte sällan bidrar allmänhet, vänner,
kritiker och experter med kommentarer och analyser. Ofta begränsas skandaler
till en kort men intensiv tidsperiod innan människors intresse övergår till
andra nyheter.
En skillnad mellan förr och nu kan vara att den granskande journalistiken
utvecklats till att vara mer intensiv, närgången och gränslös. Utvecklingen
innebar att gränserna för vad som ingick i det journalistiska uppdraget
flyttades fram. Tidigare tabubelagda områden har successivt blivit föremål för
granskning och vad som är att betrakta som en ”offentlig hemlighet” har också
förändrats. Exempelvis skulle det vara svårt för medierna att inte rapportera
om den tidigare amerikanska presidenten John F Kennedys kärleksaffärer om
de hade inträffat idag.34 På liknande sätt skulle den tidigare statsministern Per
Albin Hanssons val att leva med två familjer samtidigt skulle troligtvis vara
föremål för en betydande medial rapportering idag. I samtal med journalisten
Erich Fichtelius (2007:436f) målar den tidigare statsministern Göran Persson
upp en dyster framtidsbild av medierna när han konstaterar att ”Den som
kommer efter mig kommer inte få det lätt”. En ytterligare förklaring till varför
politiska skandaler idag utgör ett mer eller mindre regelbundet inslag i
mediernas rapportering kan vara att både medierna och läsarna faktiskt
efterfrågar skandaler. I en debattartikel konstaterar Anders Gerdin (2012),
tidigare chefredaktör för Aftonbladet, att ”Svenska medier älskar skandaler, att
avslöja och dra ned byxorna på makthavare”. Om det är så att skandaler säljer
tidningar och att människor tycker om att läsa om skandaler så finns det starka
incitament för avslöjanden.

Utvecklingen av journalistiska drev
Mediernas utveckling har inneburit att en drevjournalistik successivt kommit
att etableras. Mediedrev har kommit att bli en allt vanligare företeelse i
nyhetsjournalistiken
(Lerner
2010).35
Bland
annat
identifierar
medieanalytikern P O Johansson 113 olika drev mellan åren 1983 och 2003
(Ewenfeldt 2003). Långt ifrån alla skandaler utvecklas dock till mediedrev och
alla mediedrev är inte heller politiska skandaler. Joakim Nilsson (2004:17)
beskriver fenomenet som en intensiv och konfliktstyrd journalistik som
innebär en jakt på enskilda personer som genom ett starkt opinionstryck

34

Exempelvis kom offentliggörandet av den amerikanska presidenten Bill Clintons sexuella relation
med Monica Lewinsky år 1998 att utgöra startskottet för en omfattande och intensiv
medierapportering.
35
Ett annat exempel är på drev är förekomsten av bloggdrev som är ett uttryck för den ökade makt
som tillskrivs sociala medier och den växande gruppen bloggare.
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tvingar politiker och tjänstemän att avgå.36 Inte sällan hörs röster i
nyhetsmedierna om att drevet går utan någon kritisk reflektion över
begreppets innebörd. Med ett journalistiskt drev avses:
En fortlöpande journalistisk nyhetsrapportering om en offentlig persons
tillkortakommande där nyhetens sensationsgrad bryter gängse
rapporteringar och där journalistkollektivet etablerar en omfattande
homogen medial bevakning. (Nilsson 2004:62)

Även om den vetenskapliga litteraturen inte fullt ut erbjuder någon vedertagen
och enhetlig definition av begreppet (Johansson 2000:32; Nilsson 2004:18)
finns det flera punkter där drevjournalistiken skiljer sig från
granskningsjournalistiken Den mest grundläggande skillnaden är att
granskningsjournalistik är en positiv journalistisk form medan
drevjournalistiken huvudsakligen är en negativ journalistisk form. Med en
drevjournalistik följer egentligen ingenting positivt. I mediernas rapportering
om politiska skandaler kan journalistiska drev betraktas som en sorts avart av
den granskande journalistiken. Det är inte säkert att medierna själva lär sig av
erfarenheterna av drev (Kronbrink och Lerner 2010). En andra skillnad är att
det journalistiska drevet kännetecknas av att vara en intensiv och närgången
nyhetsrapportering och som pågår under en längre tid med fokus på offentliga
personer. Larry Sabato (1991) beskriver drevjournalistiken som en sorts
”feeding frenzy” genom att likna den vid en samling pirayor som attackerar
byten i flock. I mediedrevet är det personliga ansvarsutkrävandet tydligt
(Johansson 2000:32). Att fälla en politiker riskerar att bli ett mål i sig. En
tredje skillnad är att nyhetens sensationsgrad bryter gängse rapporteringar.
Den kraftiga rapporteringen innebär att andra nyheter helt eller delvis trängs
undan. Styrkan i mediernas rapportering kan bli så pass stark att den helt
blockerar den politiska arenan. En fjärde skillnad är att mediedrev skapar en
enformig och likriktad journalistik och som ger ett litet utrymmer för
alternativa perspektiv. Stefan Wahlberg (2008:3) uttrycker detta faktum när
han konstaterar att ”Över huvud taget saknar mediedreven kärringar mot
strömmen”. Drevjournalistikens inneboende logik kan medföra att bilden av
det politiska skeendet kan komma att förvrängas och därigenom komma att
driva på händelseutvecklingen (Johansson 2000:32). I mediedrev kan bilden av
en händelse bli onyanserad och medierna kan komma att driva en uppfattning
istället för att använda ett öppet förhållningssätt till den granskande
händelsen. I ett drev jagar alla aktörer åt samma håll och mot samma mål. Att
enskilda personer utsätts för kraftig kritik i mediernas rapportering om
politiska skandaler är i sig inte problematiskt. I mediedrevet kan dock
36
Efter att ha genomgått ett av de starkaste mediedreven under 2000-talet kommenterade den tidigare
statsekreteraren Lars Danielson (2007) ensamheten med att ”när drevet går kan ingen föreställa sig hur
det är!”
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medierna hamna i en situation där de ikläder sig rollen som granskare,
åklagare och domare på samma gång. På frågan om vad det är som gör att
mediedrev uppstår framförs huvudsakligen fyra orsaker i den teoretiska
litteraturen:
1.
2.
3.
4.

brist på information
brist på resurser
krav på vinstmaximering
ökad rädsla för att gå miste om betydelsefulla nyheter.

Medierna styrs hårt av olika redaktionella ramar som rutiner och
tidsbegränsningar (Runsiö och Nilsson 2005:12). Mediedrev kännetecknas
ofta av en brist på information. Bengt Johansson (2000:33) argumenterar för
att detta är en av drevjournalistikens grundläggande premisser.
Kombinationen av en brist på information och krav på en kontinuerlig
produktion av nyheter ökar chanserna för att journalistiska drev skall uppstå.
Vid en debatt om drevjournalistik vid Mediedagarna i Göteborg 1999
konstaterade journalisten Björn Häger (Trehörning 1999) att ”Hade vi mer tid
skulle vi inte få så många drev”. Bantade nyhetsredaktioner leder till att
nyhetsproduktionen rationaliseras till att stöpa allt i samma form (Runsiö och
Nilsson 2005:12). Konkurrensen om människors uppmärksamhet har ökat i
takt med att medierna har vuxit i antal (Strömbäck och Jönsson 2005:2). Ett
vinstintresse kan vara en drivkraft för drev genom att drevjournalistik kan öka
försäljningen och därmed säkerställa inkomster till ägaren (Greider 2011).
Enligt Lars Nord (2011:57) har utvecklingen av digitala medier inneburit
ökade vinstkrav men också en ökad grad av sensationsjournalistik. Mediedrev
kännetecknas också av ett ”följa John scenario”. Rädslan för att missa en nyhet
innebär en risk att mediedrev etableras genom att det säkraste är att rapportera
om samma sak som konkurrenterna. Medierna ”jagar i flock” med få egna
artiklar och självständiga vinklar (Nord 2001:27). Medierna vågar inte avstå
från att bli en del av drevet för rädslan att vara på efterkälken och missa
nyheter. Journalisten Kerstin Weigl (1995) uttrycker det träffande när hon
säger att ”Ingen vill vara sist när drevet går”. I stora massmediala drev vågar få
säga emot och stå för en annan uppfattning än den dominerande. Mediedrev
är enkelriktade i sin medierapportering med få avvikande uppfattningar.
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4.2 Den politiska skandalens karaktärsdrag
Skandaler är processer som verkar kunna starta lite hur som helst och
också sluta, eller inte sluta, hur som helst. (Johansson 2004:9)

Den vetenskapliga litteraturen erbjuder många definitioner av begreppet
skandal. I boken Poltical Scandals – power and visability in the media age
definierar den brittiske sociologen John B. Thompson (2000:13) en skandal
som: “Actions or events involving certain kinds of transgressions which
becomes known to others and are sufficiently serious to elicit a public
response”. Förvaltningsforskaren Patrik Johansson (2004:55; 2002:46)
stämmer in i Thompsons argumentation av skandalen och menar att en den
kännetecknas av att ”Aktörer genom handling, förhållningssätt eller position
kopplas till en överträdelse som andra än aktörerna finner upprörande eller
som bryter mot vad som förväntas av aktören”.
Det finns flera teoretiska aspekter som skiljer skandalen från en icke-skandal.37
För det första förutsätter politiska skandaler människans delaktighet genom
någon form av överträdelse av de värden, normer eller koder som är accepterade
i ett samhälle vid en given tidpunkt eller av de stiftade lagarna (Thompson
2000:13 1995:145). Dessa värden, normer eller koder kan variera över tid men
även mellan individer eller grupper av individer vid en given tidpunkt (Lowi
1988:ix; Markovits och Silverstein 1988:4). Skandalen är ett socialt fenomen i
det avseendet att överträdelsen bryter mot de förväntningar som bestäms av ett
samhälles sociala omgivning (Markovits och Silverstein 1988:4). Sherman
(1997:887) menar att “Scandals do not just happen; they are socially
constructed phenomena involving the cooperation and conflict of many
people”. För det andra behöver informationen om skandalens överträdelse
göras tillgänglig för andra människor. Ett offentliggörande av en skandal är
centralt eftersom den aldrig kan vara hemlig utan måste vara känd (Johansson
2004:55). Carl Johan Westholm (2004:73) uttrycker detta när han säger att
”En skandal som inte syns är knappast en skandal. Snarare ett nedtystat och
oupptäckt missförhållande”. För att en medieskandal skall kunna anses vara
känd förutsätts att den är vida spridd till en större omkrets och som visar
intresse för händelsen (Lull och Hinerman 1997:11). Många överträdelser
förblir antingen okända eller väcker inga starkare negativa reaktioner. I dagens
politik är det en standardfråga från medierna att be nytillträdda politiker att
redogöra för sina eventuella lik i garderoben. För det tredje är skandalen en
oväntad händelse och som innehåller ett överraskningsmoment genom dess
37

Den vetenskapliga litteraturen ger fler betydelsefulla aspekter av skandalen än de som här redogörs
för (se Lull och Hinerman, 1997; Thompson 2000). Här diskutera endast de aspekter som är centrala
för den politiska skandalen.
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plötsliga uppkomst (Sherman 1989:888). Skandalen väcker inte enbart en
förvåning utan också negativa känslor och reaktioner. Skandalens allvarsgrad
ligger i betraktarens öga och avgörs huvudsakligen av allmänhetens reaktioner.
Sociologerna Kerstin Jacobsson och Eva Sandstedt (2005:133) understryker att
den politiska skandalen är ett kollektivt utbrott av upprördhet. För det fjärde
kännetecknas politiska skandaler av en förtroenderelation mellan
huvudpersonen och de som reagerar på skandalen (Sherman 1989:888). Inte
sällan beskrivs politik som en förtroendebransch och i skandalen kan ett
förtroendekapital snabbt förbrukas och tilltron till politik urholkas.
Huvudpersonens rykte kan också försämras till följd av människors
fördömande av huvudpersonens överträdelse (Thompson 2000:14).
Förtroenderelationen mellan väljare och valda innebär att en politisk skandal
måste ha någon person som kan ställas till ansvar för överträdelsen (Lull och
Hinerman 1997:11). Ansvarsutkrävande är centralt för att en överträdelse skall
kunna bli till en skandal.
Den norska statsvetaren Tor Midtbø (2007:18f) delar in politiska skandaler i
politikskandaler och politikerskandaler. Skillnaden ligger i att politikerskandaler
kan knytas till enskilda individer på toppositioner medan politikskandaler
snarare associeras till politiska händelser och har en svagare koppling till
elitpersoner. I politikskandaler kan det vara svårare att utkräva ett personligt
ansvar. Exempel på politikskandaler är IB-affären år 1973, Boforsaffären år
1986 eller avslöjandet av mutor i samband med försäljning av Jas Gripen till
Sydafrika år 1999. I dessa skandaler är det svårt att koppla till en enskild
individ och det är inte huvudsakligen individer som associeras med dessa typer
av händelser. Tvärtom är det i avslöjandet av Mona Sahlins felaktiga
användande av riksdagens kontokort år 1995 eller Jan O Karlssons dubbla
ersättningar från riksdagen och den europeiska revisionsrätten år 2002. I dessa
skandaler är den personliga kopplingen starkare. I mediernas rapportering är
politikerskandaler mest förekommande (Allern och Pollack 2009:15).
Möjligen kräver politikerskandaler en mindre arbetsinsats för att kunna
avslöjas. Dock passar politikerskandaler medielogiken genom att erbjuda
möjlighet till personifiering, förenkling och ansvarsutkrävande.

Den medierade politiska skandalen
Rapporteringen om politiska skandaler har kommit att utvecklas. John B
Thompson argumenterar för en modern typ av skandal som har kommit att
växa sig stark, den medierade skandalen. Med politiska skandaler som är
medierade avses: “events which are played out in the media” (Thompson
2000:85). Tankarna kring den medierade skandalen fokuserar på relationen
mellan medieaktörer och enskilda politiska skandaler. Enligt Sigurd Allern
och Ester Pollack (2012:9) är dagens journalister inte minst tolkare av
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skandalen och att de till en vis del även styr skandalens utveckling. Thompson
beskriver den medierade skandalen som:
Mediated scandals are not simply scandals which are reported by the
media and exist independently of them: they are, in varying ways and to
some extent, constituted by mediated forms of communication.
(2000:31)

Ett karaktärsdrag för medierade skandaler är att de främst utspelar sig i
medierna. Sociologen Thorbjörn Nilsson (2001:249) menar att skandalen, i
första hand, är en medial konstruktion. Den pågår under en längre tid och
förekommer i flera medier. Till skillnad från den moderna politiska skandalen
menar Lars Nord (2001:20) att den klassiska politiska skandalen i stor
utsträckning ”finner sin näring i diskussioner och samtal mellan människor”
vilket inte är fallet i den medierade skandalen som ”framförallt förs i
medierna”. Bland annat har mediernas politiska kommentatorer en central roll
för hur skandalerna kommer att getsaltas (Stür 2006:198). Medierna är i en
hög grad med och utformar skandalen genom att inta en aktiv roll. Lull och
Hinerman uttrycker detta som att:
A scandal is not just a logical reporting of damaging facts, no matter
how shocking they may be. In a scandal, the story triumph over the
facts at some point and in doing so takes on a life of its own. (1997:13)

Utvecklingen av mediernas rapportering om politiska skandalen har kommit
att påverkas av hur medierna själva fungerar och den logik som utformar
mediernas arbetssätt. Skandalens händelseutveckling drivs till stor del utav
andra aktörer än skandalens egentliga huvudaktörer (Nord 2001:20). Förutom
huvudpersonen utgörs skandalen exempelvis av kritiker, anhängare, experter,
debattörer, allmänhetens reaktioner och journalister. Dessa kommentatorer
har en stark ställning i att definiera skandalen samtidigt som de har makt över
händelseutvecklingen (Nord, Enli och Stúr 2012:101f). I rapporteringen om
en skandal samspelar medierna och finner näring i varandra. Genom att
referera, kommentera och analysera andra mediers rapportering om samma
händelse kan skandalen komma att fortgå även vid avsaknad av nya uppgifter
(Nord 2000:25). I den medierade skandalen utgör medierna själva en del av
skandalens utveckling vilket kan medföra två risker.38 Dels att, som i talesättet,
”göra en höna av en fjäder” och dels att liknande överträdelser ges olika
betydelser och därmed olika mediala konstruktioner. Den granskande
journalistikens utifrånperspektiv kan förvandlas till ett inifrånperspektiv om
38
I boken Fools for scandal – how the media invented Whitewater (1996) beskriver Gene Lyon hur en av
världens mest omskrivna politiska skandaler skapades av politiska aktörer och fann sin näring i
medierna.
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medierna själva utgör en del av skandalens utveckling. Den amerikanska
journalisten Gene Lyons (1996) uttrycker detta som “It’s always safest to run
with the pack, and editors who invest thousands on a scandal don’t want to
hear that there’s no scandal to be found”. Likt en teaterpjäs dramatiseras
rapporteringen om moderna politiska skandaler och utformas för att passa
medielogiken. I mediernas dramafabriker döps stora skandaler ofta med ett
namn som inte sällan slutar på ordet gate eller på ordet affär. Den medierade
politiska skandalen kännetecknas av att utgången är oviss. Ovissheten tar sig
uttryck dels genom frågan om när en skandal tar slut och dels hur en skandal
kommer att ta sitt slut. Thompson menar att:
One of the reasons why mediated scandals are of interest to readers and
viewers is that for those who are witnessing the unfolding events as they
occur, the eventual outcome is intrinsically unclear. (2000:73)

På samma sätt som att ovissheten i en sudden death ger ishockeymatchen dess
spänning och nerv upprätthåller skandalens ovissa utgång ett intresse för
händelsen. Ovisshet, snabba kast och plötsliga förändringar är ingredienser i
den medierade skandalen.

Skandal eller struntsak?
Vad är en skandal och vad är en struntsak? Vad som är ett skandalöst beteende
eller en skandalös handling ligger huvudsakligen i betraktarens öga. Flera
händelser kan likna varandra men komma att skilja sig åt genom att den ena
situationen blir till en skandal medan den andra situationen passar relativt
obemärkt. Ett exempel är den tidigare vice statsminister Bosse Ringholm som
år 2005 uttalande sig om den svenska polisen med att de var ”så jävla slöa”.
Uttalandet fick stor uppmärksamhet i medierna. Fyra år senare fäller
justitieminister Beatrice ask en liknande kommentar när hon säger att ”Polisen
ska hålla käften och göra sitt jobb”. Till skillnad från Ringholm väckte Asks
uttalande inte några omfattande negativa reaktioner.
Ett sätt att teoretiskt försöka svara på frågan om vad som är ett skandalöst
beteende är att skilja etiken från juridiken. I vilken utsträckning människor
kan acceptera en överträdelse eller ursäkta en handling är en kombination av
en juridisk kompass och en etisk kompass. Ett oetiskt handlande uppkommer
när det finns ”tydliga och klara normer för vad som är ett gott handlande, och
där politiker genom sitt agerande bryter mot dessa normer” (Sjölin 2005:63). I
boken Fiffelsverige (2005:12) problematiserar sociologen Glenn Sjöstrand den
politiska skandalens etiska och juridiska dimensioner på ett förtjänstfullt sätt.
Hur pass allvarligt människor uppfattar skandalens överträdelse kan bero på
om handlingen är laglig eller olaglig och socialt accepterad eller socialt icke
accepterad. I figur 4.1 illustreras detta förhållande. I det första utfallsrummet
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återfinns de handlingar som är såväl lagliga som socialt accepterade. Dessa
handlingar är oproblematiska och leder inte till att en skandal uppkommer.
Dock kan en laglig handling vara socialt icke accepterad, som framgår av
figurens andra utfallsrum. En handling som inte bryter mot gällande
bestämmelser behöver dock långt ifrån vara oproblematisk. I det andra
utfallsrummet i figur 4.1 återfinns överträdelser som är lagliga men socialt icke
accepterade. I dessa situationer kan skandalen ändå komma att ges en stor
medial uppmärksamhet om den etiska problematiken är stark. En överträdelse
måste således inte inkludera ett formellt fel från huvudpersonen. Exempelvis
valde tidigare justitieminister Laila Freivalds år 2000 att köpa sin
hyreslägenhet när fastigheten omvandlades till en bostadsrättsförening. Inga
formella fel begicks men den etiska problematiken gjorde att många
människor ansåg att handlingen var socialt icke acceptabel. I det tredje
utfallsrummet placerar sig de handlingar som är socialt accepterade men ändå
olagliga. Exempelvis kan det vara accepterat att vid en akut situation bryta mot
hastighetsgränserna i trafiken för att snabbare komma fram till sjukhus. En
olaglig handling som begås av många människor kan innebära att en acceptans
för agerandet etableras. Exempelvis beräknar Skatteverket (2006:6) att
800 000 svenska hushåll köpte svarta tjänster någon gång under år 2005. Att
nyttja vissa svarta tjänster för att kunna få livspusslet att gå ihop ses av flera
som mindre allvarligt (Skatteverket 2006:26ff). I figurens fjärde och sista
utfallsrum återfinns de mest allvarliga handlingarna. Dessa är såväl olagliga
som etiskt oförsvarbara. Exempelvis uppdagades år 2006 att tidigare
kulturminister Cecilia Stegö Chilò inte betalat tv-licensen under de senaste 16
åren. Handlingen var juridiskt olaglig samtidigt som många ansåg den vara
oförsvarbar ur en etisk synvinkel.
Figur 4.1 Handlingars sociala acceptans (Sjöstrand 2005:12; Andersson
1999:45)
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Vad som är att betrakta som en skandal kan också variera av andra orsaker. För
det första förändras människornas syn på vad som är politiskt skandalöst över
tid. Ett beteende eller ett handlande som vid en given tidpunkt anses utgöra
en grund för en politisk skandal behöver inte vara det vid en annan tidpunkt.
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Exempelvis har människors inställning till skatteplanering kommit att
förändras över tid. Från att tidigare ha varit starkt ifrågasatt har kritiken mot
skatteplanering kommit att mildras för att idag ges en bredare acceptans. De
starka reaktionerna på avslöjandet av den tidigare socialdemokratiska
justitieministern Ove Rainers skatteplanering år 1983 var ett resultat av de
moraliska föreställningar som rådde. Idag finns det goda skäl att anta att
reaktionerna på ett liknande avslöjande med stor sannolikhet skulle ha blivit
mildare. Omvänt gäller att handlingar som tidigare varit accepterade kan
komma att anses vara oacceptabla om de sker vid en senare tidpunkt.
Exempelvis har synen på aga i barnuppfostran förändrats över tid. För det
andra skiljer sig människornas syn på vad som är politiskt skandalöst mellan
olika länder. I Storbritannien och i viss mån även USA ges sexskandaler ofta
större massmedial uppmärksamhet än i Frankrike och Italien (Thompson
2000:10). Nyhetsbyrån Australian Associated Press beskrev 2010
engelsmännens förkärlek till sexskandaler med att “No other country does a
sex scandal like Britain”. Samtidigt hanterade Italiens tidigare premiärminister
Silvio Berlusconi ett flertal allvarliga sexskandaler under sin tid som
regeringsföreträdare (Julander 2011; Sundberg 2011). I Ryssland är korruption
och maktmissbruk utbrett och utgör ofta en av ingredienserna i skandaler
(Wallqvist 2010) I en svensk kontext har politiska skandaler ofta en stark
moralisk dimension. Många människor sätter ett stort värde på att
förtroendevalda inom politiken föregår med ett gott exempel och är ärliga
(Jacobsson och Löfmarck 2010:283). Till stor del handlar det om att vara
sparsamma med offentliga medel, att leva som man lär, och att inte sko sig på
andra (Jacobsson och Sandstedt 2005:144).
Till skillnad från de flesta nyheter är den politiska skandalen inte någon
färskvara. Preskriptionstiden för handlingar som kan komma utvecklas till en
politisk skandal kan vara lång. Överträdelsen och dess avslöjande behöver inte
ligga varandra nära i tiden. Tvärtom kan enskilda individers möjligheter till att
påbörja eller slutföra ett politiskt förtroendeuppdrag komma att försvåras av
ett offentliggörande av händelser som ligger långt tillbaka i tiden. I vissa fall
kan det även helt diskvalificera personen ifråga från politiken. En skandal är
inte någon färskvara i det avseendet att gamla synder som tidigare
uppmärksammats kan komma att ligga människor i fatet för en lång tid
framöver. Efter stora och uppmärksammade skandaler kan huvudpersonen
komma att påminnas och tvingas kommentera gamla överträdelser för en lång
tid framöver. För många människor är den tidigare justitieministern Anna
Greta Leijon än idag starkt förknippad med Ebbe Carlsonaffären år 1988.
Också Mona Sahlin har långt senare kommit att påminnas och konfronterats
med den kontokortskandal som avslöjades 1995. Så sent som inför
riksdagsvalet 2010, femton år efter skandalens avslöjande, svarade Sahlin på
frågor om skandalen (Hamadé, Holmén och Ölander 2010).
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Gamla skandaler kan också komma att uppmärksammas genom att nya
omständigheter uppdagas. I samband med utrikesminister Carls Bildts
tillträde år 2006 framfördes kritik mot dennes tidigare aktieägarskap och
styrelsearbete i företaget Lundin Oil. År 2010 meddelade åklagare att Lundin
Petroleum (tidigare Lundin Oil) skulle utredas för folkrättsbrott begångna i
Sudan under den period som Bildt varit syrelsemedlem i företaget. Bland
annat krävde socialdemokraten Thomas Bodström att Bildt skulle ska ta en
time out. I samband med rättegången mot två svenska fängslade journalister i
Etiopien under 2011 kom Carl Bildt att ytterligare kritiseras. Enligt Sveriges
Radios Ekoredaktion (2010) hade Lundin Petroleum företagsintressen i
Ogaden-provinsen i Etiopien under Bildts tid som styrelseledamot i företaget.
Hur stort medialt utrymme en politisk skandal ges beror inte enbart på hur
allvarlig överträdelsen är. Också konkurrensen från andra händelser kan ha
betydelse. Kraften av en medieskugga skall inte underskattas. Inte minst kan
det vara gynnsamt när intresset för en skandal överträffas av intresset för en
annan skandal. Exempelvis uppdagades år 1995 att den moderata
riksdagsledamoten Per Unckel hade använt riksdagens kontokort på ett
liknande sätt som Mona Sahlin tidigare gjort. Dock kom nyheten att
överskuggas av rapporteringen om Sahlin. Det finns flera exempel på
skandaler som kommer i skuggan av andra stora skandaler. 39

Varför framkallar vissa politiska skandaler större upprördhet än
andra politiska skandaler?
Att förstå varför politiska skandaler väcker större eller mindre upprördhet än
andra skandaler är svårt. Det är också svårt att förstå vad som avgör i vilken
utsträckning en överträdelse kan komma att ursäktas eller accepteras. Det är
många faktorer som inverkar. Bland annat kan det vara både skandalens
överträdelse och huvudpersonens krishantering som väcker människornas
känslor. En god krishantering kan dämpa en initial upprördhet och vice versa.
Dock är det viktigt att skilja på skandalens besvikelsegrad och allvarsgrad. Hur
pass upprörda människor blir av en skandal kan komma att bero på (1) hur
besvikna människor blir av huvudpersonens handling och (2) hur allvarligt
människor anser huvudpersonens handling vara. Med allvarsgrad avses i vilken
utsträckning händelsen bryter mot etik och juridik. Det kan föreligga
omständigheter som förmildrar skandalens allvarsgrad. Skandaler kan uppstå
39

För att tydliggöra resonemanget ytterligare ges här tre exempel. 1. Vid tiden för Laila Freivalds
beslut om att köpa sin lägenhet, vid ombildande till bostadsrätt år 2000 gjorde Björn Rosengren en
intresseanmälan för att köpa sin lägenhet vid en eventuell framtida ombildning. 2. När det uppdagades
år 2006 att Cecilia Stegö Chilò inte hade betalat sin tv-licens på flera år framkom även att Tobias
Billström hade avstått från att betala samma avgift. Billström avstod som en protest mot finansieringen
av Public Service. 3. Efter avslöjandet om Yvonne Ruwaidas bristande redovisning av kvitton till
riksdagen år 2001 framkom att ej heller Sten Andersson hade lämnat in kvitton till riksdagen.
Andersson hade valt att slänga alla kvitton.
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på grund av att människor handlar i god tro, saknar kunskaper eller blir förda
bakom ljuset. Med besvikelsesgrad avses den överensstämmelse som finns
mellan politikernas agerande och de förväntningar som människor ställer på
politikernas agerande. Att bli besviken är en känslomässig reaktion och
människors förväntningar på politiker kan komma att avspeglas i reaktionerna
vid avslöjandet av en skandal. Kommentarer som: ”det trodde jag inte om
honom” eller ”hur kunde hon göra så” är uttryck för brustna förväntningar.
Det kan vara så att de som har föreställningen att politiker är helgon blir mer
besvikna när en politisk skandal uppdagas än de som har föreställningen att
politiker huvudsakligen är skurkar.
I figur 4.2 illustreras resonemanget med skandalens allvarsgrad och
besvikelsegrad. I det första utfallsrummet finns skandaler som kännetecknas av
en låg allvarsgrad och en låg grad av besvikelse. I dessa situationer är risken
liten för att negativa reaktioner uppkommer. Exempel på överträdelser kan
vara enklare trafikförseelser eller köp av enstaka svarta hushållsnära tjänster. I
det andra utfallsrummet finns skandaler som kännetecknas av en låg
allvarsgrad och en hög grad av besvikelse. I dessa situationer är risken
fortfarande relativt liten för att starka negativa reaktioner skall uppkomma.
Exempel på överträdelser kan vara felaktigt användande av offentliga medel. I
det tredje utfallsrummet finns skandaler som kännetecknas av en hög
allvarsgrad och en låg grad av besvikelse. I dessa situationer är risken större att
negativa reaktioner uttryckas. I det fjärde utfallsrummet finns skandaler som
kännetecknas av en hög allvarsgrad och en hög grad av besvikelse. I dessa
situationer är risken stor att det kommer att uttryckas starka negativa
reaktioner.
Figur 4.2 Den politiska skandalens upprördhet
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Hur pass upprörda människor blir av en skandal kan skilja sig åt från ett fall
till ett annat fall. Bedömningen om en överträdelse är att betrakta som en
struntsak eller en skandal kan komma att skilja människor åt i varje enskilt
fall. Den subjektiva bedömningen av skandaler innebär en risk för att
kvinnornas och männens skandaler kan komma att etiketteras olika när det
gäller besvikelsegrad och allvarsgrad.
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Hur kan en överträdelse avslöjas?
En skandal som inte syns är knappast en skandal (Westholm 2004:73). Enkelt
uttryckt kan en politisk skandal uppkomma på två olika sätt. Den kan
upptäckas eller den kan skapas (Wibäck, Forstorp och Economu 1998:8). Vad
som skiljer de två sätten åt är att upptäckten bygger på slump och
tillfälligheter. I upptäckten kan journalisten ramla över en händelse eller en
överträdelse, exempelvis genom arbete med andra uppdrag eller genom att
erhålla tips.40 Ett plumpt uttalande som blir upphov till en politisk skandal är
inte ett resultat av ett planerat granskande journalistiskt uppdrag. I den
skapade politiska skandalen ligger ett planerat arbete för att hitta eventuella
oegentligheter. Att en skandal är skapad innebär inte att den är påhittad. Att
kontrollera offentliga register kan vara ett exempel på skapade politiska
skandaler. I en intervju uttryckte Aftonbladets journalist Anette Holmqvist att
det var ”renodlad kontrolljournalistik” som upptäckte felaktigheter i
Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholts bostadsersättningar från
Sveriges Riksdag (Videla 2011). Juholt avslöjades inte helt av en slump utan
genom ett medvetet riktat sökljus mot riksdagens ersättningar till dess
ledamöter. Även om den skapade politiska skandalen till viss del kan ha inslag
av slump och tillfälligheter är dess uppkomst huvudsakligen skapad genom ett
planerat journalistiskt uppdrag med ett tydligt granskande syfte. Det är således
inget slumpartat arbete utan bygger på en kunskap eller känsla om vad som
granskas och vilka personer som skall granskas.41 Uppkomsten av en politisk
skandal kan innehålla både slump och planerad efterforskning. En skandal
som bygger på ett tips har stort inslag av slump men det är samtidigt ett
planerat arbete med att verifiera eller falsifiera informationen. I den skapade
politiska skandalen kan det finnas en förvåning över vad som upptäcks men ej
över att någonting upptäcks. Wibäck, Forstorp och Economu (1998:14)
tillskriver den enskilda journalistens blick, förförståelse och vilja att avslöja, en
stor betydelse för uppkomsten av politiska skandaler.
Att kategorisera politiska skandaler efter typer av överträdelser kan vara
problematiskt eftersom det sällan är vattentäta skott mellan kategorierna.
Många skandaler innehåller flera aspekter som försvårar ett
40

Ett exempel på en politisk skandal som är upptäckt är från Peter Bratts bevakning av Carl Greger
Serungs porrklubb TABU i Stockholm. Vid bevakningen av klubben fann Bratt, av en händelse, den
förre ordföranden för TCO, Björn Rosengren avlägga ett besök, vilket inte var motivet för den
journalistiska uppdraget eller låg till grund för beslutet av bevakningen av klubben. För en närmare
inblick i händelsen se Bratt 2007.
41
Den politiska skandal som uppkom i samband med Uppdrag gransknings ”valstugereportage” inför
valet 2002 är ett resultat av ett planerat journalistiskt uppdrag med ett mål och med en hypotes om ett
förväntat resultat. Ett annat exempel är Wibäck, Forstorp och Economu (1998:14) som i en analys av
skandalen i Motala 1995 konstaterar att tanken om granskningen av hantering av kontokort och
representation inte var ny utan att Britt-Marie Citron gärna ville göra en ”Sahlinare” genom att
”kontokort och representation låg i luften”.
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klassificeringsarbete. Därav finns det flera olika sätt att kategorisera politiska
skandaler på. I studien Efter valstugorna – skandalstrategier och mediemakt
klassificerar medie- och kommunikationsforskaren Bengt Johansson skandaler
utifrån kategorierna (1) pratskandaler (2) privatmoraliska skandaler (3)
finansiella skandaler och (4) maktskandaler (2006:51ff).42 Pratskandalen innebär
att en makthavare uttalat sig på ett sätt som kan anses vara stötande,
kränkande eller på annat sätt omoraliskt. Exempel på överträdelser kan vara
Anna Kinbergs uttalande att ”Stockholmare är smartare än lantisar” år 1998
eller Björn Rosengrens uttalande om att Norge var ”Den sista Sovjetstaten” år
1999. Framväxten av sociala medier har inneburit att pratskandalen behöver
inkludera ogenomtänkta skriftliga formuleringar på exempelvis bloggar,
Twitter eller Facebook. Den politiska privatmoraliska skandalen kan ha många
ansikten. I en internationell kontext har denna kategori kommit att
kännetecknas av överträdelser av sexuella normer (Thompson 2000:119ff). I
den svenska politiska miljön kan föreställningen om politikernas privatmoral
till stor del sammanfattas till att göra rätt för sig, samma lagar och regler gäller för
alla samt att leva som man lär (Jacobsson och Sandstedt 2005:144). Även om
etik ofta står i fokus för privatmoraliska skandaler kan de ha en juridisk
dimension om misstanke om lagbrott föreligger. Kategorin med
privatmoraliska överträdelser är bred och rymmer många olika skandaler.
Exempel på överträdelser kan vara Maria Borelius köp av svarta städtjänster år
2006, Tobias Billströms uteblivna inbetalning av tv-licens år 2006 eller Laila
Freivalds köp av egen hyreslägenhet vid omvandling till bostadsrätt år 2000.
Till skillnad från privatmoraliska skandaler har de finansiella skandalerna inte
sällan en juridisk dimension. I ekonomiskandaler ligger kärnan i att
huvudpersonen har försökt tillskansa sig ekonomiska fördelar (Johansson
2006:52). Exempel på överträdelser kan vara Gunilla Carlsson felaktiga avdrag
i självdeklarationen år 2006, Mikael Odenbergs taxiresor till och från
riksdagen år 2006 eller Yvonne Ruwaidas felaktiga redovisning av utgifter från
riksdagen år 2001. Den fjärde kategorin skandaler, maktskandaler, är exempel
där huvudpersonen använder sin position för att tillskansa sig fördelar.
Exempel på överträdelser kan vara Mats G Nilssons valfusk i samband med
Moderaternas interna partival år 2010 eller Maj-Inger Klingvall utnyttjande av
kontakter för att gå före i bostadskön år 1999. Många skandaler låter sig dock
inte med enkelhet kategoriseras i enbart ett fack. En skandal kan vara av både
privatmoralisk karaktär och ekonomisk karaktär. I vissa fall kan det istället
vara förtjänstfullt att klassificera skandaler endast utifrån om överträdelsen
skett i den privata rollen eller den offentliga rollen.
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För flera sätt att kategorisera skandaler se Allern, Kantola, Pollack och Blach-Ørsten 2012:46; Lull
och Hinerman 2005:20; Thompson 2000:122; Midtbø 2007:25ff.
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Hur kan en skandal komma att avslutas?
Utöver medialt avslut finns det även andra sätt som skandaler kan komma att
avslutas på.
1. Personligt avslut: Varje skandal har någon sorts personligt avslut. Det
personliga slutet kan utgöras av exempelvis en direkt avgång, avsked eller
att inte ställa upp för omval. Det vanligaste personliga slutet på en skandal
är att huvudpersonen sitter kvar på sin post och fortsätter det politiska
förtroendeuppdraget. Ett personligt avslut kan också infinna sig när
huvudpersonen själv bestämmer sig för att lägga skandalen bakom sig.
2. Juridiskt avslut: Politiska skandaler som innehåller en eventuell
lagöverträdelse kan även få ett slut i juridisk mening. Slutet kan utgöras av
domstolsutslag eller av förundersökningar som inte leder till åtal.
3.

Parlamentariskt/politiskt avslut: Med parlamentariskt avslut avses
exempelvis utlåtanden från konstitutionsutskottet eller riktad
misstroendeförklaring. Det är inte ovanligt att huvudpersonen i
uppmärksammade skandaler blir anmäld till konstitutionsutskottet. Ett
politiskt avslut kan utgöras av en riktad ursäkt till andra folkvalda
församlingar eller personer och som officiellt acceptera ursäkten.
Exempelvis framförde tidigare biståndsminister Jan O Karlsson en ursäkt
till USA:s hälsominister Tommy G Thompson efter att ha kallat George
W Bush för ”den där jävla Texasgubben” (Rislund 2003).

4. Internpolitiskt avslut: Med internpolitiskt avslut avses utredningar som
beslutas och genomförs på uppdrag av huvudpersonens eget parti eller den
organisation som huvudpersonen är verksam inom. Exempelvis valde
Moderaterna att genomföra en intern utredning år 2010. Detta gjordes för
att bringa klarhet i uppgifter om valfusk i samband med partiets
nomineringsval i Stockholm.
5. Medborgerligt avslut: Det medborgerliga avslutet på en politisk skandal är
svårt att precisera och tidsbestämma. Skandaler kan leva kvar länge i
människors minne. Ett medborgerligt slut kan ta sig olika uttryck.
Exempelvis kan det utgöras av en allmän trötthet över en politisk skandal
eller genom en acceptans och förlåtelse för huvudpersonens överträdelse.
Flera olika avslut kan sammanträffa. Ett juridiskt slut kan leda till ett
personligt slut. Fokus för studien är det mediala avslutet av en skandal. Det är
när medierna slutar att rapportera om en skandal som avgör dess slutdatum.
Andra avslut som en skandal kan ha skall mera ses som förklaringar eller
anledning till att det mediala avslutet inträffar vid en specifik tidpunkt. I vissa
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skandaler tillkommer nya uppgifter långt efter det att händelsen fått sitt
formella avslut. Exempelvis framkom det år 2005 vem som var källan till
Watergateavslöjandet år 1972. Även om en skandal får ett avslut kan den leva
kvar i folks minne för evigt. En skandal kan pågå under en lång period och
sträcka sig över flera år om den innehåller en juridisk prövning. Exempelvis
fick rättprocessen mot tidigare riksdagsledamoten Stig Bertilsson sitt slut först
åtta år efter att det avslöjats att Bertilsson felaktigt utnyttjat presstöd.

4.3 Den politiska skandalens möjliga konsekvenser
Skandaler har ofta direkta och uppenbara konsekvenser, eftersom de
faktiskt kan avsätta politiska representanter. Vidare sätter de käppar i
hjulet för den politiska processen tills de fått sin upplösning. (Jacobsson
och Löfmarck 2010:287)

Politiska skandaler kan få en rad olika konsekvenser. Huvudsakligen är dessa
av en personlig, parlamentarisk, partiintern, juridisk eller demokratisk art.

Personliga konsekvenser
Det finns få skandaler som lämnar huvudpersonen helt oberörd. Däremot
behöver en politisk skandal inte få några stora personliga konsekvenser.43 En
mindre skandal kan passera tämligen obemärkt för att efter en kortare tid helt
rinna ut i sanden. Skandalens huvudperson kan också komma att fortsätta sitt
politiska uppdrag med fullt förtroende trots skandalen. Detta är dock inte
fallet för alla huvudpersoner i politiska skandaler.
För det första kan en konsekvens vara att hotbilden mot huvudpersonen ökar
under skandalen. Finansminister Pär Nuder fick bland annat livvaktsskydd i
samband med dennes skandal år 2004 (Nuder 2008:246). De personliga
konsekvenserna kan också vara av juridisk art genom utfärdande av böter eller
domstolsutslag. En politisk skandal kan även innebära att huvudpersonen
ändrar på sitt beteende. I dessa fall kan skandalen liknas vid att få ett gult kort
i fotboll. Personen ifråga blir mer försiktig och noggrann.
För det andra kan förtroendet för huvudpersonen vara förbrukat varpå
vederbörande avskedas eller ombeds frivilligt lämna sitt förtroendeuppdrag.
Enligt regeringsformen (4 kap, § 11) kan en riksdagsledamot komma att
tvingas till att lämna sitt uppdrag genom domstolsutslag. Endast vid två
43

Bill Clinton erhöll exempelvis genomgående höga förtroendesiffror under dennes tid som
amerikansk president trots avslöjandet av flera skandaler (Carlson, Ganiel och Hyde 2000).
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tillfällen har detta skett. År 2001 dömdes den tidigare moderata
riksdagsledamoten Stig Bertilsson för grovt bedrägeri och år 2004 dömdes den
tidigare moderata riksdagsledamoten Jerry Martinger för sexuellt ofredande.
Möjligheten finns också för riksdagen att rikta misstroendevotum mot statsråd
om den politiska skandalen anses ha skadat huvudpersonens förtroende. Detta
skedde exempelvis i samband med statsminister Göran Persons uttalanden
under en resa till Kina år 1996.
För det tredje kan huvudpersonen själv välja att avgå. Att avgå som en följd av
en politisk skandal tillhör dock undantagen. En övervägande majoritet av de
politiska skandalerna får sitt avslut i att huvudpersonen fortsätter sitt politiska
förtroendeuppdrag. Men skandaler kan även innebära personliga konsekvenser
för de huvudpersoner som inte avgår. För den som överlever en skandal kan
det uppstå komplikationer i det fortsatta politiska arbetet.
För det fjärde kan huvudpersonen komma att sitta kvar men att repressalier
kan följa som att bli förbisedd i nomineringsprocesser eller att bli placerad i
partiets interna frysbox. Att vara placerad i någon av partiernas frysboxar
behöver dock inte enbart vara av elakhet. Rimligen tar det tid att återuppbygga
ett förtroendekapital som devalverats till följd av en skandal. En
huvudpersonen kan också komma att sitta kvar utan repressalier, det föreligger
en sorts ”bussines as usual”, men där förtroendet ändå är skadat.

Parlamentariska och partiinterna konsekvenser
Skandalen behöver inte enbart medföra personliga konsekvenser. Den kan
också få politiska och parlamentariska följder. Exempelvis fick Sverige en ny
regeringsföreträdare som följd av att statsminister Carl Gustaf Ekman avgick
år 1932 efter att ha farit med osanning om att ha tagit emot kampanjbidrag på
50 000 kronor från Ivar Kreuger (Hadenius 2003:58f). Skandaler kan också
leda till att politiska regelverk förändras. Mona Sahlins kontokortskandal år
1995 innebar bland annat att tidigare otydliga och otillräckliga regelverk
förbättrades (Helsingborgs Dagblad 1996). En ytterligare förändring av det
politiska klimatet kan vara att nytillträdda förtroendevalda tydligare förväntas
redogöra för sina tillkortakommanden, vilket är direkt konsekvens av tidigare
skandaler. Ett exempel är Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt som,
redan på presskonferensen efter att nomineringen till partiledarposten
offentliggjorts, fick redogöra för tidigare överträdelser (Dagens Industri
2011a). Också interna regler kan komma att ändras till följd av skandaler.
Moderata samlingspartiet ändrade år 2010 bestämmelser för de interna
partivalen till följd av avslöjanden av valfusk i det egna partiet (Schlingmann,
Nordin och Elmsäter-Svärd 2010). Också fackförbundet LO valde att
förändra de interna riktlinjerna för ersättningsfrågor som en direkt konsekvens
av AMF-skandalen (Andersson och Jacobsson 2009). En skandal kan också
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väcka en debatt om partiernas värdegrund. Exempelvis väcktes en intern
debatt om Folkpartiets moraliska kompass efter avslöjandet om dataintrång av
Socialdemokraternas interna nätverk år 2006. Resultatet blev att partiet
tillsatte en etikkommission (Folkpartiet 2006). Bortsett från mediernas
granskning kan politiska skandaler komma att utredas ytterligare på en flertal
olika sätt. Dessa kan vara interna eller externa samt ha ett huvudsakligt fokus
på enskilda individer eller på händelseförlopp. Partier kan komma att tillsätta
interna utredningar. Folkpartiet tillsatte en egen kommission år 2006 för att
utreda om partiets eventuella inbladning i ungdomsförbundets intrång i
Socialdemokraternas intranät (Folkpartiet 2006) För att säkerställa oberoende
tillsätts ibland externa granskningar. AMF-pension gav revisionsbyrån Ernst
& Young uppdraget att externt granska de förehavanden som lett fram till
utbetalning av oskäliga pensionsbelopp (Khakuei 2009). Även enskilda
personer kan vara föremål för partiernas interna granskningar.
Kristdemokraterna uttalade fortsatt förtroende för Caroline Hagström efter att
hon friats i en intern granskning för skattebrott (Birgerson 2000). Inte sällan
sker en granskning av skandalens huvudperson genom Riksdagens
konstitutionsutskott. Tidigare skolminister Ibrahim Baylan blev år 2005 fälld
av konstitutionsutskottet för att ha bidragit till att Skolverket återkallade
rapporten Mer kunskap för pengarna (2004/05:KU20). Även Riksdagens
revisorer kan bistå med granskning vid behov. Detta gjordes bland annat i
fallet med den socialdemokratiska regeringens Sydafrikasatsning år 1999
(Ekedahl-Küchen och Aspegren 2000). Ett modernt internpolitiskt avslut på
en uppslitande skandal är att huvudpersonen reser runt i Sverige för att till viss
del be om ursäkt men framförallt för att samla partiet och få tillstånd en
nystart. I medierna beskrivs dessa resor ibland som en ”förlåt mig-turné”. Två
personer som genomfört dylika resor är Wanja Lundby-Wedin efter AMFskandalen år 2006 och Håkan Juholt efter lägenhetsskandalen år 2011.

Juridiska konsekvenser
Ett resultat av en politisk skandal kan också vara att en offentlig debatt väcks
om en orimlighet som kan ligga i en överträdelse. Skatteverket väckte själva
frågan om en förenkling av rådande regler i samband avslöjandet av att
finansminister Anders Borg, år 2006, inte inkommit med kontrolluppgifter till
Skatteverket för köpta tjänster i hemmet (Thellenberg 2006). Att en skandal
medför lagändringar är dock sällsynt.

Demokratiska och samhälleliga konsekvenser
Väljaropinionen kan komma att påverkas av politiska skandaler. Det är främst
i det korta perspektivet som det förekommer en negativ effekt på väljarnas stöd
för partier som är inblandade i skandaler (Persson och Sundell 2011). I
opinionsmätningar gjorda av Sifo (Nilsson 2011) framkom att exempelvis
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väljarstödet för Socialdemokraterna minskade med tio procentenheter till följd
av misstankarna om Håkan Juholts bidragsfusk år 2011. I det korta
perspektivet kan skandaler även få konsekvenser för valresultat. Dock kan
effekterna av valskandaler vara mer eller mindre stora (Kumlin och Esaiasson
2008). Ett av de mest uppmärksammade fallen är betydelsen av SVT:s
Uppdrag Gransknings valstugereportage som sändes inför riksdagsvalet 2002.
Många har tillskrivit reportaget en stor betydelse för Moderaternas historiskt
dåliga valresultat som följde (Eriksson 2006; Stiernstedt och Wijnbladh 2011).
På lång sikt är de politiska skandalernas opinionseffekter relativt små (Midtbø
2012:160ff). Den svaga långsiktiga effekten kan förklaras av att skandalens
upplösning ger goda förutsättningar för att gå vidare. En invändning mot
studier av skandalernas eventuella långsiktiga effekter är dock att det är
omöjligt att veta hur stort opinionsstödet hade varit för ett parti om skandalen
inte hade inträffat (Hagevi 2012).
Den politiska skandalens överträdelse behöver inte ha inträffat i en nutid.
Tvärtom kan en skandal uppkomma genom avslöjandet av en gammal
överträdelse. En konsekvens av att gamla synder har lång preskriptionstid i
mediernas värld är att det kan försvåra rekryteringen av förtroendevalda. Om
kraven på helt felfria människor blir för höga eller om risken för att händelser
långt tillbaka i tiden kan komma att offentliggöras bedöms vara för stor, kan
det avskräcka människor från att engagera sig i politiken. Denna risk bör dock
inte överdrivas.
Med politiska skandaler behöver det inte enbart följa negativa konsekvenser.
Erfarenheten av att ha varit huvudperson i en politisk skandal kan också ha en
positiv effekt. Uttrycket ”Det som inte dödar det härdar” kan vara gångbart för
politiska skandaler. Håkan Juholt ger uttryck för detta i en intervju när han, i
kölvattnet av skandalen med bostadsersättning från Riksdagen år 2011,
konstaterar att ”Jag har kommit ut ur den som en starkare politiker än vad jag
var när jag gick in i den” (Öjemar 2011). Också Pär Nuder (2004:248) ansåg i
efterhand att reaktionerna på dennes skandal år 2004 ”var en nyttig läxa”.
Politiska skandaler kan också få konsekvenser för medborgarna genom en
ökad medvetenhet. Uppmärksammade felaktigheter kan få människor att
omvärdera egna handlingar. I samband med uppdagandet av att
kulturministern Cecilia Stegö Chilò och handelsministern Maria Borelius år
2006 inte erlagt tv-licens noterade Radiotjänst en markant ökning av
anmälningar av tv-innehav jämfört med tidigare perioder (Lindström 2006).
Avslöjandet av politiska skandaler kan komma att ha ett avskräckande syfte.
Exempelvis fick Mona Sahlins Tobleroneskandal en preventiv effekt på hur
tjänstemän och politiker kom att hantera arbetsgivarens kontokort (Hennel
1996).
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I vissa avseenden kan demokratin komma att förbättras som en konsekvens av
avslöjandet av politiska skandaler. En positiv effekt är att granskningsmakten
fungerar och att demokratin därmed i någon mening fungerar. En fungerande
granskning av politiska makthavare innebär att medborgarna ges värdefull
information och kan därmed lättare utkräva politiskt ansvar. Bengt Johansson
(2007) argumenterar för att politiska skandaler är ett friskhetstecken för
demokratin. Också Kerstin Jacobsson (2006) och Ester Pollack (2012)
argumenterar för att avslöjandet av politiska skandaler kan ha en positiv effekt
på samhället. Politiska skandaler kan också komma att ha en negativ inverkan
på demokratin. En risk med avslöjande av oegentligheter i politiken är att de
kan komma att leda till en ökad acceptans för oetiskt handlande (Erlingsson
2011). Människor kan komma att ställa frågan om varför de skall följa lagar
och regler om det framkommer att folkvalda politiker inte gör det. Enligt
Skatteverket (2006:5) motiverar många medborgare sina köp av svarta tjänster
med att ”Personer i ledande ställning bryter mot reglerna i samhället”. Andra
biverkningar av politiska skandaler kan vara att de leder till ett ökat
politikerförakt bland medborgarna samt bidrar till att undergräva människors
förtroende för det politiska systemet och dess institutioner (Maier 2011:3).
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5. TEORETISKT RAMVERK OCH
ANALYSMODELL
Följande kapitel redogör för (1) de teoretiska antaganden som ligger till grund
för operationaliseringen av avhandlingens indikatorer och (2) de teoretiska
antaganden som används för analys av studiens resultat. Avslutningsvis
presenteras studiens analysmodell samt en översikt av de indikatorer som
appliceras på det empiriska materialet. Sammanlagt indelas kapitlet i tre delar.
1. Medieteoretiska antaganden med tillhörande analysmodell
2. Genusteoretiska och socialpsykologiska antaganden med tillhörande
analysmodell
3. Översikt av empiriska indikatorer
Trianguleringen av avhandlingens forskningsområden politiska skandaler,
massmedia och genus förutsätter multipla teoretiska antaganden med olika
användningsområden. Det empiriska materialet analyseras huvudsakligen
utifrån medieteoretiska perspektiv medan utfallet kan förstås utifrån
genusteori och socialpsykologisk teori. I figur 5.1 illustreras avhandlingens
teoretiska antaganden och användningsområden. I avhandlingen undersöks
rapporteringen om politiska skandaler i tre steg. I ett första steg undersöks
mediernas prioriteringar av dagordningen utifrån omfattningen av
medieutrymmet. I ett andra steg undersöks gestaltningen av skandalen utifrån
mediernas innehållsliga prioriteringar av nyhetsrapporteringen. I ett tredje steg
undersöks formgivningen av medieinnehållet utifrån föreställningen om en
etablerad medielogik.
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Figur 5.1 Kapitelöversikt
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Avhandlingens resultat analyseras utifrån föreställningarna om mannen som
norm i politiken och könsstereotyper. Ett sätt att betrakta verkligheten är utifrån
föreställningen om att det förekommer en genusordning där mannen är
överordnad kvinnan. Genusteoretiska tankegångar om en samhällelig ordning
av könen bidrar med verktyg för att förstå likheter och skillnader i mediernas
rapportering om kvinnor och män i politiska skandaler.

5.1 Medieteoretiska antaganden
Det är i medieteorier som avstamp bör tas för att få svar på frågan om det
finns likheter och skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och
män i svenska politiska skandaler? Tillvägagångssätt för att svar på
avhandlingens tre forskningsfrågor är att utgå från medierapporteringens
omfattning, innehåll och utformning. För att undersöka dessa tre beståndsdelar
samt identifiera mätbara indikatorer för eventuella skillnader i skandalernas
nyhetsrapportering används de medieteoretiska perspektiven dagordningsmakt,
gestaltningsmakt och medielogik. Kopplat till politiska skandaler undersöks
följande tre aspekter
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1. Mediernas makt över den politiska skandalens nyhetsvärde
2. Mediernas makt över den politiska skandalens gestaltning
3. Medierna makt över utformningen av den politiska skandalens
rapportering
Mediernas möjlighet till påverkan över politiken kan konkretiseras till ett
inflytande över politikens innehåll, mediernas nyhetsinnehåll och den allmänna
opinionen. För det första har medierna en möjlighet att påverka politikens
innehåll. Politiska förslag, beslut om förslag och hur politiker väljer att agera
kan påverkas av mediernas rapportering. För det andra har medierna ett
inflytande över nyhetsinnehållet. För det tredje kan medierna komma att
påverka den politiska opinionen och hur människor uppfattar politik och
politiska aktörer.44 Om ett kön missgynnas i mediernas rapportering i politiska
skandaler kan det komma att påverka människors allmänna uppfattningar och
föreställningar om kvinnor och män i politiken.

Mediernas makt över den politiska skandalens nyhetsvärde
The press may not be successful much of the time in telling people
what to think, but is stunningly successful in telling its readers what to
think about. (Cohen 1963:13)

Varför ges vissa politiska skandaler stor medial uppmärksamhet medan andra
skandaler uppmärksammas i en mindre utsträckning? Vem bestämmer över
vilka nyheter som är att betrakta som viktiga? Ytterst är det medierna själva
som avgör vilka nyheter som skall publiceras (jfr Johansson 1998:158). För att
kunna undersöka i vilken omfattning medierna skriver om kvinnor och män i
politiska skandaler är det deras prioriteringar av dagordningen som bör stå i
fokus. Med dagordning avses: ”Den uppsättning frågor som diskuteras och
som kan komma att bli föremål för politiska beslut i någon form” (Strömbäck
2004:30). I politiska skandaler innebär makten över händelsernas nyhetsvärde
en möjlighet att påverka omfattningen av rapporteringen. Vilka skandaler som
blir stora respektive små beror delvis på vilket nyhetsvärde medierna tillskriver
varje enskild händelse. Nyhetsrapporteringens innehåll bestäms dock inte
enbart av medierna själva. I ett samspel bestämmer aktörer inom medierna,
aktörer utanför medierna och mediernas publik vilka händelser som blir till
nyheter (Asp 1999:16). Genom dagordningen pekar medierna ut vilka nyheter
som är viktiga och rollen som domare över vilket nyhetsvärde en händelse skall

44

En studie av den svenska valrörelsen 2006 visar exempelvis på en överensstämmelse mellan
mediernas politiska dagordning och väljarnas politiska dagordning (Shehata 2009:262ff).
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tillskrivas brukar beskrivas som en dagordningsmakt eller agenda-setting.45 Med
dagordningsmakt avses: “Causal-relationship between the emphases of mass
communication and what members of the audience come to regard as
important”46 (McCombs 1981:126). I en klassisk studie av 1968 års
amerikanska presidentval påvisade massmedieforskarna Maxwell McCombs
och Donald Shaw (1972) ett samband mellan vilka politiska sakfrågor som
medierna prioriterade i sin rapportering och vilka sakfrågor som medborgarna
ansåg vara viktiga i valrörelsen.47 Tankarna om mediernas påverkan på
människors attityder var dock inte helt nya. Walter Lippman (1922:3ff) slog
tidigt fast att mediernas roll är att ge sin syn på omvärlden (views of the outside
world) varpå läsaren i sin tur kan använda sig av den för att skapa sig en egen
bild av omvärlden (for pictures in our head). Dagordningsteorin kom av
McCombs (2004) att indelas i två nivåer. Den första nivån fokuserar på “story
selection” eller relationen mellan vilka frågor som prioriteras av medierna och
medborgarna. Paul Lazarsfeld och Robert Merton (1948:101) argumenterade
tidigt för att politiska sakfrågor som prioriteras av massmedia därigenom
tilldelas en slags status vilket bidrar till ett allmänt intresse för dessa frågor.
Robert Entman uttrycker detta som:
No body, no force, can ever successfully tell people what to
think./…/The only way to influence what people think is precisely to
shape what they think about. /…/ Influence can be exerted through
selection of information, but conclusions cannot be dictated. (Entman
1989b:349)

Bernard Cohen (1963) uttryckte senare att medierna har makt över vilka
frågor som medborgarna har åsikter om. Politiska skandaler som ges en hög
prioritet och en stor medial omfattning kan komma att prioriteras olika bland
medborgarna än de skandaler som ges en mindre uppmärksamhet. I
rapporteringen om politiska skandaler har den första nivån av mediernas
dagordningsfunktion sitt fokus på skandalens mediala uppmärksamhet.
Dagordningsteorins andra nivå fokuserar på “story presentation” eller hur
medierna framställer nyhetsrapporteringens innehåll (McCombs mfl 1997;
McCombs och Reynolds 2002:10ff). Ur en demokratisk synvinkel bör kvinnor
och män behandlas lika i mediebevakningen av politiska skandaler. Teorin om
mediernas makt över dagordningen gör det möjligt att urskilja om ett kön
45
Fortsättningsvis används de svenska begreppen dagordningsmakt eller makten över dagordningen
istället för det engelska begreppet agenda-setting.
46
Severin och Tankard (2001:219) definierar, tjugo år senare, samma fenomen som “the media’s
capability, through repeated news coverage, of raising the importance of an issue in the public’s mind”.
47
För en närmare genomgång av utvecklingen av begreppet agenda-setting se Dearing och Rogers
1996; Lowery och DeFleur 1995; McCombs och Shaw 1993; McCombs och Reynolds 2002; Scheufele
och Tewksbury 2007; Severin och Tankard 2001.
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gynnas respektive missgynnas gentemot det andra könet med avseende på
medial uppmärksamhet. Mediernas inflytande över vilka händelser eller
personer som ges medial uppmärksamhet innebär en makt över tre aspekter av
rapporteringen om politiska skandaler: (1) vilka politiska skandaler anses
viktiga att rapportera om (2) hur mycket utrymme de politiska skandalerna skall
ges samt (3) när de politiska skandalerna skall föras upp respektive ned från
dagordningen. Mediernas har dock inte makt över publiceringstidpunkten i
samtliga skandaler.
Mediernas dagordning verkar inte i ett vakuum. Det förekommer också andra
dagordningar som exempelvis medborgarnas dagordning och en politisk
dagordning som alla påverkar varandra (Dearing och Rogers 1996:5).
Mediernas dagordningsmakt kan få konsekvenser för medborgarnas
dagordning genom att definiera vilka nyheter som är viktiga. Mediernas
rapportering om en politisk skandal kan ge konsekvenser på både individnivå
och gruppnivå samt kortsiktigt och långsiktigt. En politisk skandal flyttar
medialt fokus från andra händelser och kan ha en stark kraft. Stora politiska
skandaler kan förlama politikers handlingskraft och göra det svårt att bedriva
det vardagliga politiska arbetet när allt fokus riktas emot en skandal.
Medierapporteringens omfattning av en politisk skandal är hårt
konkurrensutsatt. I en nyhetsfattig period kan en skandal få större
uppmärksamhet och tvärtom.

Mediernas makt över den politiska skandalens gestaltning
The media operate much like a camera with a telephoto lenz, zooming
in on certain issues, events, and people and bringing them into sharp
relief. But only so much will fit in the frame. Other things must be left
out, and still others will be in the background of a picture, out of focus
and considered unimportant. (Braden 1996:3)

Utöver makten över vilka överträdelser som skall ges medieutrymme och hur
stort utrymme som händelserna skall ges har medierna också makt över
skandalens framing eller gestaltning.48 Teorin om mediernas gestaltning av
nyheter är en utveckling av dagordningsteorins frågor om vilka händelser
medierna rapporterar om. Istället riktas fokus mot frågan om hur dessa
händelser rapporteras om i media (McCombs och Shaw 1993:62). Den andra
nivån av mediernas dagordningsfunktion fokuserar på rapporteringens innehåll

48
Fortsättningsvis används det svenska begreppet gestaltning synonymt med det engelska begreppet
framing (jfr Strömbäck 2000:216f).
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d.v.s. hur en skandal framställs.49 För denna avhandling uppfattas mediernas
makt över dagordningen och makten över nyhetsinnehållets gestaltning som
två olika saker och att det finns skillnader dem emellan (jfr Scheufele och
Tewksbury 2006:15). Medieforskarna Vincent Price och David Tewksbury
förklarar skillnaderna med att:
Agenda setting looks on story selection as a determinant of public
perceptions of issue importance. Framing focuses not on which topics
or issues are selected for coverage by the news media, but instead on the
particular ways those issues are presented. (1997:184)

En artikelförfattares gestaltning av en politisk skandal kan ha betydelse för hur
den senare uppfattas av läsarna. I en studie från 1981 fann psykologiforskarna
Amos Tversky och Daniel Kahneman att identiska budskap som uttrycks på
olika sätt ger betydande konsekvenser för de val människor gör på grundval av
det budskap som presenterats.50 Kommunikationsforskaren Shanto Iyengar
(1991) fann tio år senare effekter på människors politiska inställningar som
kunde härledas till hur televisionen valde att gestalta politiska sakfrågor.
Gestaltningsteorin gör det möjligt att urskilja om ett kön gynnas respektive
missgynnas i mediernas beskrivningar av politiska skandaler. Tankegångarna
om gestaltning springer ursprungligen från den kanadensiske sociologen och
antropologen Erving Goffmans bok Frame analysis (1974). Begreppet har
senare kommit att utvecklas av Robert Entman (1993, 1989a, 1989b) som
definierar gestaltning på följande sätt:
To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them
more salient in a communicating text, in such a way as to promote a
particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation,
and/or treatment recommendation for the item described. (Entman
1993:52)

Innebörden av definitionen är vad Entman (1989a:75) tidigare beskrivit som:
“How the media affect what people think – and think they think”. Eventuella
systematiska skillnader i hur medierna rapporterar om kvinnor och män i
politiska skandaler kan komma att identifieras genom skillnader i
gestaltningarna. Tankegångarna om mediernas gestaltning av nyheter bygger
på två grundläggande antaganden om selection och salience (Entman 1993:52).
Selection bygger på att varje nyhetsmedium är begränsat. Exempelvis har en
49
För andra teoretiska perspektiv för analys av medierapporteringens innehåll se Scheufele och
Tewksbury 2007; Severin och Tankard 1997; Strömbäck 2000.
50
Resultatet har bekräftats i ett flertal senare studier (kvinnor och män Chong och Druckman 2007;
Druckman 2001a, Druckman 2001b; Kahneman och Tversky 2000; Schuelfe 1999; Neuman, Just och
Crigler, 1992; Wang 1996).
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tidning X antal sidor och där varje artikel kan ha Y antal ord. Salience syftar
på hur det valda innehållet presenteras. Nyhetsrapporteringens innehåll
bestäms av hur medierna väljer att skildra verkligheten. Inte sällan beskrivs
medierna som en dramafabrik (Bengtsson 2001:87; Josefsson 2002; Nilsson
2001:155). Viss information samt vissa aspekter av en händelse blir därmed
mer framträdande än andra vilket gör att information framhålls på bekostnad
av annan information (Strömbäck 2000:217). Det är viktigt att ha i åtanke att
gestaltningar är bearbetningar och tolkningar av verkligheten och som uttrycks
genom omformade berättelser (Ghersetti 2004:253, 2000:2ff). Shoemaker och
Reese (1996:261) uttrycker detta som: “Mass media content is a socially
created product, not a reflection of an objective reality”. Selection och saliance
kan därför medföra att politiska skandaler som liknar varandra ändå gestaltas
på olika sätt. Likt en författare som väljer hur berättelsens karaktärer skall
presenteras och beskrivas väljer medierna hur den politiska skandalens
karaktärsdrag och dess huvudperson skall framställas. Inte sällan ges uttryck
för att den bild medierna förmedlar av en person eller händelse inte alltid
stämmer överens med verkligheten. Medierna är att likna med ett utkikstorn
som ger läsaren en överblick över verkligheten (Nord och Strömbäck 2004:13).
Medierna har makt över verklighetsbeskrivningen och därigenom makt över
den politiska skandalens gestaltning. Det är inte säkert att
verklighetsbeskrivningarna i kvinnornas och männens skandaler
överensstämmer. Entman (1993:52) preciserar definitionen av gestaltning
genom att tillskriva mediernas verklighetsbeskrivningar fyra egenskaper. De
(1) definierar problem (2) identifierar problemorsaker (3) uttrycker moraliska
omdömen och (4) ger förslag på lösningar och åtgärder. Gestaltningar behöver
inte vara tydliga utan kan vara subtila och även ibland osynliga (Cappella och
Hall Jamieson 1997:57; Iyengar 1991:11). För gestaltningen av den politiska
skandalen gäller dock nästan uteslutande det motsatta förhållandet. Ofta är de
problemorsaker, moraliska omdömen och lösningsförslag som framförs i
medierapporteringen tydliga och lätta att identifiera. Gestaltningsteorins fyra
aspekter kan direkt översättas till frågor som nyhetskonsumenterna kan
komma att ställa sig i samband med politiska skandaler och som medierna
också försöker erbjuda svar på.
1.
2.
3.
4.

Vad är det som huvudpersonen har gjort och vad är det som är problemet?
Varför har huvudpersonen begått den aktuella överträdelsen?
Kan huvudpersonens agerande rättfärdigas moraliskt och/eller juridiskt?
Vilka konsekvenser får huvudpersonens agerande?

Den mest grundläggande funktionen av mediernas gestaltning av en politisk
skandal är att den definierar det huvudsakliga problemet med huvudpersonens
överträdelse. Författaren Lars Gustafsson (1989) beskriver makten över vilken
vinkel en fråga skall betraktas ifrån som ett problemformuleringsprivilegium.
Enligt Gustafsson (1989:4) ger makten över problemdefinitioner även makt
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över hur problem och situationer uppfattas av berörda parter.
Nyhetskonsumenterna har ett behov att veta vad som har hänt och vilka
värden som huvudpersonen brutit emot Skandalens problemdefinition behöver
inte vara enkel och medierna kan komma att behöva göra prioriteringar i sitt
arbete med att definiera den grundläggande problematiken. Inte sällan
kännetecknas stora skandaler också av att flera problemdefinitioner kan
adresseras. Många skandaler har både en moralisk och en juridisk dimension.
Medierapporteringen ställs därmed inför ett val.
Den kanske mest vanliga frågan som ställs i samband med politiska skandaler
är varför? Att finna de orsaker eller krafter som lett fram till problemet handlar
i den politiska skandalen om att förklara ett beteende eller ett handlande.
Problemets orsaker kan i vissa fall vara tydliga medan handlandet i andra fall
kan vara en konsekvens av ett flertal komplexa orsaker. Missbruk av kontokort
eller andra förmåner som är knutna till tjänsten kan exempelvis vara orsakat av
slarv men kan även utgöras av medvetna handlingar genom en kultur eller ett
synsätt på den egna rollen som förtroendevald makthavare. Stora politiska
skandaler lämnar få människor oberörda. Många har kanske en klar
uppfattning om huruvida huvudpersonens agerande kan rättfärdigas eller ej. I
den politiska skandalen uttalar sig medierna direkt och indirekt om rätt och fel
och gott och ont. Minsta gemensamma nämnare för samtliga politiska
skandaler är att de alla har en början och ett slut. Slutet kan dock påverkas av
de åtgärder och lösningar som medierna framhäver i rapporteringen. I den
politiska skandalen krävs inte sällan ett personligt ansvar med avgång som den
naturliga lösningen. Medierna har makt över den politiska skandalens utgång
så till vida att den kan uppbringa ett starkt tryck från allmänheten på
huvudpersonens avgång. På samma sätt kan mediebevakning av en politisk
skandal framkalla ett starkt stöd för huvudpersonen. I mediernas rapportering
framträder således en gestaltning över vem som kan ursäktas och vem som inte
kan ursäktas och över vad som är acceptabelt och vad som är inte acceptabelt.
Ett problem med mediernas gestaltningar av politiska skandaler kan vara, som
tidigare understrukits, att olika prioriteringar leder till olikheter i
gestaltningarna. Problematiken uttrycks av Gunilla Jarlbro (2003:3) som att
”Samma verklighet kan beskrivas på olika sätt vilket i sin tur leder tankarna
hos den enskilde läsaren i olika riktningar”. Gestaltningar av politiska
skandaler är att likna med ett par glasögon som nyhetskonsumenten erbjuds
för att förstå olika händelser (Cappella och Hall Jamieson 1997:46). Utifrån
ett normativt perspektiv bör inte politiska skandaler gestaltas olika beroendes
på om huvudpersonen är en kvinna eller man.
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Mediernas makt över utformningen av den politiska skandalens
rapportering
Och den som inte förstår den massmediala logiken, förstår inte heller
innebörden i de berättelser som omger oss i mediesamhället.
(Bengtsson 2001:75)

Det är inte enbart i rapporteringens omfattning och innehåll som medierna
tvingas göra prioriteringar. Varje massmedial framställning förutsätter också
en formgivning. Olof Petterson och Ingrid Carlberg (1990:94) konstaterar i
boken Makten över tanken att ”Den journalistiska metoden att berätta ger
massmedia en alldeles egen logik”. Utformningen av mediernas rapportering i
politiska skandaler kan analyseras utifrån tankegångarna om en framvuxen
medielogik. Med medielogik avses:
…a form of communication, the process through which media present
and transmit information./…/ Format becomes a framework or a
perspective that is used to present as well as interpret phenomena.
(Altheide och Snow 1991:9)

Tankegångarna om en framvuxen medielogik bygger på föreställningen om ett
överskott på information och ett underskott på uppmärksamhet (von Krogh
2012). Medielogik innebär att mediernas innehåll standardiseras och likformas
genom ett på förhand definierat sätt (Edin och Widestedt 2001:8). Samtidigt
fungerar medielogiken som en sorts mall för att tolka händelser och skeenden i
vår omvärld (Altheide och Snow 1991:9). Ofta beskrivs medielogikens
utveckling utifrån tre faser (SOU 1999:126 s4). I en första fas utvecklades
medierna till en dominerande kommunikationskanal för att i en andra fas
komma att uppträda som självständiga politiska aktörer. I en tredje fas har en
egen arbetslogik eller medielogik kommit att utvecklats och som andra aktörer
tvingas att förhålla sig till i sina relationer med massmedia. Enkelt uttryckt
handlar medielogik om varför mediernas texter har den utformning och det
innehåll de har och varför vissa händelser blir nyheter och inte andra. Kent
Asp (1990:8) beskriver detta som frågan om hur medierna ”tänker”.
Medielogik handlar inte bara om hur nyheter blir till och hur medierna fångar
läsarnas intresse utan också om hur politiken utformas i enlighet med
medielogiken för att fånga mediernas intresse. Ett av den moderna politikens
kännetecken är att den ofta utformas för att följa de spelregler och strukturer
som fastställs av medierna själva och där politikens arbetslogik har kommit att
anpassas till mediernas arbetslogik (Asp 1990:4ff). På frågan om vad som
avgör vilken information som blir till nyheter identifierar Kent Asp (1990:8)
tre faktorer eller styrfält. De första två faktorerna är mediernas föreställningar
om vad mediepubliken vill ha för nyheter och vad de bör ha för nyheter. Den
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tredje faktorn är det normsystem som omger mediernas verksamhet och som till
stor del utgörs av medielogiken. Medielogik är den faktor som har störst
påverkan på vilka händelser som blir nyheter. Asp uttrycker detta som:
Vissa händelser antas sålunda bli nyheter, inte på grund av nyhetsvärde
eller ideologiskt värde, utan därför att de passar mediernas arbetslogik.
Och vissa händelser – som har ett stort nyhetsvärde – blir inte nyheter
därför att de inte passar medielogiken. (1990:8)

Den vetenskapliga litteraturen erbjuder flertalet teoretiska bidrag till
forskningsfrågan om medielogikens beståndsdelar (Asp 1986; Hernes 1983,
1978; Hultén 1993, McQuail 2010; Strömbäck 2002, 1997). Trots detta finns
det en mer eller mindre konsensus kring medielogikens egenskaper och hur
dessa kommer till uttryck i medierna. Enligt Jesper Strömbäck (1997, 2002)
kännetecknas medielogiken av tillspetsning, polarisering, intensifiering,
förenkling, konkretion, personifiering och stereotypisering.51 Det behöver inte
alltid vara vattentäta skott emellan medielogikens olika egenskaper. Istället är
flera av dem nära besläktade med varandra och går in i varandra. Stora likheter
går att finna mellan medielogikens krav på tillspetsning respektive polarisering
samt förenkling respektive konkretion. Likheter finns också mellan
medielogikens inslag av personifiering och stereotypisering. Konkret innebär
tillspetsning en anpassning till en verklighet med ett begränsat medieutrymme i
såväl tid som rum. En tillspetsning av en politisk skandal är en förutsättning
för att den skall kunna konkurrera om uppmärksamheten med andra nyheter
vilket kan innebära att nyanser och alternativa perspektiv försvinner.
Irrelevanta detaljer och aspekter kan komma att ges uppmärksamhet på
bekostnad av relevanta detaljer och aspekter. Krav på förenkling och konkretion
av medieinnehållet innebär att komplexiteten reduceras och att det kan vara
lättare att rapportera om det konkreta än det abstrakta (Strömbäck 1998:20).
Samtidigt förutsätter konsumenternas tidsbrist en lättfattig medierapportering
innehållandes enkla förklaringar och beskrivningar (Hultén 1993:216). Det
enkla är lättare att ta till sig och förhålla sig till än det komplexa och nyheterna
riskerar att utformas till lättsmälta och förenklade beskrivningar av
verkligheten.52 Medierna konkurrerar inte bara med andra medier om
konsumenternas uppmärksamhet utan även med andra aktiviteter och
händelser i människors vardag. I den politiska skandalen kan förenklingen
innebära att verklighetens gråskala ersättas av en svart eller vit beskrivning av
verkligheten. Det behöver inte alltid vara helt enkelt att i en politisk skandal
urskilja vad som är gott eller ont och vad som är rätt eller fel.
51

Strömbäcks resonemang om medielogikens egenskaper bygger delvis på Gudmund Hernes (1983,
1979) klassiska tankar om det mediavridde samfunn.
52
Exempelvis innehåller gratistidningar som Metro främst korta och förenklade nyheter i kortare
notisformat vilket kommit att utvecklats till en framgångsrik affärsidé.
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Flerdimensionella moraliska och juridiska aspekter kan behöva en förenkling
men de bör inte trivialiseras på ett sådant sätt att komplexiteten helt
försvinner. Om det enkla konsekvent tränger bort det svåra krävs endast ett
begränsat engagemang från läsarna där de ”inte behöver tänka så mycket”. För
att kunna upprätthålla ett intresse bland nyhetskonsumenterna kräver en
politisk skandal också en polarisering av medieinnehållet. Strömbäck (1998:20)
beskriver detta som att de enkla uppfattningarna framhålls medan ”å-enasidan-och-å-andra-sidan-resonemangen”
utesluts.
I
en
polariserad
verklighetsbeskrivning ställs inte sällan svart mot vitt. I enlighet med kravet på
tillspetsning och förenkling ges en politisk skandal sällan utrymme till att vrida
och vända på exempelvis moraliska, juridiska eller demokratiska problem och
konsekvenser. Mediepubliken riskerar att snabbt tappa intresse och
uppmärksamhet för en politisk skandal om rapporteringen uppfattas som
slätstruken och ointressant. För att upprätthålla ett intresse kan medierna
använda en polariserande berättarteknik där ytterlighetsargument ställs emot
varandra.53 Att bibehålla läsarnas uppmärksamhet för en politisk skandal kan
också uppnås genom en intensifiering av mediernas rapportering. Snabba
händelseförlopp och oväntade nyheter skapar en spänning, likt en
filmdramatisering. Ständiga vändningar och kast i ett händelseförlopp ger kan
skapa uppmärksamhet genom att läsaren inte vet vad som skall komma att
hända eller hur skandalen kommer att sluta. Att kunna koppla ihop en nyhet
till en person ökar också möjligheten till uppmärksamhet (Jarlbro 2004:63).54
Den moderna politikens ökade inslag av personifiering i medierna bidrar till att
skapa en identifikation och en kändisstatus hos läsarna (Hvitfelt och Karvonen
2002). Nyhetskonsumenten kan följa huvudpersonens offentliga försvar mot
anklagelser och kamp för att upprätthålla ett politiskt förtroende.
Personifiering skapar en känsla av igenkänning som hjälper läsaren att skilja
skurkar från hjältar. Politiska skandaler som får stor medial uppmärksamhet
har nästan uteslutande en huvudperson som kan hållas politiskt ansvarig. Det
kan vara svårt att upprätthålla ett läsarintresse för en skandal som har flera
inblandade parter och där ansvarsfrågan är svår att reda ut. För läsarna kan det
bli för mycket att hålla reda på och rapporteringen om skandalen kan bli
svåröverblickbar.
Den sista aspekten av medielogik är en stereotypisering av journalistiken.
Användandet av stereotyper är ett verktyg för att hantera en komplex
verklighet och för att kompensera för bristande kunskap och förståelse genom
att erbjuda generaliseringar och förenklingar. Bosse Angelöw och Thom
53

Tekniken är relativt enkel och används även i debattprogram och i dokumentärsåpoperor där
uppmärksamhet och intresse skapas genom en medveten konfrontation av åsikter och
personlighetstyper.
54
I boken Journalistikens villkor (1993:325) uttrycker Lars J. Hultén det som att ”Människans största
intresse är människan själv”.
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Jonsson (2000:106f) definierar stereotyper som: ”Allmänt hållna uppfattningar
vi tillskriver en viss kategori människor, en social grupp eller en folkgrupp”.
James Talbot (2003:476) förklarar människors behov av stereotyper med att
“In order to make sense of the world – and events, objects and people in it –
we need to impose schemes of classification”. Inlärda föreställningar om hur
verkligheten förhåller sig återfinns rimligen också hos nyhetsmedierna. I den
politiska skandalen hjälper stereotyper såväl artikelförfattare som läsare att
bilda sig en uppfattning om skandalen ifråga genom att stoppa in individer,
händelser och omständigheter i fördefinierade fack. En könsstereotypisering
av mediernas rapportering om politiska skandaler kan uttryckas genom olika
förväntningar på kvinnor och män i politiken. Förbestämda uppfattningar kan
komma att verifieras eller falsifieras i mediernas rapportering om den politiska
skandalen.
Tankegångarna om en medielogik passar väl in för förståelsen för mediernas
rapportering om kvinnor och män i politiska skandaler. Den politiska
skandalen är en oväntad händelse med en inbyggd moralisk eller juridisk
problematik som ofta kan förenklas och begripliggöras. En stark
personanknytning genom en tydlig huvudperson gör att stora personliga men
även politiska värden står på spel. Skandalens ovissa utveckling och utgång
påverkas av snabba kast och av att nya uppgifter kan tillkomma när som helst.
Alla dessa ingredienser gör att den politiska skandalen ofta passar det
medielogiska arbetssättet. Om medielogik kan ses som en sorts
generaliserande mall för hur medierna utformar sina nyheter, innebär det att
de politiska skandaler som har egenskaper som passar medielogiken också
kommer att generera stort medieutrymme och vice versa. Det kan vara så att
medielogikens egenskaper framträder med olika styrka i kvinnornas och
männens skandaler. Om så inte är fallet innebär det att det förekommer
olikheter i utformningen av rapporteringen om skandaler.

Avhandlingens analysmodell
I figur 5.2 sammanfattas avhandlingens medieteoretiska antaganden i den
analysmodell som ligger till grund för studiens genomförande och
resultatredovisning. För att kunna svara på den övergripande frågan om
kvinnor och män behandlas olika i massmediernas rapportering om politiska
skandaler undersöks nyheternas omfattning, innehåll och utformning. För att
undersöka de tre beståndsdelarna används de medieteoretiska perspektiven
dagordningsmakt, gestaltningsmakt och medielogik.
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Figur 5.2 Avhandlingens analysmodell för undersökning av mediernas
rapportering om politiska skandaler
Dagordningsteoretiska aspekter av
medierapporteringens omfattning
Tidsliga prioriteringar
Rumsliga prioriteringar
Behandlas
kvinnor och män
olika i
massmediernas
rapportering om
politiska
skandaler?

Kapitel 7

Gestaltningsteoretiska aspekter av
medierapporteringens innehåll
Definiera skandalens problem och
klarlägga dess orsak
Framhålla moraliska omdömen och
presentera möjliga lösningar

Kapitel 8

Medielogiska aspekter av
medierapporteringens utformning
Tillspetsning och polarisering
Intensifiering
Förenkling och konkretion
Personifiering och stereotypisering

Kapitel 9

5.2 Genusteoretiska och socialpsykologiska
antaganden
Genus är en princip som gör att vi i vår kultur, här och nu, anser att det
finns två sorters människor, vi kallar dem för kvinnor och män och vi
tillskriver dem vissa egenskaper, som vi kallar för kvinnliga och manliga,
egenskaper som vi kan överföra metaforiskt på andra ting, som färger
eller yrken. (Thurén 2003:11)

Oavsett om det finns likheter eller skillnader i hur medierna rapporterar om
kvinnor och män i politiska skandaler, hur kan dessa komma att förstås? I
denna avhandling hämtas perspektiv från feministisk och socialpsykologisk
teoribildning. Mer preciserat analyseras studiens resultat utifrån (1)
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föreställningarna om en genusordning där män som grupp ses som överordnade
kvinnor som grupp och (2) människors användande av könsstereotyper som ett
utvärderingsinstrument för förståelse av politik. Inte politiska skandaler kan
människors föreställningar om kön ha betydelse för hur händelsen förmedlas
av medierna och sedermera uppfattas bland allmänheten. Även om det är kön
som står i fokus utesluter inte denna avhandling andra delförklaringar.
Rimligen kan det också finnas andra aspekter som också har betydelse för
mediernas prioriteringar av rapporteringen om kvinnor och män i politiska
skandaler. En förståelse för eventuella skillnader i mediernas rapportering bör
dock huvudsakligen sökas i samhällets generella föreställningar om kvinnor
och män samt i människors syn på kvinnor och män i politiken.
I avhandlingen används både begreppen genus och kön. Det är dock viktigt att
skilja mellan genus, kön och könsskillnader. Med genus avses det sociala könet
(Kulick 1987:11).55 Med kön avses det biologiska könet (Ambjörnsson
2004:11; Gemzöe 2006:80; Gotlin 1999:4) och med könsskillnader avses
procentuella skillnader i mediernas rapportering om kvinnor och män i
politiska skandaler. Frågan är dock på vilket sätt ett feministiskt perspektiv
kan bidra med förståelse för resultaten av avhandlingens studie.

Hur kan mediernas rapportering om kvinnor och män i politiska
skandaler förstås ur ett feministiskt perspektiv?
Feminismen är en teori om makt, om mäns makt över och kontroll av
kvinnor, om förekomsten av ett patriarkat. (Eduards 1988:209)

Eventuella likheter och olikheter i mediernas rapportering kan förstås och
analyseras utifrån det feministiska antagandet att kvinnor underordnas män.56
Två exempel som ibland används för att illustrera denna samhällsordning är en
förekommande lönediskriminering på arbetsmarknaden och mäns våld mot
kvinnor. Det kan också finnas en ordning i politiken genom att män i större
utsträckning förekommer i mediernas rapportering än vad kvinnor gör (Media
Watch 2010). Att människor oftare läser om män än om kvinnor ger en signal
om hur pass intressanta könen bedöms vara och vilket nyhetsvärde kvinnor
och män tillskrivs (jfr Beyerly och Ross 2006:40). En invändning mot
tankarna om en genusstruktur är att dess verklighetsbeskrivning är alltför
extrem samt att många människor inte känner igen sig i bilden av att män är
överordnade kvinnor (Sveland 2012). Det kan dock vara lätt att glömma bort
55

För en lättöverskådlig översikt av genusbegreppets framväxt och diskussioner se Engström 2008;
Kleberg 1993; Siivonen, 2007; Thurén 2003.
56
För en närmare genomgång av den feministiska teorins framväxt se Carlsson-Wetterberg och
Jansdotter 2004; Freedman 2003; Gemzöe 2002; Gotlin 1999.
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att dessa feministiska grundföreställningar har ett brett politiskt stöd. I den
senaste jämställdhetspropositionen framgår att:
Jämställdhetspolitiken bygger på den feministiska utgångspunkten att
det finns en ordning eller ett socialt system i samhället som
upprätthåller ojämlika maktförhållanden mellan könen, där kvinnor är
underordnade och män är överordnade som grupper i samhället och där
mannen/det manliga utgör normen. (Proposition 2005/06:155, s 43)

Tankegångarna om den struktur som beskrivs i propositionen har kommit att
ges en rad olika namn under åren. Det som förenar begreppen är en samsyn på
ett av samhällets grundläggande problem, männens generella överordning och
kvinnornas generella underordning. I boken Sexual politics (1970) beskrev Kate
Millett kvinnans maktrelation till mannen som ett patriarkat som innebär att
mannen är fri och kvinnan är underordnad. Patriarkatet upprätthålls genom
ett samhällskontrakt mellan könen (Pateman 1988; Rönnbom och Eduards
2008:16). Carole Pateman (1988) problematiserar maktförhållandet mellan
könen genom att tala om ett sexuellt kontrakt som bidrar till att upprätthålla
en samhällsordning där kvinnan inte är jämlik mannen. Antropologen Gayle
Rubin (1975) talar om samhället som ett genussystem som delar in människan i
två kategorier, kvinnor och män, och som upprätthålls genom relationen dem
emellan. Rubin definierar ett genussystem som: “A set of arrangements by
which a society transforms biological sexuality into products of human activity
and in which theses transformed needs are satisfied”. Begreppet kom senare
att utvecklas av historikern Jill Mathews (1984) när hon beskrev verkligheten
som en genusordning. Argumentationen bygger på en föreställning om en
socialt konstruerad verklighet. Med genusordning avses: “Historically
constructed pattern of power relations between men and women” (Kimmel
och Aronson 2004:344). Mathews använde begreppet för att beskriva en
systematik i samhället där barn som i det nyfödda tillståndet ses som lika,
sedan skapas till att bli en kvinna eller en man. Genusordningen utgörs av en
socialt konstruerad struktur som bestämmer de formella och informella
spelregler som skapar könsmönster i samhället. Enligt det svenska
Vetenskapsrådet återfinns en genusordning i varje samhälle och den utgörs av:
Alla föreställningar om kvinnligt och manligt som föreligger på en viss
plats vid en viss tid och allt det som dessa för med sig i fråga om vem
som gör vad, vem som kan bestämma vad, hur vi uppfattar oss själva
och varandra, kollektivt och individuellt. (2005:2)

Den ordningsstruktur mellan könen som Jill Mathews identifierade kan ta sig
uttryck inte bara i den allmänna politiska medierapporteringen utan även vid
rapporteringen om extrema situationer som politiska skandaler.
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I svensk forskning har tankarna om ett genussystem kommit att utvecklats av
historikern Yvonne Hirdman. Hirdman (1988) argumenterar för att det i
samhället finns en genusstruktur som regleras och upprätthålls genom ett
könskontrakt som består av ”Outtalade och omedvetna föreställningar i ett
samhälle om hur könen skall vara”. Detta osynliga kontrakt innehåller också
människors förväntningar om hur kvinnor och män skall agera i det privata
och offentliga rummet (Hirdman 2004:121). Hirdman (1993:149)
argumenterar bland annat för att ordningen av människor i genus har kommit
att utgöra en bas för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna i
samhället. Ett antagande är att människors föreställningar och förväntningar
på kvinnor och män skapar en ”ordningsstruktur av kön” (Hirdman 2004:116).
Om människor har olika föreställningar och förväntningar på kvinnor och män
kan dessa komma att påverka hur medierna rapporterar om politiska
skandaler. Hirdmans tankegångar har inte varit utan kritik. En del av
invändningarna har kommit att beröra föreställningen om genusstrukturen
som förutbestämd och att den näst intill är oundviklig genom att den går i arv
och att förändringar är svåra, närmast omöjliga (Carlsson Wetterberg 2004). I
de fall de ändå sker så tar förändringen lång tid. Andra invändningar mot
genussystemet är att det är för simplistisk och inte ger tillräckligt med
analysinstrument för att dissekera verkligheten (Thurén 2003; Bergqvist
1994). Samtidigt är teorin om samhället som ett genussystem tydlig och
slagkraftig. Edström och Jacobson (1994:40) menar att ”Medievärlden är en
arena för könets isärhållande”. Maktrelationen mellan kvinnor och män i
politiken kan därmed komma att upprätthållas om traditionella föreställningar
om kön reproduceras i rapporteringen om politiska skandaler. Mediernas
rapportering kan också bryta mot invanda föreställningar om manligt och
kvinnligt och bidra till en förändring av den rådande genusordningen.
Genusordningen är skapad av människor och upprätthålls och utvecklas
genom handlingar och uppfattningar (Connell 2002). Ett exempel på en
genusordning är politiken där kvinnor och män kan ha olika förutsättningar
för att verka.

Som grupp betraktat kan kvinnor och män ha olika förutsättningar för att verka i politiken
Här ser vi att vi lever i en manlig värld. Folkopinionen accepterade inte
att Mona Sahlin köpte Toblerone och blöjor för statens pengar.
Däremot förlåter den porrklubbsbesök. Björn Rosengren fick ett nytt
toppjobb som landshövding efter han avgått som TCO-ordförande.
(Öhman 1996)

Männens eventuella överordning och kvinnornas underordning i samhället är
en maktrelation som även kan återfinnas inom politiken. Det finns flera
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argument för att den politiska arenan inte utgör något undantag från denna
samhällsordning. Det kan därför vara så att kvinnor och män har olika
förutsättningar i politiska skandaler. Bland annat argumenterar
medieforskaren Kathleen Hall Jamieson (1995:16) att “Women who succeed
in politics and public life will be scrutinized under a different lens from that
applied to men”. Som grupp betraktat har kvinnor också mindre politiskt
inflytande och makt än män (Wendt Höjer och Åse 1996:7). Ur detta
perspektiv agerar inte kvinnor och män i politiken på lika villkor. Enkelt
uttryckt är politiken inte könsneutral och detta är en ordning som inte med
enkelhet förändras. Skillnaderna behöver inte bero på biologiska olikheter.
Istället kan kvinnornas och männens förutsättningar i politiken diskuteras
utifrån tillgången till resurser (jfr Bergqvist, Adman och Jungar 2008:22).
Diskussionen behöver dock även inkludera resonemang om förväntningar på
kvinnor och män. Olika förväntningar kan påverka förutsättningarna för att ta
sig an uppgifter. I en politisk skandal kan människors förväntningar också
påverka inställningen till överträdelsen. I rapporteringen om politiska
skandaler kan därför invanda föreställningar om och förväntningar på kvinnor
och män komma att reproduceras och ytterligare cementeras. Men de kan även
komma att ifrågasättas, utmanas och över tid förändras. Om grundantagandet
är att det inom politiken återfinns en ordning där kvinnor och män kan ha
olika villkor, låt oss då närmare analysera vad som talar för att det kan förhålla
sig på detta sätt. Två av argumenten för att kvinnor och män har olika
förutsättningar för att verka i politiken är (1) att det finns en rolluppdelning i
samhället vilket innebär att kvinnor och män förväntas göra olika saker och (2)
att kvinnor och män förväntas vara samt agera på olika sätt inom dessa roller.
Dessa två förutsättningar bör beaktas inte bara därför att de kan komma att
påverka hur medierna rapporterar om skandaler utan också för att de kan
påverka hur allmänheten uppfattar skandaler.
1. Det finns en rolluppdelning i samhället vilket innebär att kvinnor och män kan
förväntas göra olika saker.
Vilka uppgifter förväntas kvinnor och män ha i samhällslivet? Enligt
feminismen har det funnits en rolluppdelning mellan kvinnor och män.
Uppdelningen mellan offentliga och privata roller är ett exempel där
människors föreställningar om och förväntningar på kvinnor och män kan
skilja sig åt. Å ena sidan antas det förekomma en manlig värld som är offentlig
och politisk och å andra sidan antas det finnas en kvinnlig värld som är privat
och icke politisk (Ross 2004, 2002; Brown och Gardetto 2000). Historiskt sett
är distinktionen mellan det offentliga och det privata en gammal uppdelning
(jfr Thompson 1995:120ff). En traditionell föreställning om politik som
huvudsakligen mannens område riskerar att skapa en uppdelning mellan
könen.
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Sett ur ett historiskt perspektiv är det inte allt för svårt att finna ett ojämlikt
maktförhållande mellan kvinnor och män i politiken. Under lång tid har
politik endast varit förbehållet män. Den politiska institutionen är formad av
män och mannen har utgjort normen för politik och för den politiska
representationen. Mannen utgör normen även i mediernas politiska
rapportering där män ges större medialt utrymme och uppmärksamhet än
kvinnor (Media Watch 2010). När den vardagliga politiken skildras i
medierna fokuserar artiklarna oftare på män än på kvinnor. Vad som gör
politik speciellt är att det har funnits så länge människan har funnits och att
det politiska deltagandet under alla århundraden på något sätt har reglerats.
Kön har länge utgjort en av de faktorer som bestämt vem som skall få delta i
det politiska livet. Som första land införde Nya Zeeland rösträtt för kvinnor år
1883 (Hadenius 2001). Det kan tyckas ha passerat mycket vatten under
broarna sedan kvinnor erbjöds politiskt deltagande och få skulle möjligen
hävda att politiken idag huvudsakligen är mannens område. Trots detta
förekommer flera exempel som visar på motsatsen
För det första finns det skillnader i fördelningen av kvinnor och män i Sveriges
riksdag. I Sverige är kvinnornas politiska deltagande knappt 100 år gammalt.
Bilden av politik som ett manligt dominerat område förstärks av det faktum
att kvinnor under lång tid endast utgjorde en liten minoritet i den svenska
riksdagen (Riksdagens faktablad 2006:2). Efter 1994 års riksdagsval var det
första gången som kvinnor utgjorde minst 40 procent av riksdagsplatserna
(Riksdagens faktablad 2006:2).57 År 1994 var också första gången som den
svenska regeringen utgjordes av minst 50 procent kvinnor (Bergqvist, Adman
och Jungar 2008:54).
För det andra finns det skillnader i fördelningen av kvinnor och män på
politiska toppositioner (SCB 2012). Även om könsfördelningen i den svenska
regeringen är god finns det fortfarande vissa politiska uppdrag som nästan
uteslutande tillfaller det ena eller det andra könet.58 I Sverige finns en svag
tradition av kvinnor som partiledare. Ingen kvinna har heller innehaft posten
som statsminister i Sverige.59 Endast vid ett tillfälle har landets finansminister
varit en kvinna. Kvinnor som gör anspråk på att delta på den politiska arenan
och som bryter mot den manliga normen kan komma att bli ifrågasatta på ett
sätt som inte är gällande bland männen därför att de bryter mot det
konventionella, det som vi är vana att se (Kleberg och Widestedt 2002).

57

Den till dags dato högsta andelen kvinnor i Sveriges riksdag uppnåddes efter 2006 års val då 47
procent av ledamöterna var kvinnor (Riksdagens faktablad 2006:2)
58
År 2011 bestod regeringen av 46 procent kvinnor (Bernhardtz 2012).
59
Sammanlagt har sex kvinnor tjänstgjort som vice statsminister och i den rollen också tjänstgjort som
statsminister vid kortare tillfällen.
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För det tredje framträder bilden av mannen som norm genom mediernas
rapportering om politiken. Tidigare forskning har bland annat visat på en
könsmarkering av den politiska medierapporteringen. Medan män beskrivs
utifrån sin politiska roll beskrivs kvinnor i första hand utifrån sitt kön och i
andra hand utifrån sin politiska roll (Ross 2002; Ross och SrebernyMohammadi 2000:91ff). Ross och Sreberny-Mohammadi (1997) beskriver
detta förhållande med att “She is defined by what she is not. She is not simply
a politician but a special kind of deviant professional, a woman politician”.60
Att det i mannens fall är en tydligare åtskillnad mellan det privata och det
offentliga framkommer även i medierna. Karen Ross (2002:81) konstaterar att
kvinnor som befinner sig i politiken “are mundanely framed as women first
and then, maybe, as politicians”.61 I takt med att kvinnor har tagit större plats i
politiken har föreställningarna om politik förändrats. Enligt feminismen lever
dock föreställningen om den privata familjerollen som förbehållet kvinnan
delvis kvar i praktiken.62 En konsekvens av detta kan bli att kvinnor
fortfarande förväntas hantera två roller och ansvara både för både ett familjeliv
och ett yrkesliv medan mannen huvudsakligen förväntas ansvara för sitt arbete.
Möjligen kan denna beskrivning av verkligheten kännas överdriven men det
finns flera argument för att den trots allt består. Exempelvis förmedlas bilden
av kvinnor som både goda politiker och ansvarsfulla familjeöverhuvuden också
av politikerna själva. I sina memoarer målar statsminister Göran Persson upp
en bild av utrikesminister Anna Lindh som en framgångsrik och skicklig
politiker och som samtidigt exemplariskt klarade av sin förväntade familjeroll.
”Och alltid höll hon ordning på sina pojkar. Var vi än var så ringde hon hem
till dem och sade sina olika mammasaker” (Persson 2007:377). Ingenstans
nämns det om någon manlig medarbetare som alltid höll ordning på sina barn
och ringde dem för att förmedla olika pappasaker. Även svenska politiker ger
själva uttryck för att män i första hand uppfattas som främst politiker och i
andra hand som föräldrar med ansvar för familj medan det omvända råder för
kvinnor (Axén Ohlin i Schyman 2008; Schyman i Timbro 2011). Medan
privatlivet oftare står i centrum i rapporteringen om kvinnor i politiken är det
själva yrkesutövningen som är det relevanta och spännande i rapporteringen
om män i politiken (Banwart, Bystrom och Robertsson 2003:671; Wendt

60

I en studie av mediernas rapportering om Mona Sahlins politiska karriär mellan 1995 och 2010
framkom att Sahlin ofta porträtterades i första hand utifrån rollen som kvinna och mamma och i andra
hand utifrån rollen som politiker (Hammarlin och Jarlbro 2012:125ff).
61
I ett försök till att överdriva och parodisera synen på kvinnor i politiken intervjuades Maria
Wetterstrand i SVTs humorprogram Morgonsoffan (2008). Wetterstrand var inbjuden för att
diskutera klimatpolitik, men intervjun handlade fjärran från klimatfrågan och endast om Wetterstrand
som kvinna OCH politiker.
62
Ett exempel på detta är kvinnornas och männens fördelning av föräldraförsäkringen. Under år 2011
stod männen för 24 procent av de föräldradagar som Försäkringskassan gjorde utbetalning för (Dagens
Nyheter 2012). Också i fördelningen av arbetstid finns faktiska skillnader mellan kvinnor och män.
Det är många fler kvinnor än män som arbetar deltid (Arbetsförmedlingen 2012).
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2011:121f). Thompson (1995:144f) menar att den politiska skandalen är ett
exempel där gränsen mellan det privata och det offentliga suddas ut. För vissa
politiker kan det privata komma att kopplas ihop med det offentliga. Ett
problem med utvecklingen kan dock vara att gränsen inte är lika tydlig för
kvinnor som för män. Kleberg och Widestedt (2002:92) argumenterar för att
mannens yrkesutövning ofta granskas och bedöms utifrån yrkesmässiga
aspekter medan kvinnans yrkesutövning däremot ofta granskas och bedöms
utifrån delvis privata aspekter. Förväntningar på politikernas hantering av sitt
privatliv kan ha betydelse för hur människor ser på politiska skandaler. Kleberg
och Widestedt (2002:93) menar också att det finns en skiljelinje mellan
mediernas rapportering om kvinnor och män i politiska skandaler genom att
kvinnor löper större risk att kränkas som privatpersoner eftersom det offentliga
och det privata flätas samman. Ur en demokratisk synvinkel kan det vara ett
problem om privatlivet hålls åtskilt yrkeslivet i vissa politiska skandaler medan
det i andra fall kopplas samman. Vad som kan inträffa är att det uppstår en
godtycklighet i användandet av privatlivet som ett utvärderingsinstrument för
yrkesutövningen. Politiker som inte kan hantera sin privatekonomi kan
komma att ifrågasättas för sin kompetens att hantera ett lands ekonomi.
Eventuella skillnader i hur medierna kopplar det privata med det offentliga i
rapporteringen om politiska skandaler kan innebära att föreställningen om
mannen som norm inom politiken reproduceras.
Även journalistiken etablerades som en manlig institution och som till viss del
fortfarande domineras av männen (Djerf-Pierre 2003:29). Att journalistyrket
idag uppvisar en nästan helt jämn könsfördelning innebär dock inte att det
förekommer en jämn könsfördelning bland alla bevakningsområden och
positioner. Av samtliga chefredaktörer, redaktionschefer och verkställande
direktörer inom massmedia återfanns kvinnor på endast 26 procent av
positionerna år 2000 (Djerf-Pierre 2006:424). I början av 2000-talet var
könsmärkningen av journalistiken i dagspressen alltjämt tydlig trots successiv
förbättring. Mansdominerade domäner var fortfarande sportjournalistik,
näringslivsbevakning,
kriminaljournalistik
och
opinionsjournalistik.
Kvinnodominerande bevakningsområden var fortfarande sociala frågor och
konsument- och familjejournalistik (Djerf-Pierre 2003:42). Medie- och
kommunikationsforskaren Monica Djerf Pierre (2003:45) argumenterar för att
det kan finnas en specifik genuslogik inom journalistiken som består av en
manlig och en kvinnlig idealtyp. Medan den manliga idealtypen bevakar och
granskar det offentliga rummet och komplexa områden bevakar den kvinnliga
idealtypen det privata rummet och enkla områden. Förväntningar på
objektivitet och professionalism tillfredsställs bäst av den maskulina
idealtypen.
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2. Kvinnor och män kan förväntas vara samt agera på olika sätt inom den privata
rollen och den offentliga rollen.
The idea of a competent politician – decisive, rational, strong and
charismatic – is hardly a gender-neutral idea. (Lee 2004:209)

Ett andra exempel på att kvinnor och män kan ha olika förutsättningar för att
verka i politiken är förekomsten av stereotypa uppfattningar om hur kvinnor
och män agerar. Enkelt uttryckt kan det finnas skillnader i hur kvinnor och
män förväntas vara. Det behöver inte bara vara förväntningarna på kvinnornas
och männens uppgifter och roller som kan skilja sig åt. Också människors
föreställningar om och förväntningar på hur kvinnor och män är som personer
kan vara olika. Människors uppfattningar om kvinnor och män i politiken kan
till viss del tillskrivas schablonmässiga karaktärsdrag om manligt och kvinnligt
(se Nicholson 1986). Förväntningar på människor kan formas tidigt i
barndomen. Ett exempel från barnens tidiga år är att kläder, leksaker och lekar
ligger till grund för framtida förväntningar och tillskrivna egenskaper från
samhället (se Björk 1996). Människors förväntningar på och föreställningar
om kvinnor och män i politiken kan komma att formas av olika stereotyper.
Med politiska könsstereotyper avses:
The gender-based ascription of different traits, behaviours, or political
beliefs to male and female politicians. (Huddy och Terkildsen 1993b:
120)

I politiken kan könsstereotypa föreställningar hjälpa människor att utvärdera
politiker, partier och politiska förslag (Ekstrand och Eckert 1981; Rosenwasser
och Seale 1988; Ruble och Ruble 1982; Sigelman och Sigelman 1984;
Sanbonmatsu 2002, 2003; Goldenberg, Traugott och Kahn 1988).
Stereotypisering är ofta en förutsättning för att kunna orientera sig i en
komplex verklighet och de hjälper oss med att förstå världen genom att
klassificera händelser och människor (Talbot 2003:470f). Stereotypa
föreställningar om kvinnor och män bidrar till att skapa en bild av hur
respektive kön är men även hur de bör vara (Adelswärd 1999:207).
Könsstereotypa föreställningar kan skapa en förväntan på hur politiker skall
agera i olika situationer. I vissa situationer stämmer dessa bilder och
förväntningar överens och ibland skiljer de sig åt. Ett problem med
könsstereotyper kan vara om de blir en metod för att utvärdera politik och för
att bilda en uppfattning av en politisk skandal. Stereotypa uppfattningar om
kvinnor och män kan komma att ha betydelse för hur enskilda politiska
skandaler uppfattas och hur medierna väljer att rapportera om dem. Också
journalister och andra aktörer i medieproduktionen av nyheter kan ha
könsstereotypa föreställningar om kvinnor och män i politiken. Föreställningar
om hur en kvinna eller en man i politiken bör vara eller agera kan därför
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utgöra en av de faktorer som påverkar människors uppfattningar och
omdömen om en politisk skandal. Könsstereotyper skapas genom könsscheman
som processar information i enlighet med människors föreställningar om kön
(Bem 1981). Med könsschema avses: “A set of implicit, or unconscious,
hypotheses about sex differences which play a central role in shaping men’s
and women’s professional lives” (Valian 1999). Genom könsscheman och
könsstereotyper blir genus också en metod att utvärdera politik på, vilket också
kan gälla i mediernas rapportering om politiska skandaler (Ekstrand och
Eckert 1981; Rosenwasser och Seale 1988; Sigelman och Sigelman 1984).
Åsikter och attityder till en politisk skandal kan komma att skapas utifrån
könsstereotyper. I beslutssituationer med bristfällig eller otydlig information
hjälper kognitiva scheman till med att fylla i eventuella informationsluckor
(Bem 1981). Forskning kring människors könsstereotyper visar på skillnader i
uppfattningar och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt (Bem
1974; Nicholson 1986; McKee och Sheriffs 1957; Vogel m.fl. 1970; Williams
och Bennet 1975).63 Också mediernas rapportering om politik innehåller
stereotypa gestaltningar vilket kan få konsekvenser för människors
uppfattningar om kvinnor och män i politiken. Åsa Kroon argumenterar för
att mediernas nyhetsrapportering till och med kan förstärka människors
könsstereotyper:
Vi tycker som vi gör för att politiker i våra massmedier alltför ofta
framställs på ett sätt som får de inledande fördomarna och
stereotyperna om politik och politiker att fortplantas och förstärkas
istället för att kritiskt ifrågasättas och problematiseras. (2007:96)

I boken Mediedrev 2.0: handbok i överlevnad diskuterar Fredrik Runsiö och
Karl-Ola Nilsson (2009:53) att människor vill få sina föreställningar
bekräftade i krissituationer. I en politisk skandal skulle det kunna innebära att
människor har ett behov av att få könsstereotypa föreställningar bekräftade i
mediernas gestaltning. Maria Edström och Maria Jacobson (1994:10)
argumenterar för att mediernas stereotypa skildringar av kvinnor och män
också ”tenderar att förneka kvinnornas värde och överbetona värdet av män”
samt att ”stereotyperna används som en ursäkt för att kunna kvarhålla dessa
grupper i underläge”. Även om verkligheten inte är fullt så dramatisk så kan
kvinnor i politiken ibland behöva kämpa mot fördomar och föreställningar på
ett sätt som inte är gällande för män (Braden 1996). Exempelvis ifrågasattes
Hillary Clinton i rollen som first lady på grund av att hon bröt mot
traditionella könsstereotyper i rollen som amerikansk presidenthustru (Walsh
1996: Lakoff 2003:173f). Tidigare forskning visar huvudsakligen på tre
könsstereotypa uppfattningar om kvinnor och män.

63

För en överblick av den empiriska utvecklingen se Williams och Best 1990:19ff.
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För det första kan män respektive kvinnor tillskrivas olika kvalifikationer och
kompetenser för att hantera politiska sakområden (Alexander och Anderson
1993; Huddy och Terkildsen 1993b; Kahn 1994a; Koch 2000; Leeper 1991;
Rosenwasser och Seale 1988; Sanbonmatsu 2002). Män anses vara mer
lämpade för hårda politiska frågor som ekonomi, juridik och utrikespolitik
medan kvinnor bedöms vara mer lämpade för mjuka politiska frågor som
utbildning, jämställdhet, hälsa och miljö (Rosenwasser m.fl. 1987; Sapiro
1981). En kvinna med ett manligt ansvarsområde kan komma att porträtteras
olika i en politisk skandal än en man som har ett manligt ansvarsområde.
Kvinnor i politiken ifrågasätts också för sin kompetens i yrkesutövningen i en
högre utsträckning än vad som sker för män (Braden 1996; Ross 2002). Om
man får tro denna forskning så ligger det någonting i den amerikanska
författaren Fannie Hurst välkända uttalande: “A woman has to be twice as
good as a man to go half as far”. Om det är så att en kvinna måste vara bättre
än en man, för att få samma erkännande, kan de höga kraven komma att bli
till en nackdel i politiska skandaler. Tröskeln för vad en kvinna behöver göra
för att en politisk skandal skall uppstå kan bli lägre än för män om kraven sätts
olika utifrån deras kön. Att ifrågasättas för sin duglighet som politiker kan
vara påtagligt i politiska skandaler där det personliga förtroendekapitalet sätts
på spel. Islands före detta president Vigdis Finnbogadottir kommenterar
ifrågasättandet av kvinnor i politiken med att “We are all very, very tolerant
when men make mistakes, but I don’t know of any society that is tolerant
when women make mistakes” (Liswood 1995:69). Personliga misstag kan
komma att tas som argument för en felrekrytering och ifrågasatta och personer
kan komma att kritiseras hårdare än andra i extrema situationer som politiska
skandaler.
För det andra kan människor ha olika uppfattningar om männens och
kvinnornas personliga egenskaper. I politiken betraktas män generellt som
starkare ledare och mer kunniga än kvinnor (Brown, Heighberger och Shocket
1993; Kahn 1996, 1994b; Leeper 1991; Sapiro 1981). Kvinnan karaktäriseras
bland annat av att vara känslosam, subjektiv, lättpåverkad, passiv, ologisk, har
svårt att fatta beslut, beroende av andra och inte intresserad av affärer
(Broverman m.fl. 1972). Detta till skillnad från mannen som bland annat
karaktäriserades av att vara självständig, objektiv, logisk, aktiv, rättfram, bra på
affärer och har lätt för att fatta beslut. Om dessa föreställningar om kvinnor
och män ligger till grund för medierapportering om politiska skandaler kan
genusstrukturen komma att reproduceras. Att kvinnor inte väljs till att bli
stats- och regeringschefer eller partiledare i någon större utsträckning behöver
inte bero på en eventuellt bristande kompetens utan kan bero på att de
egenskaper som många människor anser att ämbetet kräver, stereotypt
tillskrivs män i större utsträckning än kvinnor. En journalistisk dubbelstandard
i mediebevakning av politiska skandaler kan komma till uttryck genom att
kvinnliga politiker framställs som mindre kompetenta och med sämre
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kvalifikationer än sina manliga kollegor. Dock är det viktigt att understryka att
om inga systematiska skillnader framträder i datamaterialet så bör tolkningen
vara att dessa könsstereotyper inte förekommer i mediernas rapportering.
För det tredje kan människor komma att ha olika föreställningar om kvinnor
och män när det handlar om etik och moral. Bland annat anses kvinnor vara
mer ärliga och att ha en högre moral än män (Cobb och Farahi 2006:22ff) och
uppfattas som rättvisa, godhjärtade och snälla (Dolan 2010, 2006, 2004;
Huddy och Capelos 2002; Kahn 1996, 1994a; Leeper 1991). Denna bild av
könen formas tidigt i livet. Det finns till och med ett uttryck för detta: “Boys
will be boys”. I uttrycket ligger nästan en förväntan av att pojkar skall bryta
mot regler och göra hyss eller pojkstreck. I politiken kan det komma att ställas
högre moraliska krav på kvinnor än på män (Haines 1992; Jansdotter i P4
Kontakt 2006). Om kvinnor förväntas ha en högre moral än män kan en
konsekvens komma att bli att politiska skandaler drabbar könen olika hårt.
Därmed kan också förutsättningarna för att kunna hantera och överleva
skandalen vara olika för kvinnor och män. Föreställningen om kvinnan som
mer ärlig och hederlig än mannen ges också stöd i forskningen om korruption.
Organisationer med en hög andel kvinnor tenderar att uppvisa en lägre grad av
korruption än andra organisationer (Wängnerud 2011). Också
brottsstatistiken ger stöd för föreställningen om kvinnor som mer hederliga än
män. Bland de brott som lagförs är männen starkt överrepresenterade
(Borgström 2006; Brottsförebyggande rådet 2009). Dock är det viktigt att
återigen understryka att om inga systematiska skillnader framträder i
datamaterialet så bör tolkningen vara att dessa könsstereotyper inte
förekommer i mediernas rapportering.
Sammanfattning
Människors reaktioner på politiska skandaler kan komma att formas av hur
kvinnor och män uppfyller respektive bryter mot (1) vilka uppgifter och roller
kvinnor och män förväntas ha i samhället och (2) hur kvinnor och män
förväntas agera inom dessa roller. Bland annat kan det vara relationen mellan
vad människor förväntas göra och hur de förväntas vara samt vad de sedan
faktiskt gör och hur de faktiskt är som bidrar till i vilken grad människor har en
accepterande inställning i politiska skandaler. Att bryta mot förväntningar
behöver inte vara ett problem. En person som uppfattas som okonventionell
och som bryter mot traditioner eller förväntningar kan också komma att
berömmas för detta. Att uppfylla förväntningar behöver inte heller vara
uteslutande positivt. I en politisk skandal kan en huvudperson exempelvis
uppfylla förväntningar av politiker som korrupta eller slösaktiga med offentliga
medel. Förväntningar på kvinnor och män i politiken kan liknas vid
förväntningarna på en film eller en fest där högt ställda förväntningar kan leda
till en besvikelse. På samma sätt kan det vara i politiska skandaler. Höga
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förväntningar på människors agerande kan leda till en stor besvikelse om det
uppdagas att en person inte har levt upp till dessa förväntningar. Som tidigare
diskuterats är människors förväntningar på kvinnornas etik och moral högre
ställda än på männens vilket kan komma att vara till en nackdel i en politisk
skandal.

Modell för förståelse av studiens resultat
Hur kan mediernas rapportering om kvinnor och män i politiska skandaler
komma att förstås? Om kvinnor och män har olika förutsättningar för att
verka i politiken kan kvinnor och män även ha olika förutsättningar i politiska
skandaler. Olika förväntningar på och föreställningar om kvinnor och män kan
ge olika prioriteringar i mediernas rapportering om politiska skandaler. Olika
föreställningar kan innebära att kvinnornas och männens skandaler bedöms
olika. För att kunna förstå mediernas rapportering om kvinnor och män i
politiska skandaler används två antaganden om samhället. För det första
förekommer en rolluppdelning i samhället vilket innebär att kvinnor och män
förväntas ha olika roller och för det andra förväntas kvinnor och män vara samt
agera på olika sätt inom dessa roller. I figur 5.3 sammanfattas dessa
genusteoretiska och socialpsykologiska antaganden. Modellen är på inget sätt
helt uttömmande. Orsakerna till eventuella skillnader i mediernas rapportering
kan vara många. Modellen skall därför betraktas som en bland många möjliga
förklaringar till ett komplext forskningsproblem.
Figur 5.3 Avhandlingens modell för förståelse för mediernas rapportering om
kvinnor och män i politiska skandaler
1. Vilka uppgifter och roller förväntas kvinnor och män ha
i samhället?
Som grupp betraktat
kan kvinnor och
män ha olika
förutsättningar i
politiska skandaler

•
•
•

Politik som ett historiskt sett manligt område
Mannen som norm inom politiken
Uppdelning mellan privat och offentlig roll

2. Hur förväntas kvinnor och män vara samt agera?
•
•
•

Kvalifikationer, kompetenser och duglighet
Personliga egenskaper och karaktärsdrag
Förväntningar om etik och moral
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Figur 5.3 utgör en föreställning om hur verkligheten är beskaffad och den
erbjuder tolkningsmöjligheter för flera möjliga empiriska utfall. Det är inte
enbart skillnader som eventuellt är till kvinnornas nackdel som kan komma att
förstås. Eventuella skillnader som är till männens nackdel kan också förstås
med hjälp av figuren. Exempelvis kan mannen som en politisk norm även vara
till en nackdel för männen. På samma sätt kan en uppdelning mellan det
privata och det offentliga livet också innebära att männen granskas hårdare. I
de fall mediernas rapportering är jämställd kan resultaten exempelvis förstås av
att män inte längre utgör en norm i dagens relativt jämställda politik. På
samma sätt kan eventuella likheter tolkas som att det inte finns någon större
uppdelning mellan en privat och en offentlig roll i politiska skandaler. En
fråga som dock kvarstår är hur eventuella skillnader i mediernas rapportering
kan komma att mätas? Vilka är de indikatorer som kan ge svar frågan om
medierna gör skillnad på kvinnornas och männens politiska skandaler?

5.3 Indikatorer på eventuella skillnader i hur
nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i
svenska politiska skandaler?
Avhandlingens frågeställningar besvaras med hjälp av 46 indikatorer som
identifierar och mäter eventuella skillnader i mediernas rapportering. I tabell
5.3 redovisas de indikatorer som ligger till grund för avhandlingens studie.
Indikatorerna skall förstås som operationaliseringar utifrån de teoretiska
perspektiv som tidigare presenterats i kapitlet. Tillsammans ger indikatorerna
en bred bild av mediernas rapportering om studiens politiska skandaler. Långt
ifrån alla indikatorer har utvecklats enbart för denna studie. Flera av
undersökningsvariablerna har tidigare prövats i innehållsanalytiska
mediestudier. I den kreativa process som kännetecknar utvecklandet av
undersökningsvariabler har inspiration inhämtats från såväl svensk forskning
(Nord 2001) som internationell forskning (Leeper 1991).
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Tabell 5.3 Studiens indikatorer på eventuella skillnader i hur medierna
rapporterar om kvinnor och män i politiska skandaler
Dagordningsteoretiska aspekter av medierapporteringens omfattning
1.

Tidningsmedium

2.

Skandaltyp

3.

Vem avslöjar skandalen?

4.

Fokuserar artikeln på moral eller på juridik?

5.

Huvudpersonens rollöverträdelse

6.

Total medierapportering

7.

Skandalens mediala storlek

8.

Skandalens mediala längd

9.

Skandalens medieintensitet

10.

Artikelstorlek

11.

Artikeltyp

12.

Artikelförfattarens kön
Gestaltningsteoretiska aspekter av medierapporteringens innehåll

13.

Fokuserar artikeln huvudsakligen på skandalens kärna eller på biaspekter?

14.

Vilket är artikelns huvudsakliga tidsliga fokus?

15.

Ges huvudpersonen möjlighet till ett eget uttalande eller förklaring?

16.

Huvudpersonens val av krishantering

17.

Adresseras en moralproblematik?

18.

Vilken förklaring ges till den uppkomna skandalen?

19.

Kommenterar eller diskuterar artikeln huvudpersonens överträdelse i
relation till andra politiska skandaler?
Kommenterar eller refererar artikeln till tidigare skandaler som
huvudpersonen varit inblandad i?
Förekommer en diskussion eller någon information om skandalens
möjliga utgång?
Förekommer krav på, eller diskussion om avgång/avsked?

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Diskuteras eller kommenteras förtroendet för huvudpersonen eller
dennes trovärdighet?
Diskuteras eller kommenteras huvudpersonens tidigare erfarenheter?
Diskuteras eller kommenteras huvudpersonens möjlighet till att utföra
nuvarande eller framtida arbetsuppgifter efter den politiska skandalen?
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Medielogiska aspekter av medierapporteringens utformning
26.

Framkommer flera perspektiv på skandalen?

27.

Diskuteras demokratiska implikationer av huvudpersonens agerande?

28.

Vilken är artikelns huvudsakliga vinkling?

29.

Presenteras nya uppgifter eller omständigheter?

30.

Framförs kritik eller negativa reaktioner på huvudpersonens agerande?

31.

Framförs stöd eller beröm för huvudpersonens agerande?

32.
33.

Förkommer inslag av spekulation?
Vilket journalistiskt förhållningssätt framträder huvudsakligen i artikeln?

34.

Förekommer vaga eller anonyma aktörer?

35.

Anges källor i artikeln?

36

Hur många namngivna källor finns i artikeln?

37.

Förekommer referenser eller hänvisning till eget eller andra medier?

38.

Fokuserar artikelns innehåll huvudsakligen på skandalens överträdelse
eller på huvudpersonen?
Uttrycker artikeln nedlåtande eller negativa kommentarer och
beskrivningar om huvudpersonen?
Vilken är artikelns huvudsakliga namngivning av huvudpersonen?

39.
40.
41.
42.

Presenteras huvudpersonen med tjänstetitel vid första benämningen i
artikeln?
Kommenteras eller omnämns huvudpersonens utseende?

43.

Kommenteras eller omnämns huvudpersonens kläder eller accessoarer?

44.

Kommenteras eller omnämns huvudpersonens ålder?

45.

Kommenteras eller omnämns huvudpersonens familjesituation eller
civilstånd?
Kommenteras eller omnämns huvudpersonen genom någon form av
känslouttryck eller hälsotillstånd?

46.
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6. AVHANDLINGENS EMPIRISKA
MATERIAL
Följande kapitel ger en närmare beskrivning av det datamaterial som ligger till
grund för avhandlingens studie.64 Det empiriska underlaget består av 4 345
nyhetsartiklar och som är fördelade på 92 svenska politiska skandaler mellan
åren 1997 och 2010. Kapitlets deskriptiva presentation utgår ifrån frågorna om
vad som ingår i studien och vem som ingår i studien?

6.1 Det empiriska datamaterialets spridning
I diagram 6.1 presenteras fördelningen av skandalerna över tid.
Undersökningsperioden sträcker sig från den 1 januari 1997 och till och med
den 30 april 2010.65 Samtliga år i studien är representerade av politiska
skandaler utom år 2008. En förklaring till hur många överträdelser som ges
medial uppmärksamhet samt hur länge intresset upprätthålls kan vara den
konkurrens som råder över medieutrymmet från andra händelser. Den
händelse som stal stor del av mediebevakningen under år 1998 var den
amerikanska presidenten Bill Clintons kärleksaffär med Monica Lewinsky.
Under år 2008 kom också världsekonomin att stå i fokus genom den globala
finanskris och lågkonjunktur som delvis blev förknippad med begreppen
subprimelån, finanskris och konkursen av den amerikanska banken Lehman
Brothers. Även skandaler inom andra sektorer kan minska nyhetsvärdet för
politiska överträdelser. Exempelvis riktades år 2003 stor uppmärksamhet mot
avslöjandet av oegentligheter i Skandia Liv och mutanklagelser i
Systembolaget. Det förekommer också andra nationella politiska skandaler
64

I avhandlingens andra appendix återfinns en kortfattad beskrivning av samtliga studerade skandaler.
Ambitionen har varit att inkludera så många skandaler som möjligt givet de ramar som ett
avhandlingsarbete erbjuder. Därav att undersökningsperioden avslutas den 30 april 2010.

65
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som inte faller inom denna studies urvalsramar men som konkurrerar om
mediernas utrymme. En av de största skandalerna gällde den tidigare
statssekreteraren Lars Danielsson som under åren 2005 och 2006 granskades
intensivt av medierna.
Diagram 6.1 Studiens politiska skandaler fördelade på startår (antal skandaler)
20
15
10
5
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kommentar: Undersökningen sträcker sig från 1/1 1997 till och med 30/4 2010.

Vid ett tillfälle, år 2006, har fler än tio politiska skandaler uppdagats. Ett
genomsnittligt år i studien uppdagas drygt sex politiska skandaler vilket
motsvarar en skandal varannan månad. Spontant kan detta kännas som ofta.
Många skandaler är dock små och för de flesta människor passerar dessa
händelser relativt obemärkt. Människors minne av många tidigare skandaler
kan också ganska snabbt komma att suddas. Hur fördelar sig kvinnornas och
männens skandaler över tid? Med två undantag, åren 2004 och 2005 är
fördelningen mellan kvinnor och män i politiska skandaler relativt jämnt
fördelat. I diagram 6.2 framgår att inget år i undersökningen har fler skandaler
med kvinnor än skandaler med män.
Diagram 6.2 Skandaler fördelade på kön och startår (antal skandaler)
10
5
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Man

Kvinna

Kommentar: Med startår avses det år som överträdelsen uppdagades i något av de medier
som ingår i studien. Undersökningen sträcker sig från 1/1 1997 till och med 30/4 2010.
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I diagram 6.3 framgår antalet artiklar som skrivits om politiska skandaler
fördelade på utgivningsår. Bortsett från ett fåtal år är spridningen av artiklar
relativt jämn.
Diagram 6.3 Artiklar fördelade efter publiceringsår (antal artiklar)
1000
800
600
400
200
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kommentar: Undersökningen sträcker sig från 1/1 1997 till och med 30/4 2010.

Det är också en jämn spridning av artiklarna mellan studiens fyra
nyhetsmedier. I tabell 6.1 framgår att Expressen står för en knapp tredjedel av
studiens artiklar medan Dagens Nyheter och Aftonbladet står för en knapp
fjärdedel var. Svenska Dagbladet är det tidningsmedium som står för den
minsta andelen av den totala medierapporteringen. Fördelningen mellan
morgonpress och kvällspress är också relativt jämn. Sammanlagt står Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet för 45 procent av studiens artiklar medan
Aftonbladet och Expressen utgör de övriga 55 procenten av artiklarna.
Tabell 6.1 Antal artiklar fördelade på studiens tidningsmedier (procent
artiklar)
Nyhetsmedium

Antal artiklar

Procent artiklar

Aftonbladet
Dagens Nyheter
Expressen
Svenska Dagbladet

1 050
1 033
1 347
915

24
24
31
21

Totalt

4 345

100

Den empiriska ambitionen är att inkludera allt som skrivits om studiens
skandaler i de medier som studerats, även om det bara är en mening i en
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längre artikel. Detta innebär att i datamaterialet ingår en kategori av artiklar
som endast kort kommenterar eller nämner en aktuell skandal. I tabell 6.2
framgår fördelningen av artiklarnas storlek. Två tredjedelar av mediernas
rapportering utgörs av korta eller mellanstora artiklar.
Tabell 6.2 Antal artiklar fördelade på storlek (procent artiklar)

Artikelstorlek

Antal artiklar

Procent artiklar

Kort artikel
Mellanstor artikel
Stor artikel
Mycket stor artikel

1 201
1 352
891
445

31
35
23
11

Totalt

3 889

100

Kommentar: Av samtliga artiklar har 3 889 stycken kategoriserats efter dess artikelstorlek
räknat i ord. Samtliga av dessa artiklar behandlar helt eller delvis den aktuella skandalen.
Resterande 456 artiklar har inte kategoriserats då de är större artiklar där den aktuella
skandalen endast ges ett kort omnämnande eller korta kommentarer. Exempel kan vara ett
kort stycke, en mening eller en passage i längre artikel. För artiklar vars brödtext till mindre
än en femtedel behandlar den aktuella skandalen har artikelstorlek ej kodats. Dessa artiklar
ger en missvisande bild av mediernas rapportering om politiska skandaler. Med kort artikel
avses färre än 201 publicerade ord. Med mellanstor artikel avses 201-400 publicerade ord.
Med stor artikel avses 401-600 publicerade ord. Med mycket stor artikel avses fler än 600
publicerade ord.

Nyhetsartiklar utgör den enskilt största delen av det empiriska materialet,
totalt 66 procent. Den näst största typen av artiklar utgörs av ledare, totalt 13
procent. Resterande artiklar är relativt jämnt fördelade mellan kategorierna
krönika/kolumn, insändare, politisk/ekonomisk analys samt övriga artiklar.
Studiens empiriska material uppvisar också en spridning vad gäller
skandalernas storlekar. I tabell 6.3 framgår bland annat att i var tredje skandal
publiceras fler än 40 artiklar.
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Tabell 6.3 Antal skandaler fördelade på publicerade artiklar (procent
skandaler)
Skandalstorlek

Antal skandaler

Procent skandaler

Liten skandal
Mellanstor skandal
Stor skandal
Mycket stor skandal

37
24
18
13

40
26
20
14

Totalt

92

100

Kommentar: Med liten skandal avses färre än 21 publicerade artiklar. Med mellanstor
skandal avses 21–40 publicerade artiklar. Med stor skandal avses 41–100 publicerade artiklar.
Med mycket stor skandal avses fler än 100 publicerade artiklar.

Antalet publicerade artiklar behöver inte vara ett mått på hur lång skandalen
är. Mediernas rapportering kan såväl vara kort men intensiv som utdragen och
sparsam. I tabell 6.4 framgår hur långa skandalerna är. Knappt varannan
skandal har en medierapportering som sammanlagt pågår i färre än åtta dagar.
Dock kan skandalen pågå under en längre tid, men då ofta med längre eller
kortare perioder utan medierapportering. Noterbart är att knappt var tredje
skandal har en sammanlagd medierapportering på över två veckor.
Tabell 6.4 Antal skandaler fördelade på dagar med rapportering (procent
skandaler)
Skandalens mediala längd

Antal skandaler

Procent skandaler

Kort skandal
Medellång skandal
Lång skandal
Mycket lång skandal

42
21
20
9

46
23
22
9

Totalt

92

101

Kommentar: Med medial längd avses antalet dagar medierna publicerar artiklar om den
aktuella skandalen. Med kort skandal avses färre än 8 dagar med rapportering. Med
medellång skandal avses 8–14 dagar med rapportering. Med lång skandal avses 15–21 dagar
med rapportering. Med mycket lång skandal avses fler än 21 dagar med rapportering.
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Fördelningen mellan det privata och det offentliga är jämnt fördelat i studien.
Med det privata avses alla överträdelser som sker utanför yrkesrollen. Med det
offentliga avses alla överträdelser som sker inom ramen för huvudpersonens
yrkesutövning. Av de överträdelser som ligger till grund för de politiska
skandalerna har 51 procent av dessa skett i den privata rollen respektive 49
procent i den offentliga rollen.
Att kategorisera politiska skandaler kan vara svårt. Överträdelser kan ta sig
många olika uttryck och ha flera olika karaktärsdrag vilket gör det svårt att
sätta en stämpel på skandalen. Istället för en traditionell uppdelning av
skandaler i breda kategorier som pratskandaler, privatmoraliska skandaler
finansiella skandaler och maktskandaler har studiens skandaler delats in i
mindre och smalare kategorier. I tabell 6.5 indelas datamaterialet i kategorier
som bättre kan spegla vilka typer av skandaler som ingår i studien. De tre mest
förekommande typerna av skandaler är offentlig resursutnyttjandeskandal,
skattemoralskandal och pratskandal. Dessa tre skandalkategorier utgör knappt
hälften av samtliga skandaler som ingår i studien. Det är också dessa skandaler
som överlag ges mest medial uppmärksamhet.66
Med offentlig resursutnyttjandeskandal avses skandaler där huvudpersonen visar
på oförsiktighet i nyttjandet av offentliga skattemedel. Exempel på
överträdelser kan vara representation, nyttjande av regeringsplan, resor med
taxi eller erhållande av dubbla ersättningar. Med skattemoralskandal avses
situationer där huvudpersonen inte följer de lagar och regler som gäller för
skatter och avgifter. Exempel på överträdelser kan vara utebliven inbetalning
av tv-licens, nyttjande av svart arbetskraft eller bokföringsbrott och felaktiga
avdrag i självdeklarationen. Med pratskandal avses situationer där att
huvudpersonen uttrycker sig på ett olämpligt sätt. Exempel på överträdelser
kan vara nedlåtande eller diskriminerande kommentarer.

66
Rådet till den politiker som vill undvika politiska skandaler är att (1) uppvisa försiktig med
skattebetalarnas pengar, (2) var noggrann med att betala lagstadgade skatter och (3) noga tänka igenom
uttalanden.
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Tabell 6.5 Studiens skandaltyper (procent skandaler)
Huvudsaklig karaktär av skandal

Antal skandaler

Procent skandaler

Offentlig resursutnyttjandeskandal
Skattemoralskandal
Pratskandal
Valfuskskandal
Alkoholskandal
Dubbelmoralskandal
Intressekonfliktsskandal
Befogenhetsskandal
Redovisningsskandal
Övrig skandal

16
16
11
8
7
7
5
4
3
15

17
17
12
9
8
8
5
4
3
16

Totalt

92

99

Med valfuskskandal avses situationer där huvudpersonen har tillskansat sig
fördelar i politiska val. Exempel på överträdelser kan vara dataintrång eller
annan infiltration av motståndarpartier samt fusk i interna partival. Med
alkoholskandal avses situationer där huvudpersonen begår en överträdelse under
inflytande av alkohol. Exempel på händelser kan vara rattonykterhet eller ett
omhändertagande i berusat tillstånd. Med dubbelmoralskandal avses situationer
där huvudpersonen inte lever som denna lär. Exempel på situationer kan vara
uttalad kritik mot höga pensioner och ersättningar samtidigt som kritikerna
själv har en hög pension eller är ansvariga för höga pensionsavtal. Med
intressekonfliktsskandal avses situationer där huvudpersonen kan försätta sig i
en jävsituation. Aktieinnehav eller optionsavtal kan vara upphov till dylika
situationer. Också mottagande av presenter, gåvor eller tjänster kan innebära
framtida jävsituationer. Med befogenhetsskandal avses situationer där
huvudpersonen på något sätt bryter mot de befogenheter som personen ifråga
har. Exempel på överträdelse kan vara utövande av ministerstyre. Med
redovisningsskandal avses situationer där huvudpersonen i tjänsten ej har
inkommit med en korrekt redovisning av ekonomiska utlägg. Bland annat kan
det gälla kvitton eller andra skriftliga underlag för ersättning.
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6.2 Vem har studerats?
Denna avhandling studerar politiska skandaler där huvudpersonen är en
svensk politiker som innehar eller kandiderar till ett nationellt eller ett
internationellt politiskt förtroendeuppdrag när skandalen uppdagas. Politiskt
förtroendevalda på kommunal samt regional nivå och politiska tjänstemän
exkluderas i studien. I tabell 6.6 framkommer att samtliga partier som var
representerade i riksdagen inom undersökningsperioden ingår i studien.
Socialdemokraterna följs av Moderata samlingspartiet som tillsammans står
för knappt 80 procent av studiens skandaler. Det riksdagsparti som
förekommer minst antal gånger är Centerpartiet. Att Socialdemokraterna är
det parti som förekommer mest antal gånger förklaras huvudsakligen av att de
utgjort ett regeringsparti under en majoritet av de åren som studeras samt att
de varit det största partiet i svensk inrikespolitik under dessa år. På samma sätt
förklaras mediernas granskning av Moderata samlingspartiet av att de varit det
näst största partiet i svensk inrikespolitik samt innehaft regeringsmakten under
perioden 2006-2010. Att medierna riktar in sin granskning på de två partier
som har störst politiskt inflytande är rimligt med utgångspunkt av att dessa
partier också har den största makten över politikens utformning.
Tabell 6.6 Huvudpersonernas partitillhörighet (procent skandaler)
Partitillhörighet

Antal skandaler

Procent skandaler

Socialdemokraterna
Moderata samlingspartiet
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Folkpartiet
Miljöpartiet
Centerpartiet

53
17
7
6
5
3
1

58
19
8
7
5
3
1

Totalt

92

101

Vid en blockindelning i diagram 6.4 utgör de borgerliga partierna, beståendes
av C, FP, KD och M, 33 procent av samtliga skandaler. De rödgröna
partierna, beståendes av MP, S och V, utgör 67 procent av samtliga skandaler.
Vid två tillfällen, år 2006 och år 2007, har representanter för de borgerliga
partierna varit involverade i fler skandaler än de röd-gröna partierna.
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Diagram 6.4 Antal skandaler fördelade på politiskt block samt år.
15
10
5
0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Borgerliga partier

Röd-gröna partier

Kommentar: Med borgerliga partier avses Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna
och Moderata samlingspartiet. Med röd-gröna partier avses Miljöpartiet,
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Undersökningen sträcker sig från 1/1 1997 till och
med 30/4 2010.

Medierna prioriterar granskningen av den yttersta politiska makten.
Sammanlagt 50 procent av samtliga skandaler har en huvudperson som har en
lång politisk erfarenhet. Resterande 50 procent av skandalerna har en
huvudperson som antingen har en medellång eller en kort politisk erfarenhet.67
Studiens politiska skandaler består huvudsakligen av huvudpersoner med höga
politiska positioner. I tabell 6.7 framgår att i sammanlagt 63 procent av
skandalerna innehar huvudpersonen någon av positionerna statsminister eller
vice statsminister, statsråd eller partiledare/språkrör.
Tabell 6.7 Huvudpersonernas politiska positioner (procent skandaler)
Position

Antal skandaler

Procent skandaler

Statsråd
Riksdagsledamot
Statsminister eller vice statsminister
Partiledare eller språkrör
Partistyrelseledamot eller ledamot av
verkställande utskott
Riksdagskandidat
Europaparlamentsledamot

40
19
11
7
7

43
21
12
8
8

5
3

5
3

Totalt

92

100

67
Med kort politisk erfarenhet avses färre än fyra år. Med medellång politisk erfarenhet avses 5–8 år. Med
lång politisk erfarenhet avses fler än åtta år.
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Kommentar: I de fall en huvudperson innehar flera positioner har, om inte annat anges,
den högsta positionen kodats. Exempelvis har Centerpartiets Maud Olofsson, som var vice
statsminister, näringsminister och partiordförande, kodats som vice statsminister.

En annan aspekt av en politisk skandal är vilka konsekvenser den kan få för
huvudpersonen. Tabell 6.8 visar på ett flertal olika utfall som en politisk
skandal kan komma att få. Framförallt finns det flera sätt som en person kan
komma att lämna sitt politiska förtroendeuppdrag på. I sammanlagt 13
procent av studiens skandaler lämnar huvudpersonen sitt politiska
förtroendeuppdrag på något sätt eller drar tillbaka en kandidatur. I en
övervägande majoritet av de studerade skandalerna ges huvudpersonen ett
fortsatt förtroende för att fortsätta det politiska uppdraget. Två procent av
studiens skandaler får sitt avslut genom att huvudpersonen lämnar ett parti för
att övergå till att bli det som i vardagligt tal benämns som en politisk vilde.
Tabell 6.8 Politiska skandalernas utfall
Position

Antal
skandaler

Procent
skandaler

Fortsatt förtroendeuppdrag eller kandidatur
Direkt avgång
Indirekt avgång efter avslutad mandatperiod
Övergång till partilöshet eller politiskt oberoende
Avsked
Tillbakadragande av kandidatur

76
7
4
2
2
1

83
8
4
2
2
1

Totalt

92

100

Kommentar: Med fortsatt förtroendeuppdrag eller kandidatur avses att huvudpersonen
fortsätter sitt förtroendeuppdrag efter att skandalen har nått ett medialt avslut. Med direkt
avgång avses att huvudpersonen lämnar sitt politiska förtroendeuppdrag under skandalen.
Med avsked avses att huvudpersonen skiljs från förtroendeuppdraget genom domstolsutslag.
Med indirekt avgång efter avslutad mandatperiod avses att huvudpersonen, under skandalen,
tillkännager att vederbörande inte ställer upp för omval. Med tillbakadragande av kandidatur
avses huvudpersoner som är nya i politiken och kandiderar till sitt första rikspolitiska
förtroendeuppdrag. Med övergång till partilöshet eller politiskt oberoende avses att
huvudpersonen fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag, men lämnar det egna partiet och
övergår till att verka som partilös.
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Vem väljer medierna att rapportera om?
Inte sällan förekommer samma politiker i flera skandaler. En minoritet av de
huvudpersoner som ingår i studien utgör en majoritet av dess skandaler. I
tabell 6.9 presenteras de huvudpersoner som förekommer mer än en gång i
studien.
Tabell 6.9 Huvudpersoner som förekommer mer än en gång i studien
Förekomst

Huvudperson

Parti

9 gånger

Göran Persson

Socialdemokraterna

6 gånger

Jan O Karlsson

Socialdemokraterna

6 gånger

Bosse Ringholm

Socialdemokraterna

4 gånger

Mona Sahlin

Socialdemokraterna

4 gånger

Gudrun Schyman

Vänsterpartiet

3 gånger

Thomas Bodström

Socialdemokraterna

3 gånger

Laila Freivalds

Socialdemokraterna

3 gånger

Mats Odell

Kristdemokraterna

2 gånger

Ibrahim Baylan

Socialdemokraterna

2 gånger

Jan Emanuel Johansson

Socialdemokraterna

2 gånger

Maj-Inger Klingvall

Socialdemokraterna

2 gånger

Björn Rosengren

Socialdemokraterna

2 gånger

Ardalan Shekarabi

Socialdemokraterna

Huvudpersonerna i tabellen ovan kan lite humoristiskt kategoriseras som
”återfallsskandalare” och det är vanligare att män återfaller i nya skandaler än
kvinnor. De nio män som återfinns i tabellen utgör 28 procent av samtliga
män i studien medan de fyra kvinnorna i tabellen utgör 15 procent av samtliga
kvinnor i studien.
I de nästföljande tre kapitlen kommer forskningsfrågan om huruvida det
förekommer skillnader i hur nyhetsmedierna rapporterar om kvinnor och män
i svenska politiska skandaler att närmare analyseras. I det kapitel som följer
analyseras datamaterialet utifrån mediernas makt över dagordningen eller
nyhetsvärdet. Skriver medierna lika mycket om kvinnornas och männens
skandaler? Finns det olikheter i hur vilket nyhetsvärde medierna tillskriver
kvinnornas och männens skandaler? Den andra delen av resultatredovisningen
sker i det åttonde kapitlet. Mediernas rapportering om kvinnor och män
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analyseras utifrån mediernas makt över den politiska skandalens gestaltning.
Finns det skillnader i hur medierna definierar skandalens problem? Finns det
skillnader i vilka moraliska omdömen och möjliga lösningar som presenteras?
Den empiriska resultatredovisningen avslutas i det nionde kapitlet där
mediernas arbetssätt analyseras utifrån medielogiken. Utformas rapporteringen
om kvinnornas och männens skandaler på ett likartat sätt?
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7. MEDIERNAS OMFATTNING AV
RAPPORTERINGEN OM KVINNOR
OCH MÄN I POLITISKA
SKANDALER
Medierna kan inte rapportera om allting. Vissa händelser prioriteras före andra
händelser och vissa nyheter ges stort utrymme medan andra nyheter ges ett
litet eller inget utrymme alls. Som minst kan medierna helt avstå att
rapportera om en skandal och som mest kan varenda sida i tidningen helt
ägnas åt skandalen. Walter Lippmans (1922:3ff) tankegångar om att
mediernas uppgift är erbjuda läsarna en bild av verkligheten för med sig flera
prioriteringar. Ständigt görs prioriteringar om hur ett begränsat
medieutrymmet skall användas och en avvägning är att bestämma
omfattningen av skandalens rapportering. I figur 7.1 återfinns en översikt av
resultatredovisningen av avhandlingens studie. I följande kapitel står
mediernas dagordningsmakt i fokus och kapitlet avser att svara på
avhandlingens första frågeställning om vilka likheter och skillnader som
framträder i nyhetsmediernas prioriteringar av dagordningen med avseende på
omfattningen av rapporteringen om kvinnor och män i svenska politiska skandaler?
Omfattningen av den politiska skandalens mediala uppmärksamhet bestäms
bland annat av prioriteringar i tiden och i rummet. Prioriteringar i tiden
innebär att medierna har makt över när en skandal skall uppmärksammas.
Prioriteringar i rum innebär att medierna har makt över hur stort
uppmärksamhet en skandal skall ges. En analys utifrån tid- och
rumdimensioner kan bland annat ge en fingervisning om eventuella skillnader
i skandalernas nyhetsvärde.
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Figur 7.1 Kapitelöversikt
Dagordningsteoretiska aspekter av
medierapporteringens omfattning

Kapitel 7

7.1 Prioriteringar i tiden
7.2 Prioriteringar i rummet

Behandlas
kvinnor och män
olika i
massmediernas
rapportering om
politiska
skandaler?

Gestaltningsteoretiska aspekter av
medierapporteringens innehåll
Definiera skandalens problem och
klarlägga dess orsak
Framhålla moraliska omdömen och
presentera möjliga lösningar

Kapitel 8

Medielogiska aspekter av
medierapporteringens utformning
Tillspetsning och polarisering
Intensifiering
Förenkling och konkretion
Personifiering och stereotypisering

Kapitel 9

Kapitlet är indelat i tre delar. I den första delen (7.1) analyseras mediernas
prioriteringar i tiden. Frågor som analyseras är vilka medier rapporterar om
politiska skandaler, vilka typer av skandaler väljer medierna att rapportera om,
vem avslöjar skandaler, prioriterar medierna juridiska eller moraliska aspekter av
skandalen och i vilka roller sker överträdelserna? I kapitlets andra del (7.2)
analyseras mediernas prioriteringar i rum. Rumdimensionen utgörs av den
tryckta tidningen. Några av de frågor som analyseras är finns det skillnader i
skandalernas storlek och hur länge rapporteringen pågår samt finns det skillnader i
hur intensiv mediernas rapportering är? Den tredje delen (7.3) sammanfattar
kapitlets resultat och diskuterar hur dessa kan förstås. Mediernas makt över
den politiska skandalens nyhetsvärde uttrycks på flera olika sätt och studien
visar på flera skillnader mellan kvinnornas och männens skandaler. I de fall
differensen mellan könen överstiger tio procentenheter genomförs multivariata
tabellanalyser. I dessa fall bedöms könsskillnaden vara mycket stor och de
multivariata testanalyserna genomförs för att undersöka om könsskillnaderna
påverkas av någon av variablerna skandaltyp, skandalens mediala storlek,
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huvudpersonens position, huvudpersonens politiska erfarenhet eller huvudpersonens
rollöverträdelse. Varje testvariabel analyseras var för sig och inte sällan framhålls
dessa aspekter som argument i den kritik som riktas mot föreställningen om
att det kan finnas skillnader i hur medierna rapporterar om kvinnor och män i
politiska skandaler.

7.1 Mediernas prioriteringar i tiden
Makten över den politiska skandalens nyhetsvärde innebär bland annat att
medierna ställs inför att välja ut vilka överträdelser som skall ingå i
rapporteringen. I denna första del av kapitlet analyseras mediernas
rapportering utifrån frågorna:
1.
2.
3.
4.
5.

Förekommer kvinnor och män lika ofta i politiska skandaler?
Vilka medier rapporterar om politiska skandaler?
Vilka typer av politiska skandaler rapporterar medierna om?
Vem avslöjar vem i politiska skandaler?
Vilken karaktär har rapporteringen om politiska skandaler och i vilka
roller sker överträdelserna?

Förekommer kvinnor och män lika ofta i politiska skandaler?
Med tanke på hur många de nationellt politiska förtroendeuppdragen är till
antalet är risken för att hamna i en politisk skandal försvinnande liten. Detta
gäller oavsett om personen i fråga är kvinna eller man. Frågan är dock om det
finns någon skillnad mellan könen. Av de skandaler som studerats har 37
procent en kvinna som huvudperson vilket motsvarar 34 skandaler. Politiska
skandaler med män som huvudpersoner utgör 63 procent av studiens fall vilket
motsvarar 58 skandaler. Huruvida kvinnor eller män är föremål för mer
granskning än det andra könet beror på vilka politiska positioner som
analyseras. Sammantaget motsvarar datamaterialets könsfördelning relativt väl
med den faktiska fördelning av de politiska positioner som studerats. Bland
gruppen riksdagsledamöter är könsfördelningen relativt jämn. När skandalen
rör en riksdagsledamot har sammanlagt 52 procent en man som huvudperson
och resterande 48 procent har en kvinna som huvudperson. Fördelningen
stämmer relativt väl överens med könsfördelningen i Sveriges riksdag under
undersökningsperioden. Bland gruppen regeringsledamöter är könsfördelningen
mer ojämn. I denna grupp har sammanlagt 71 procent av skandalerna en man
som huvudperson medan 29 procent har en kvinna som huvudperson. Även
om en majoritet av regeringsledamöterna alltjämt utgörs av män är inte den
faktiska könsfördelningen lika ojämn som fördelningen av skandaler indikerar.
På frågan om varför kvinnor är underrepresenterade i gruppen
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regeringsledamöter kan två aspekter ha betydelse. En första förklaring kan vara
att medierna anser att männens skandaler har ett högre nyhetsvärde och
därmed prioriterar bort rapporteringen om kvinnornas överträdelser eller ens
har kännedom om överträdelser. En andra förklaring kan vara att kvinnor inte
begår överträdelser i lika stor utsträckning som män. Detta skulle i så fall
stärka stödet för den stereotypa föreställningen att kvinnor har högre moral
och är mer ärliga än män. I alla fall bland de politiker som innehar höga
politiska positioner. Detta undersöks dock inte inom ramen för denna
undersökning.

Vilka medier rapporterar om politiska skandaler?
En annan aspekt av mediernas prioriteringar av dagordningen är hur
nyhetsvärdiga studiens skandaler anses vara? Alla medier rapporterar inte om
alla politiska skandaler. Det är uteslutande små skandaler som något eller
några medier ibland väljer att inte rapportera om. I tabell 7.1 framgår att det
endast finns mindre skillnader mellan morgontidningarnas och
kvällstidningarnas prioriteringar av medieutrymmet. I detta avseende är
mediernas rapportering jämställd. Noterbart är ändå att kvällstidningarna
skriver mer om skandaler än morgontidningar. Att kvällstidningarna också
skriver något mer om kvinnor än om män framstår vid beaktandet av
differensen mellan morgontidningarna och kvällstidningarna. Spridningen
mellan morgontidningarna och kvällstidningarna är större i rapporteringen om
kvinnornas skandaler (tolv procentenheter) än i rapporteringen om männens
skandaler (åtta procentenheter).
Tabell 7.1 Mediernas rapportering om politiska skandaler (procent artiklar)
Morgontidning

Kvällstidning

Summa
procent

Totalt
antal

Man

46

54

100

2 048

Kvinna

44

56

100

2 297

Differens

21

-21

Kommentar: Notering för statistisk signifikans: 1p < 0,01.

Inte heller artikelförfattarnas kön har någon betydelse för mediernas
rapportering. Båda könen bevakar kvinnornas och männens skandaler i en lika
stor utsträckning. Dock framkommer en bild av att den politiska journalistiken
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fortfarande är mannens område i huvudsak. Av samtliga artiklar som har en
angiven författare skrevs 66 procent av män och 33 procent av kvinnor.
Två exempel på skandaler där en enskild tidning möjligen kan anses bedriva
en kampanj mot en huvudperson är Laila Freivalds hantering av Sveriges
räddningsarbete vid tsunamikatastrofen år 2004 och Carl Bildts
optionsskandal år 2006. Av samtliga artiklar som publicerades om Laila
Freivalds var Expressen ansvarig utgivare för drygt var tredje artikel (36
procent). Av samtliga artiklar som publicerades om Carl Bildt var Expressen
ansvarig utgivare för knappt varannan artikel (43 procent)

Vilka typer av politiska skandaler rapporterar medierna om?
En kategorisering av skandaltyper kan göras på flera olika sätt och för studien
används två olika indelningar. Den första indelningen bygger på
internationellt vedertagna kategoriseringar av politiska skandaler och som är
breda till sin karaktär. Den andra indelningen är smalare och bygger på en
friare klassificering av studiens skandaler utifrån huvudpersonernas
överträdelser. Oavsett om datamaterialet sorteras genom breda eller smala
kategorier framträder stora könsskillnader. I tabell 7.2 indelas skandalerna i
pratskandaler, ekonomiska skandaler, privatmoraliska skandaler och
maktskandaler. De största skillnaderna är att män oftare hamnar i
pratskandaler medan kvinnor mer hamnar i privatmoraliska skandaler. I
pratskandaler utgörs överträdelsen av plumpa uttalanden. Det kan vara
offentliga uttalanden eller kommentarer som är gjorda vid ett intervjutillfälle
när huvudpersonen tror att tv-kameran eller intervjumikrofonen är avstängd.
Bland pratskandalerna återfinns endast en kvinna, Anna Kinberg, som 1998
uttalade sig om stockholmarnas och landsortsinvånarnas intelligensnivåer.
Bland männen återfinns Jan O Karlsson med tre kritiserade uttalanden under
2003 om homosexuella, mörkhyade och den amerikanske presidenten George
W Bush. Den största skillnaden mellan könen återfinns bland de
privatmoraliska skandalerna. Noterbart är att dessa skandaler förekommer
nästan dubbelt så ofta bland kvinnorna som bland männen. Av samtliga
skandaltyper i tabell 7.2 är det enbart de privatmoraliska skandalerna som
utgörs av fler kvinnor än män. I samtliga övriga kategorier är den inbördes
relationen den omvända.
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Tabell 7.2 Skandaltyper fördelade på kön (procent skandaler)
Pratskandal

Ekonomi- Privatmoralskandal
skandal

Makt-

Summa

Totalt

skandal

procent

antal

Man

17

31

28

24

100

58

Kvinna

3

21

53

23

100

34

142

102

-252

12

Differens

Kommentar: Med pratskandal avses uttalanden som kan anses vara stötande, kränkande
eller på annat sätt omoraliska. Med ekonomisk skandal avses överträdelser där
huvudpersonen gjort sig skyldig till ekonomiska felaktigheter. Med privatmoralisk skandal
avses moraliska överträdelser i den privata rollen. Med maktskandal avses skandaler där
huvudpersonen tillskansar sig personliga fördelar genom sin position eller utnyttjar en
maktställning för egen vinning. Notering för statistisk signifikans: 1p < 0,01 och 2p < 0,05.

I ett försök att nyansera bilden har skandalerna indelats i smalare kategorier.68
I tabell 7.3 presenteras de fyra mest förekommande skandaltyperna bland
studiens kvinnor och män. Tillsammans står kategorierna för drygt hälften av
både kvinnornas (56 procent) och männens skandaler (53 procent). Övriga nio
skandaltyper utgör 44 procent av kvinnornas skandaler och 47 procent av
männens skandaler. Skandaltyperna i tabell 7.3 är helt olika för kvinnor och
män. Notera bland männen att samtliga skandaltyper har en stark koppling till
den offentliga rollen. Bland kvinnorna råder det motsatta förhållandet där
samtliga skandaltyper har en stark koppling till den privata rollen. Enkelt
uttryckt sker männens överträdelser huvudsakligen i den offentliga rollen och
kvinnornas överträdelser i den privata rollen.
Tabell 7.3 Männens och kvinnornas skandaltyper
Man

Kvinna

Pratskandal
Offentlig resursutnyttjandeskandal
Girighet eller ersättningsskandal
Valfuskskandal

Skattemoralskandal
Bokföring eller deklarationsskandal
Alkoholskandal
Dubbelmoralskandal

68

För närmare översikt av skandaltyperna se kap 6.
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Män hamnar ofta i skandaler av typen:
Pratskandaler. Huvudpersonen ger ogenomtänkta kommentarer eller
uttalanden som kränker eller sårar individer eller grupper av människor.
Offentlig resursutnyttjandeskandaler. Huvudpersonen visar på oförsiktighet i
nyttjandet av offentliga skattemedel. Exempel på skandaler är olika typer av
representation, användande av regeringsplan eller resor med taxi. Bland annat
kritiserades tidigare försvarsminister Mikael Odenberg år 2006 för att låta
riksdagen betala för taxiresor till och från bostaden istället för att resa med
tunnelbana. Girighetsskandaler eller ersättningsskandaler. Huvudpersonen
uppträder girigt och försöker sko sig på det offentliga genom exempelvis
dubbla ersättningar. Tidigare migrationsminister Jan O Karlsson kritiserades
år 2002 för att det inte var skäligt att få ersättning som svenskt statsråd
samtidigt som ersättning betalades ut för ett tidigare uppdrag som ordförande
för EU:s revisionsrätt. Valfuskskandaler. Huvudpersonen har försökt tillskansa
sig fördelar i exempelvis interna partival, val till ungdomsförbund eller
riksdagsval. Under 2010 uppdagades i Stockholm flera fall av valfusk i
Moderata samlingspartiets provval till riksdagen.
Kvinnorna hamnar ofta i skandaler av typen:
Skattemoralskandaler. Huvudpersonen följer inte de lagar och regler som gäller
för skatter och avgifter. Exempel på skandaler är utebliven inbetalning av tvlicens eller restskatt eller användande av svarta tjänster i hemmet. Bland annat
uppdagades år 2006 att kulturministern Cecilia Stegö Chilò under många år
inte betalat tv-licens. Bokföringsskandaler och deklarationsskandaler.
Huvudpersonen uppvisar en felaktig bokföring i ett företag eller har inkommit
med en felaktig självdeklaration till Skatteverket. Bland annat uppdagades år
2006 att riksdagsledamoten och Moderata samlingspartiets vice ordförande
Gunilla Carlsson gjort oriktiga avdrag i självdeklarationen. Alkoholskandaler.
Huvudpersonen begår en överträdelse under inflytande av alkohol som
rattonykterhet eller polisiärt omhändertagande i berusat tillstånd. Exempelvis
framkom år 2006 att riksdagsledamoten Karin Pilsäter kört bil rattonykter och
blivit stoppad av polis. Dubbelmoralskandaler. Överträdelsen ligger i att
huvudpersonen inte lever som denna lär. Exempelvis kom justitieminister
Laila Freivalds år 2000 att kritiseras för hennes beslut att köpa sin lägenhet vid
en omvandling från hyreslägenhet till bostadsrätt.

Vem avslöjar vem i politiska skandaler?
En analys av datamaterialet ger både små och stora skillnader i vem som först
publicerar uppgifter om en skandalöverträdelse. Avslöjandet kan
huvudsakligen ske på två sätt. Antingen sker det genom ett exklusivt
avslöjande eller genom ett kollektivt avslöjande. Med ett exklusivt avslöjande
avses när ett nyhetsmedium är först med en publicering av en skandal. Detta
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förutsätter ofta en större egen arbetsinsats och nyhetsmediet kan själv ha ett
inflytande över nyhetens offentliggörande. Det kollektiva avslöjandet innebär
att flera nyhetsmedier publicerar nyheten om en skandal vid samma tidpunkt.
Vissa av dessa händelser serveras medierna mer eller mindre på ett fat.
Exempel kan vara rattonykterhet eller felaktiga avdrag i deklarationen som så
att säga ”avslöjar sig själv”. De fyra nyhetsmedier som studeras i avhandlingen
står för fler exklusiva avslöjanden av skandaler med kvinnor än skandaler med
män. Av samtliga skandaler med en kvinna som huvudperson har 65 procent
ett exklusivt avslöjande. Motsvarande andel bland männen är 50 procent.
Könsdifferensen motsvarar 15 procentenheter.
En annan könsskillnad i avslöjandet av politiska skandaler finns mellan
morgontidningar och kvällstidningar. Aftonbladet och Expressen avslöjar
kvinnornas skandaler i större utsträckning än männens skandaler.
Kvällstidningarna står för 46 procent av samtliga unika avslöjanden av
kvinnornas skandaler.69 Motsvarande andel bland männen är 29 procent.
Könsdifferensen motsvarar 17 procentenheter. Möjligen kan skillnaden bero
på slump. Det kan vara så att den grävande journalistiken får mer utdelning i
granskningen av kvinnor än om män. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet
avslöjar däremot manliga skandaler i en något större utsträckning än kvinnliga
skandaler. Morgontidningarna står för 21 procent av samtliga unika
avslöjanden av männens skandaler. Motsvarande andel bland kvinnorna är 19
procent. Könsdifferensen motsvarar två procentenheter.

Vilken karaktär har rapporteringen om politiska skandaler och i
vilka roller sker överträdelserna?
Ett annat sätt att kategorisera huvudpersonernas överträdelser är utifrån om
rapporteringen huvudsakligen fokuserar på moraliska eller juridiska aspekter.
Med moralisk karaktär avses en rapportering om som huvudsakligen berör
oskrivna regler eller ett förväntat agerande utifrån olika normer och
värderingar. Exempel på överträdelser kan vara dubbelmoral, ersättningsfrågor
eller utnyttjande av offentliga medel. Med juridisk karaktär avses nedskrivna
regler och lagar där huvudpersonen bryter mot någonting som är juridiskt
fastslaget. Exempel på överträdelser kan vara bokföringsbrott, rattonykterhet
eller användande av svart arbetskraft. Varje skandal har en moralisk dimension
men inte nödvändigtvis en juridisk dimension. I tabell 7.4 har studiens
skandaler kategoriserats utifrån den sammanlagda grundproblematik som
medierna huvudsakligen adresserar. Tabellen visar på en stor skillnad mellan
könen. I skandaler med män som huvudpersoner behandlas huvudsakligen

69
Resterande skandaler har unika avslöjanden andra nyhetsmedier. Exempelvis SVT, TV4, Dagens
Eko, Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter.
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moraliska aspekter av överträdelsen. Det är ett moraliskt gränsöverskridande
som huvudpersonen anses ha gjort sig skyldig till. För kvinnorna förhåller det
sig på helt motsatt vis. I dessa fall har en klar majoritet av skandalerna en
medierapportering som fokuserar på juridiska aspekter. Den moraliska
aspekten har en mer undanskymd roll. Istället riktas fokus mot frågan
huruvida huvudpersonen har begått sig skyldig till något brott eller inte.
Skillnaden mellan könen kan delvis förklaras av vilka typer av skandaler som
kvinnor och män hamnar i. Kvinnornas mest förekommande skandaltyper har
en tydligare koppling till lagöverträdelse och därmed en starkare juridisk
dimension än de skandaler som är mest förekommande bland männen.
Motsatt förhållande gäller den moraliska dimensionen som är starkare bland
männens skandaler än bland kvinnornas skandaler. Att göra ogenomtänkta
uttalanden eller att agera girigt är i de flesta fall inte en brottslig handling.
Tabell 7.4 Medierapporteringens huvudsakliga karaktär (procent skandaler)
Huvudsakligen
moralisk karaktär

Huvudsakligen
juridisk karaktär

Summa
procent

Totalt
antal

Man

62

38

100

58

Kvinna

41

59

100

34

Differens

212

-212

Kommentar: I ett första steg har varje enskild artikel kategoriserats utifrån huruvida den
antingen har huvudsakligen moralisk karaktär eller juridisk karaktär. I ett andra steg har
skandalens sammanlagda rapportering kategoriserats utifrån samma kriterier. Med moralisk
karaktär avses ett handlande där huvudpersonen bryter mot oskrivna regler eller mot ett
förväntat agerande utifrån normer. Med juridisk karaktär avses ett handlande där
huvudpersonen bryter mot någonting som är juridiskt fastslaget. Notering för statistisk
signifikans: 1p < 0,01 och 2p < 0,05.

Ofta är verkligheten varken svart eller vit som den presenteras i tabell 7.4.
Många skandaler innehåller såväl moraliska som juridiska aspekter. En skandal
som klassificerats som en privatmoralisk skandal kan också kategoriseras som
en skandal med en huvudsaklig juridisk karaktär i mediernas rapportering. Ett
exempel är deklarationsskandaler. Skandaler av denna typ har såväl starka
moraliska som juridiska inslag. Det är inte brottsligt att deklarera fel om inte
uppsåt kan påvisas. Mediernas rapportering kan därmed ta två vägar och
fokusera på antingen moraliska aspekter som slarv, tidsbrist, okunskap etc.
eller fokusera på juridiska aspekter som exempelvis uppsåt, att skandalen är ett
resultat av ett medvetet fusk och inte ett agerande i god tro.
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Könsskillnaderna i tabell 7.4 kan också analyseras utifrån den roll som den
politiska skandalens överträdelse sker inom. En skandal inträffar antingen
inom ramen för privatlivet eller inom ramen för huvudpersonens
tjänsteutövning. Den enkla uppdelningen mellan det privata och det offentliga
visar också på skillnader mellan vilka skandaler som ges medieutrymme. I
tabell 7.5 framgår att männens överträdelse huvudsakligen sker i den offentliga
rollen medan kvinnornas överträdelse huvudsakligen sker i den privata rollen.
Tabell 7.5 Skandalens rollöverträdelse (procent skandaler)
I den privata
rollen

I den offentliga
rollen

Summa
procent

Totalt antal

Man

43

57

100

58

Kvinna

65

35

100

34

-222

222

Differens

Kommentar: Med rollöverträdelse avses den situation som är upphovet till den politiska
skandalen. Med privat roll avses överträdelser som sker utanför huvudpersonens
yrkesutövning. Med offentlig roll avses överträdelser som sker inom ramen för
huvudpersonens tjänsteutövning. Notering för statistisk signifikans: 1p < 0,01 och 2p < 0,05.

En tolkning av könsskillnaden i tabell 7.5 kan vara att kvinnornas privatliv
granskas i större utsträckning än männens privatliv samt att medierna
tillskriver dessa skandaler ett större allmänintresse. Det kan också vara tvärtom
att männens yrkesutövning granskas i större utsträckning än kvinnornas
yrkesutövning. En feministisk tolkning kan också vara att medierna visar upp
en bild av kvinnorna som inte riktigt redo för att ta ansvar på den offentliga
arenan. Om politik fortfarande är att betrakta som huvudsakligen mannens
område kan det finnas inslag av att kvinnornas politiska deltagande är villkorat
genom att de behöver visa på att de kan balansera både privatliv och yrkesliv.
Genom att konsekvent ertappas med överträdelser i privatlivet kan ett
utrymme komma att skapas för kritiker att sätta frågetecken kring kvinnornas
politiska kompetens och duglighet. Även om könsskillnaden är stor i tabell 7.5
kan det inte uteslutas att kvinnor och män faktiskt hamnar i olika skandaler
och att mediernas rapportering speglar verkligheten. Förenklat skulle det
kunna vara så att kvinnor är mer oaktsamma än män i den privata rollen och
män är mer oaktsamma än kvinnor i yrkesrollen. Detta är svårt att undersöka
då det är mycket svårt att ha vetskap alla de händelser som inte blir till
skandaler utan förblir lik i garderoben.
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Könsskillnaderna i tabellerna 7.4 och 7.5 kan också illustreras i ett diagram
med två dimensioner. I diagram 7.1 framgår att en majoritet av kvinnornas
överträdelser sker i den privata rollen och ges en medierapporteringen som
huvudsakligen fokuserar på juridiska aspekter av skandalen. Bland männen
råder det helt omvända. En majoritet av männens överträdelser sker istället i
den offentliga rollen och ges en medierapportering som huvudsakligen
fokuserar på moraliska aspekter av skandalen.
Diagram 7.1 Skandalernas huvudsakliga karaktär samt rollöverträdelse
Huvudsaklig fokus på moraliska aspekter

Män
Överträdelsen sker
i den privata rollen

Överträdelsen sker
i den offentliga rollen

Kvinnor

Huvudsaklig fokus på juridiska aspekter

Totalt 41 procent av männens skandaler sker i den offentliga rollen och har en
medierapportering som huvudsakligen har fokus på moraliska aspekter.
Motsvarande andel bland kvinnorna är 27 procent. Könsskillnaden är 14
procentenheter. Bland kvinnorna sker 50 procent av skandalerna i den privata
rollen och har en medierapportering som huvudsakligen fokuserar på juridiska
aspekter. Motsvarande andel bland männen är 22 procent vilket ger en
könsskillnad på 28 procentenheter.

7.2 Mediernas prioriteringar av nyhetsutrymmet
Mediernas dagordningsmakt sträcker sig inte enbart till att besluta över vilka
överträdelser som uppmärksammas. Den innebär också en exklusiv
bestämmanderätt över omfattningen av det medieutrymme som tilldelas varje
enskild skandal. I denna andra del av kapitlet analyseras medierapporteringens
omfattning utifrån frågorna:
1. Hur mycket skriver medierna om kvinnornas och männens skandaler?
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2. Hur stora är kvinnornas och männens skandaler?
3. Hur långa är kvinnornas och männens skandaler?
4. Hur intensiv är rapporteringen om kvinnornas och männens
skandaler?

Hur mycket skriver medierna om kvinnornas och männens
skandaler?
Frågan om hur vidsträckt och ansenlig mediernas rapportering är av svenska
politiska skandaler har inte givits något ordentlig genomlysning i tidigare
studier. Ett första svar på frågan ges i diagram 7.2. Där framgår att medierna
skriver mer om kvinnornas politiska skandaler än om männens politiska
skandaler. Mediernas rapportering om männen i studien utgörs av 2 048
artiklar och som är fördelade på 58 skandaler. Männen står för 63 procent av
samtliga skandaler och 47 procent av den totala medierapporteringen som
ingår i studien. Kvinnornas skandaler utgör 2 297 artiklar som fördelas på 34
skandaler. Av samtliga skandaler utgör kvinnorna 37 procent och 53 procent
av den totala medierapporteringen berör en skandal som har en kvinna som
huvudperson. Att kvinnornas skandaler ges större mediebevakning än
männens är intressant. Inte minst mot bakgrund av att tidigare forskning har
visat på att kvinnor som grupp betraktat ges en lägre medieexponering i den
vardagliga politiska nyhetsrapporteringen.
Diagram 7.2 Mediernas totala rapportering (procent skandaler och artiklar)
Skandaler

Artiklar

0%

37

63

53

47
25%

50%

Kvinna

75%

100%

Man

Kommentar: I studien ingår sammanlagt 4 345 artiklar som är fördelade på 92 politiska
skandaler.

Att medierna skriver mer om kvinnornas skandaler än om männens innebär
att i den genomsnittliga skandalen med en man som huvudperson publiceras
35 artiklar. Det skall jämföras med att det publiceras 68 artiklar i den
genomsnittliga skandalen med en kvinna som huvudperson. Kvinnornas
skandaler får nästan dubbelt så stor exponering i jämförelse med männens
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skandaler. Att medierna skriver fler artiklar om kvinnor än om män innebär
dock nödvändigtvis inte att de är längre. Artiklarnas längd skiljer sig obetydligt
mellan kvinnor och män.
En fråga i sammanhanget är om medierna alltid har skrivit mer om kvinnornas
skandaler? I diagram 7.3 framgår hur den totala medierapporteringen fördelar
sig över undersökningsperioden. Räknat i antalet artiklar har medierna skrivit
mer om männens skandaler än om kvinnornas skandaler under nästan hela
undersökningsperioden.
Diagram 7.3 Mediernas rapportering fördelat över undersökningsperioden
(kumulativt antal artiklar)
3000
2000
1000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Man

Kvinna

Kommentar: I studien utgörs männens skandaler av sammanlagt 2 048 artiklar. Kvinnornas
skandaler utgörs sammanlagt av 2 297 artiklar. Undersökningen sträcker sig från 1/1 1997
till och med 30/4 2010.

I diagram 7.3 framgår också att vid åren 2006 och 2009 överstiger mediernas
kumulativa rapportering om kvinnornas skandaler rapporteringen om
männens skandaler. Båda åren förekommer det en eller flera stora skandaler
med kvinnor som huvudpersoner. År 2006 var Anna Sjödin, Cecilia Stegö
Chilò och Maria Borelius huvudpersoner för några av de största skandalerna
och den största skandalen under året 2009 hade Wanja Lundby-Wedin som
huvudperson.

Hur stora är kvinnornas och männens skandaler?
Möjligen kan en bild av hur medierna har rapporterat om varje enskild skandal
under undersökningsperioden bidra till en ökad förståelse för diagrammet 7.3
I diagram 7.4 tydliggörs mediernas prioriteringar i deras rapportering.
Diagrammet visar antalet artiklar som publicerats för samtliga skandaler som
ingår i studien i kronologisk ordning efter startdatum. I diagrammet
framträder en bild av datamaterialet där kvinnornas skandaler är färre än
männens skandaler. Dock har kvinnorna har fler toppar än männen.
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Diagram 7.4 Studiens skandaler och storlek (antal artiklar)

Kommentar: Undersökningen sträcker sig från 1/1 1997 till och med 30/4 2010.

Av studiens fem största skandaler har fyra stycken en kvinna som
huvudperson. Noterbart är att en tredjedel av kvinnornas samtliga skandaler
återfinns bland studiens 15 största skandaler. I studien finns ytterligare
exempel som visar på skillnader i skandalernas storlek. Om bilden av medierna
dagordningsmakt tillåts att förenklas något är kvinnornas skandaler få men
stora medan männens skandaler är många men relativt små. Om samtliga
skandaler rangordnas från störst till minst framkommer två resultat.
1. Desto högre upp i rangordningen desto större andel kvinnor återfinns på
dess positioner. Av de 15 skandaler som har flest antal publicerade artiklar
har 73 procent en kvinna som huvudperson.
2. Desto längre ned i rangordningen desto fler män återfinns på dess
positioner. Av de 15 skandaler som har minst antal publicerade artiklar
har 67 procent en man som huvudperson.
I diagram 7.5 har samtliga skandaler kategoriserats utifrån fyra olika storlekar.
Diagrammet visar på såväl likheter som skillnader. Den största skillnaden
mellan könen är bland de mellanstora skandalerna. I denna kategori återfinns
drygt var tredje skandal bland männen men endast knappt var tionde skandal
bland kvinnorna. Den andra skillnaden mellan könen återfinns bland de
mycket stora skandalerna. I denna kategori föreligger nästan det omvända
förhållandet. I denna kategori ingår knappt var fjärde skandal bland kvinnorna
men endast knappt var tionde skandal bland männen.
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Diagram 7.5 Skandalernas mediala storlek (procent skandaler)
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Kommentar: Med liten skandal avses färre än 20 stycken publicerade artiklar. Med
mellanstor skandal avses 21–40 stycken publicerade artiklar. Med stor skandal avses 41–100
stycken publicerade artiklar. Med mycket stor skandal avses fler än 100 stycken publicerade
artiklar.

Kvinnornas skandaler blir sällan mellanstora. Antingen ges de liten eller stor
medial uppmärksamhet. En liten skandal behöver dock inte innebära ett
smärtfritt slut för huvudpersonen.

Hur länge pågår kvinnornas och männens skandaler?
Ett ytterligare mått på mediernas dagordningsmakt är hur länge skandalens
rapportering pågår. Juridiska aspekter av en skandal kan innebära en utdragen
medierapportering på grund av långa väntetider på rättegångar och
överklaganden. Skandaler som innehåller domstolsutslag eller annan juridisk
prövning pågår ofta längre än andra skandaler. Att en skandal har ett långt
tidsspann mellan den första och den sista publicerade artikeln innebär dock
inte att rapporteringen är intensiv under hela perioden. Under långa skandaler
kan det förekomma perioder då medierna inte rapporterar någonting. Mot
bakgrund av att bevakningen i vissa fall kan vara sparsam men utdragen över
en längre period och i andra fall vara mycket intensiv under en begränsad tid
bör antalet dagar som medierna faktiskt rapporterar om skandalen beaktas. I
diagram 7.6 stärks bilden av att kvinnornas skandaler ges en mer omfattande
medierapportering än männens skandaler. Totalt 42 procent av studiens
kvinnor ges en rapportering som pågår längre än 14 dagar. Samtidigt
innehåller 47 procent av kvinnornas skandaler en medierapportering som
pågår upp till åtta dagar. Här bekräftas den tidigare bilden av kvinnornas
skandaler som antingen korta eller långa.
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Diagram 7.6 Skandalernas total längd - antal dagar med medierapportering
(procent skandaler)
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Kommentar: Med kort skandal avses färre än 8 dagar med rapportering. Med medellång
skandal avses 8–14 dagar med rapportering. Med lång skandal avses 15–28 dagar med
rapportering. Med mycket lång skandal avses fler än 28 dagar med rapportering

Relationen mellan skandalernas storlek och längd visas i diagrammen 7.7 och
7.8. Återigen framgår att medierna väljer att rapportera mer om kvinnornas
skandaler än om männens skandaler. Kvinnornas skandaler är både större och
längre.
Diagram 7.7 Medierapporteringens storlek och längd i kvinnornas skandaler
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Kommentar: I kvinnornas genomsnittliga skandal publiceras 68 artiklar och som fördelas på
19 dagar.
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Diagram 7.8 Medierapporteringens storlek och längd i männens skandaler
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Kommentar: I männens genomsnittliga skandal publiceras 35 artiklar och som fördelas på
12 dagar.

Som tidigare beskrivits är det viktigt att skilja på skandalens totala längd, det
vill säga från den första till den sista publicerade artikeln, och antal dagar där
emellan som medierna rapporterar om skandalen. Vid beaktandet av de dagar
medierna inte rapporterar om skandalen framkommer att kvinnornas
genomsnittliga skandal är nitton dagar. Den genomsnittliga rapporteringen för
männens skandaler är tolv dagar. Kvinnornas genomsnittliga skandal har
således en medierapportering som sammanlagt pågår drygt två och en halv
vecka till skillnad från männens genomsnittliga skandal som pågår i drygt en
och en halv vecka. Det skiljer en vecka mellan könen.

Hur intensiv är rapporteringen om kvinnornas och männens
skandaler?
Överlag är det relativt små skillnader mellan könen vad gäller intensitet i
rapporteringen. Ett mått på medieintensitet kan vara antalet artiklar som i
genomsnitt publiceras varje dag. I genomsnitt publicerades cirka 3,5 artiklar
per dag i kvinnornas genomsnittliga skandal. Motsvarande genomsnitt bland
männen är cirka 3 artiklar per dag. Om medieintensitet för varje skandal
beräknades genom att antalet publicerade artiklar dividerades med antalet
dagar som skandalen pågår så har, av studiens tio mest medieintensiva
skandaler, sex stycken en man som huvudperson. Resterande fyra skandaler
har en kvinna som huvudperson. En reflektion i sammanhanget är dock
angående skandalernas utgång. Bland kvinnornas skandaler avgick
huvudpersonen i tre av de fyra fallen. De direkta konsekvenserna för männen
har varit mer blygsamma. Samtliga män satt kvar på sina positioner
Vad gäller de enskilda artiklarnas storlek så framkommer inte några betydande
skillnader mellan könen. Artiklarna är ungefär lika långa. Även vid en
indelning av artikeltyp återfinns endast små skillnader i datamaterialet.
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Oavsett om det handlar om debattartikel, ledare, krönika/kolumn, insändare eller
politisk/ekonomisk analys så registreras enbart små könsskillnader. I dessa
avseenden är mediernas rapportering jämställd.

7.3 Sammanfattning
Det är inte givet hur stor uppmärksamhet en skandal bör ges. Medierna har
möjlighet att påverka hur omfattande bevakningen av en skandal blir. Analys
av mediernas dagordningsmakt och nyhetsrapporteringens omfattning är en
viktig pusselbit för att kunna svara på frågan om det finns skillnader i hur
nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler.
Frågeställningen som adresserats i kapitlet är vilka likheter och skillnader som
framträder i nyhetsmediernas prioriteringar av dagordningen med avseende på
omfattningen av rapporteringen om kvinnor och män i svenska politiska skandaler?
Även om medierna inte kan blunda för vissa skandaler har de ändå inflytande
över hur stor skandalen kan komma att bli. Medierna har således makt över
skandalernas nyhetsvärde. Ur en demokratisk synvinkel bör kvinnor och män
behandlas så lika som möjligt i mediebevakningen av politiska skandaler.
Detta inkluderar även omfattningen av rapporteringen. Hur ofta och hur länge
medierna rapporterar om kvinnornas och männens skandaler kan komma att
påverka människors uppfattningar om politik och politiska aktörer. En
rapportering som inte är jämställd kan bidra till att politiker av ena könet
uppfattas som mer slarviga, mer oärliga eller mer omoraliska än politiker av
det andra könet. I kapitlet har tolv indikatorer analyserats och tillsammans ger
de en bild av stora skillnader i mediernas prioriteringar av dagordningsmakten
i kvinnornas och männens skandaler. I tabell 7.8 återfinns en sammanställning
av dessa indikatorer.
Tabell 7.8 Sammanfattande översiktsbild av könsskillnader i omfattningen av
mediernas rapportering om kvinnor och män i politiska skandaler
Nr

Indikator

Könsskillnad

1.
2.

Tidningsmedium
Skandaltyp

Mycket liten eller ej förekommande
Mycket stor

3.

Vem avslöjar skandalen?

Medelstor

4.

Är fokus på moral eller på juridik?

Mycket stor

5.

Huvudpersonens rollöverträdelse

Mycket stor

6.

Total medierapportering

Mycket stor

7.

Skandalens storlek

Mycket stor
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8.

Skandalens längd

Mycket stor

9.

Skandalens medieintensitet

Mycket liten eller ej förekommande

10.

Artikelstorlek

Mycket liten eller ej förekommande

11.

Artikeltyp

Mycket liten eller ej förekommande

12.

Artikelförfattarens kön

Mycket liten eller ej förekommande

Kommentar: Med mycket liten eller ej förekommande könsskillnad avses 0–3 procentenheters
skillnad mellan könen. Med liten könsskillnad avses 4–5 procentenheters skillnad mellan
könen. Med medelstor könsskillnad avses 6–7 procentenheters skillnad mellan könen. Med
stor könsskillnad avses 8–9 procentenheters skillnad mellan könen. Med mycket stor
könsskillnad avses minst 10 procentenheters skillnad mellan könen.

1. Vilka uppgifter och roller förväntas kvinnor och män ha i samhället?
I viss mån ger studiens empiriska material stöd för den feministiska
föreställningen om en etablerad rolluppdelning i samhället mellan kvinnans
privata roll och mannens offentliga roll. Om kvinnor och män förväntas
ansvara för olika domäner är det möjligen inte så konstigt om detta även får
utslag i mediernas bild av verkligheten. Bland de skandaler medierna
rapporterar om framkommer ett mönster av att kvinnornas överträdelser
huvudsakligen sker i den privata rollen medan männens överträdelser
huvudsakligen sker i den offentliga rollen. Privatmoraliska skandaler
förekommer dubbelt så ofta bland kvinnorna som bland männen. Studiens
resultat kan också tolkas som att det för männen finns en tydligare gräns
mellan det privata och det offentliga. Tvärtom är det för kvinnorna.
Föreställningen om en manlig värld som är offentlig och politisk och en
kvinnlig värld som är privat och icke politisk synliggörs med tydlighet genom
vilka skandaler medierna rapporterar om. Att medierna skriver mer om
kvinnor än om män i politiska skandaler är ett viktigt resultat. Inte minst mot
bakgrund av att medierna skriver mer om män än om kvinnor i den normala
politiska rapporteringen. Räknat i artiklar är kvinnornas genomsnittliga
skandal dubbelt så stor som männens genomsnittliga skandal. En tolkning
utifrån dagordningsteorin är att kvinnornas skandaler bedöms ha ett högre
nyhetsvärde än männens skandaler. Män bedöms ha ett högre nyhetsvärde än
kvinnor i en normala politiska rapporteringen. Av studiens 4 345 artiklar har
53 procent en kvinna som huvudperson och 43 procent en man som
huvudperson. Förhållandet kan tyda på att det finns fog för påståendet att
politik till viss del fortfarande är mannens område. En möjlig konsekvens av
olikheterna i mediernas rapportering är att det sprids en bild av att kvinnornas
skandaler är mer allvarliga och mer problematiska än männens skandaler. Det
kan vara så att kvinnornas skandaler är mer problematiska men det behöver
inte heller vara så.
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2. Hur förväntas kvinnor och män vara samt agera?
Att kvinnornas skandaler är längre än männens skandaler innebär också att de
stannar längre på dagordningen. Medierna är snabbare på att ta bort männens
skandaler från dagordningen. Dubbelt så många av kvinnornas skandaler är
antingen stora eller mycket stora, jämfört med männens skandaler i studien. Att
livslängden är olika på skandalerna kan bero på olikheter i förväntningar på
kvinnor och män när det gäller etik och moral. Om kvinnor i politiken
uppfattas som bland annat mer rättvisa, godhjärtade och snälla än män kan det
komma att vara en nackdel när politiska skandaler uppdagas. Skillnaderna i
omfattningen av mediernas rapportering kan uppstå om kvinnorna ställs inför
högre krav än män. Förväntningar på politikernas hantering av privatlivet kan
ha betydelse för hur människor uppfattar politiska skandaler. I politiska
skandaler kan mediernas verklighetsbeskrivningar komma att krocka med
stereotypa föreställningar om kvinnan som ärlig och korrekt. Detta i sin tur
kan innebära ett förhöjt nyhetsvärde och allmänintresse.
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8. MEDIERNAS GESTALTNING AV
KVINNOR OCH MÄN I POLITISKA
SKANDALER
Utöver makten över vilka överträdelser som skall ges nyhetsutrymme och hur
stort utrymme som händelserna skall ges har medierna också makt över hur
skandalen beskrivs eller gestaltas. Som framgick i föregående kapitel gör
medierna olika prioriteringar i tiden och rummet i männens och kvinnornas
skandaler. Flera av de skillnader som påvisades kan tolkas som inslag av en
dubbelstandard i rapporteringen om kvinnor och män i politiska skandaler.
Bland annat tycks kvinnornas skandaler bedömas ha ett större nyhetsvärde än
männens skandaler. Kvinnornas skandaler var i genomsnitt också längre och
uppvisade en mer intensiv rapportering. Som framgår i figur 8.1 riktas nu
fokus mot gestaltning av skandalerna och medierapporteringens faktiska
innehåll. Följande kapitel avser att svara på avhandlingens andra frågeställning
om vilka likheter och skillnader som framträder i nyhetsmediernas prioriteringar av
innehållet med avseende på gestaltningar av kvinnor och män i svenska politiska
skandaler? Det är betydelsefullt att studera skandalernas gestaltningar därför
att medieinnehållet är bearbetningar och tolkningar av verkligheten. På vilket
sätt medierna väljer att framställa en politisk skandal kan exempelvis ha
betydelse huvudpersonens konsekvenser. Mediernas prioriteringar i
gestaltningen kan också ha betydelse för hur människor uppfattar skandalen.
Förväntningar på hur kvinnor och män skall agera som politiker kan ha
betydelse för vilka reaktioner som uppstår i situationer där förväntningarna
exempelvis inte uppfylls.
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Figur 8.1 Kapitelöversikt
Dagordningsteoretiska aspekter av
medierapporteringens omfattning

Kapitel 7

Prioriteringar i tiden
Prioriteringar i rummet

Behandlas
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Kapitel 8

Medielogiska aspekter av
medierapporteringens utformning
Tillspetsning och polarisering
Intensifiering
Förenkling och konkretion
Personifiering och stereotypisering

Kapitel 9

Kapitlet är indelat i tre delar. Den första delen (8.1) analyserar mediernas
gestaltning av skandalernas problemdefinition och problemorsaker. Finns det
skillnader i hur medierna definierar och problematiserar kvinnornas och
männens skandaler? Kapitlets andra del (8.2) behandlar mediernas gestaltning
av moraliska omdömen och vilka möjliga lösningar som förespråkas. Kräver
medierna männens avgång i större utsträckning än för kvinnorna? Den tredje
delen (8.3) sammanfattar kapitlets resultat och diskuterar dess implikationer
för politiken gruppnivå. Många av de skillnader som redovisas i kapitlet är
förhållandevis små och i flera avseenden har inga skillnader alls kunnat påvisas.
Trots detta framträder vissa skillnader i hur medierna gestaltar kvinnor och
män i politiska skandaler. Likt det föregående kapitlet genomförs multivariata
tabellanalyser i de fall differensen mellan könen överstiger tio procentenheter.
I dessa fall bedöms könsskillnaden vara mycket stor och testanalyser används
för att undersöka om skillnaderna förstärks eller försvagas vid beaktandet av
andra variabler.
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8.1 Skandalens problemdefinition och problemorsak
Hur medierna gestaltar skandalens grundproblematik kan ha betydelse för den
fortsatta utvecklingen. Beskrivningen av grundproblemet kan bland annat
avslöja hur allvarligt medierna ser på överträdelsen. Olikheter i rapporteringen
kan därför komma att få konsekvenser för vilka moraliska omdömen och
förslag på lösningar som ges på skandalen. I studien finns ett flertal indikatorer
som syftar till att mäta eventuella skillnader i mediernas gestaltning av
skandalernas problemdefinition och problemorsak. Mediernas innehållsliga
prioriteringar analyseras i detta avsnitt utifrån frågorna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestaltar medierna politiska skandaler utifrån relevanta aspekter?
Vilket är artikelns huvudsakliga tidsliga fokus?
Ges huvudpersonen möjlighet till ett eget uttalande eller förklaring?
Vilken typ av krishantering använder sig huvudpersonen av?
Vilken förklaring ges i artikeln till den uppkomna skandalen?
Adresseras en moralproblematik i artikeln?

En första prioritering medierna behöver göra i gestaltningen av en politisk
skandal är att bestämma vilken information som är relevant för förståelsen av
grundproblematiken.

Gestaltar medierna politiska skandaler utifrån relevanta aspekter?
Definieras skandaler med kvinnor som huvudpersoner olika än de skandaler
som har en man som huvudperson? Svaret är att det finns flera skiljelinjer
mellan könen. En av dessa är mediernas fokusering på den politiska
skandalens huvudaspekt eller dess biaspekter. En överträdelse kan ha flera
dimensioner men skandalens kärna, den grundläggande överträdelsen och
problematiken, är ofta tydlig. En biaspekt kan utgöras av egentligen vad som
helst. Biaspekter är att betrakta som icke relevant information. Den varken
bringar mer ljus över skandalens grundproblem eller svarar på frågan om varför
överträdelsen har ägt rum. Ur ett demokratiskt perspektiv är det av en stor
betydelse att medierna fokuserar på rätt grundproblematik i politiska skandaler
och granskar politiker utifrån relevanta aspekter. I tabell 8.1 framkommer en
mindre könsskillnad i mediernas prioriteringar av skandalens kärnproblematik
eller andra irrelevanta aspekter. Rapporteringen om kvinnornas skandaler
uppvisar en något större fokusering på biaspekter. Under de drygt 13 år som
studerats summeras skillnaden mellan könen till endast fyra procentenheter
vilket motsvarar drygt hundra artiklar. Det är viktigt att inte dra för stora
växlar på den blygsamma könsskillnaden i tabell 8.1. Det är främst i långa
skandaler som medierna fokuserar på biaspekter.
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Tabell 8.1 Andel artiklar som huvudsakligen fokuserar på skandalens
huvudaspekt eller på någon biaspekt (procent artiklar)
Huvudaspekt

Biaspekt

Summa
procent

Totalt antal

Man

89

11

100

2 049

Kvinna

85

15

100

2 249

Differens

41

- 41

Kommentar: Med huvudsaklig fokus avses vilken aspekt av skandalen som står i centrum i
artikeln eller den del av artikeln som berör skandalen. Huvudaspekt innebär att artikelns
fokus ligger på den överträdelse som utgör grunden för skandalen eller de konsekvenser som
överträdelsen kan föra med sig. Biaspekt innebär att fokus ligger på uppgifter som inte är
relevanta för skandalens grundläggande överträdelse. Frågan avser att fånga om det är
skandalens huvudsakliga överträdelse eller någon biaspekt till densamma som står i centrum
i artikeln. Det interna bortfallet är 56 artiklar vilket motsvarar en procent. Notering för
statistisk signifikans: 1p < 0,01.

En övervägande majoritet av samtliga artiklar berör huvudaspekter. Artiklarna
om männens skandaler fokuserar däremot i något större utsträckning på
huvudaspekter jämfört med artiklarna om kvinnornas skandaler. Även om den
totala skillnaden mellan könen endast var fyra procentenheter uppvisar
datamaterialet andra viktiga skillnader i spridningen av artiklarna. Om vi
istället för antalet artiklar studerar antalet skandaler framkommer betydelsen
av denna skillnad tydligare. Av samtliga skandaler med kvinnor som
huvudpersoner gestaltades minst en biaspekt i 88 procent av fallen.
Motsvarande andel bland männen var 69 procent. Könsskillnaden är 19
procentenheter. Förekomsten av en medierapportering som inte på något sätt
fokuserar på biaspekter är således ovanligt. Ett för starkt fokus på irrelevanta
aspekter kan innebära att läsarna tappar fokus från grundproblemet. Det kan
finnas situationer där gestaltningen av en skandal utifrån biaspekter ytterligare
förstärker bilden av huvudpersonen som oansvarig och slarvig. Det är vanligast
att biaspekter förekommer i gestaltningen av långa skandaler och där
överträdelsen skett i den privata rollen. Detta kan möjligen bringa ljus över
den blygsamma könsskillnad som fanns i tabell 8.1. Då kvinnornas skandaler i
genomsnitt är längre och deras överträdelser i större utsträckning sker i den
privata rollen blir mediernas fokusering på biaspekter något vanligare i
gestaltningen av kvinnornas skandaler. En skandal behöver hela tiden tillföras
bränsle i form av ny information och nya uppgifter. När bränslet är slut kan
elden slockna och skandalen kan komma att dö ut. Nytt bränsle kan vara nya
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huvuduppgifter eller nya biuppgifter. I de fall nya relevanta huvuduppgifter
saknas kan det vara lätt att frestats till att skriva om vad som är att betrakta
som irrelevanta aspekter. I en skandal med en stor andel artiklar som berör
biaspekter kan rapporteringen komma att handla om någonting annat än den
grundläggande överträdelsen.

Vad har hänt, vad händer nu och vad kan komma att hända i
framtiden?
Mediernas gestaltning av en skandal har också en tidsdimension.
Huvudsakligen berör artiklarnas innehåll antingen dåtiden, nutiden eller
framtiden. Annorlunda uttryckt väljer medierna att antingen fokusera på det
som har hänt, det som händer nu eller på något som kan komma att hända.
Makten över skandalens problemdefinition medför inte bara ett inflytande
över vad som är att betrakta som det huvudsakliga problemet utan också ett
inflytande över om problemet är att finna i dåtiden, nutiden eller framtiden. I
diagram 8.1 framkommer att i vissa avseenden skiljer sig mediernas tidsliga
fokusering åt mellan könen. Bland männen är det mest deras nutida hantering
av den politiska skandalen som står i fokus i medierapporteringen. Bland
kvinnorna är det däremot deras dåtida agerande som är mest vanligast.
Diagram 8.1 Vilket är artikelns huvudsakliga tidsliga fokus? (procent artiklar)

Kommentar: Med tidsligt fokus avses den tidsaspekt som huvudsakligen berörs i artikeln.
Huvudpersonens dåtida agerande innebär ett fokus på den situation som lett fram till den
politiska skandalen. Huvudpersonens nutida hantering av den politiska skandalen innebär ett
fokus på hanteringen av skandalen och dess omedelbara konsekvenser. Huvudpersonens
framtida möjlighet till fortsatt utövande av nuvarande arbetsuppgifter innebär ett fokus på
möjligheterna till att fortsätta ett politiskt uppdrag. I de fall huvudpersonen har avgått har
den efterföljande rapporteringen kodats som ej tillämpbar. Männen utgör 1 913 artiklar.
Kvinnorna utgör 2 071 artiklar. Det interna bortfallet är 361 artiklar vilket motsvarar åtta
procent. Statistisk signifikans: p < 0,01 för samtliga svarsalternativ.
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Differenserna mellan kvinnor och män i diagrammet 8.1 är ganska stora. De
största skillnaderna finns bland de artiklar som har fokus på nutiden och bland
de artiklar som har fokus på framtiden. Av samtliga artiklar som berör en
manlig skandal har knappt varannan artikel (47 procent) ett fokus på nutiden.
Detta skall jämföras med kvinnornas skandaler där knappt var tredje artikel
(31 procent) har detta fokus. Skillnaden mellan könen är 16 procentenheter.
Däremot är skillnaden det omvända i förekomsten av en framåtblickande
medierapportering. Bland männen har 9 procent av artiklarna ett fokus på
framtiden. I medierapporteringen om kvinnorna har 27 procent av artiklarna
samma fokus vilket innebär en skillnad på 18 procentenheter mellan könen.
Någon nämnvärde könsskillnad för huvudpersonens dåtida agerande finns
inte.
Könsskillnaderna i diagram 8.1 kan uttryckas som att män, i större
utsträckning än kvinnor, ges ett fokus på hur skandalen just nu kan hanteras
för att kunna gå vidare. Skandalens huvudsakliga problem anses finnas här och
nu. För kvinnorna knyts den problematiken i större utsträckning till framtiden
än för män. Inte sällan innebär detta ett fokus på skandalens konsekvenser och
på frågan om huvudpersonen kan fortsätta efter skandalen. Uppdelningen av
mediernas rapportering i olika tidskategorier utgör en enkel men tydlig
indikator på mediernas prioriteringar av medieinnehållet. Kategorierna kan
också ses som en indelning av medierapporteringen i olika faser och som följer
en tidslinje. Först måste fokus ligga på vad har hänt för att kunna övergå till
ett fokus på vad händer nu och för att till sist rapportera om vad som kan
komma att hända. Flera faser kan framträda i mediernas rapportering. Vissa
faser ägnas dock mer kraft än andra och skillnaderna mellan kvinnor och män
är relativt stora. Skillnaderna mellan könen kvarstår också om analysen
kompletteras med en tredje variabel. I diagram 8.2 redovisas artiklarnas
huvudsakliga fokus fördelade på kön bland dem som har en hög position eller
bland dem som har lång rikspolitisk erfarenhet. De största skillnaderna är bland
de artiklar som har en framtida fokusering. Kvinnor och män som har en hög
position eller en lång rikspolitisk erfarenhet ges inte ett liknande tidsligt fokus
i medierapporteringen. I detta avseende är huvudpersonens position och
erfarenhet en större nackdel för kvinnorna än för männen. En feministisk
förklaring till att höga positioner kan vara till en större nackdel för kvinnor i
politiska skandaler är att de som grupp betraktat fortfarande är
underrepresenterade i dessa politiska sammanhang. Medborgare och
journalister har inte samma vana av att möta kvinnor på höga politiska
positioner som de har av män. I politiska skandaler kan därför höga politiska
positioner komma att bli till en nackdel för kvinnorna på grund av att dessa
positioner av tradition fortfarande ofta innehas av män. En mera kontroversiell
tolkning är att stereotypa föreställningar om kvinnornas och männens
uppgifter och roller samt vilka förväntningar som kommer med dessa uppgifter
och roller innebär att en lägre toleransnivå omedvetet infinner sig gentemot
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kvinnorna. Att detta sker omedvetet kan bero på att människor inte är
medvetna om sina stereotypa föreställningar. Att kvinnorna ges större
fokusering på framtiden än männen kvarstår även vid beaktandet av
huvudpersonernas erfarenhet.
Diagram 8.2 Vilket är artikelns huvudsakliga tidsliga fokus? (procent artiklar)

Att skillnaderna i mediernas tidsfokusering är stora även vid ett test för hög
position och lång erfarenhet kan eventuellt bero på skillnader i ifrågasättandet
av huvudpersonens kompetens, duglighet och förtroende. Också att
kvinnornas överträdelser till största del sker i den privata rollen kan innebära
att de ifrågasätts i syn yrkesroll till följd av att de möjligen inte fullt ut kan
sköta sitt privatliv. Detta gäller också männen i de fall deras överträdelser sker
i den privata rollen. Om mannen kan ses norm i politiken innebär det också
att de som inte faller inom normen kan komma att ifrågasättas i större
utsträckning. Skillnaderna i mediernas tidsliga fokus avspeglar sig också i de
personliga konsekvenser som skandalerna kan få för deras huvudpersoner.
Kvinnorna i studien lämnar sitt förtroendeuppdrag i högre utsträckning än
männen. Rapporteringen om flera av dessa skandaler har präglats av en stark
fokusering på huvudpersonens framtida möjligheter att fortsätta sitt
förtroendeuppdrag. Skillnaderna mellan könen i diagram 8.2 kvarstår också
vid beaktande av skandalens längd och dess storlek. Bland de skandaler som är
stora eller mycket stora respektive långa eller mycket långa är ett
framåtblickande fokus vanligare i medierapporteringen om kvinnor än om
män.
Två exempel som kan illustrera olikheterna i mediernas tidsfokusering är den
Moderata riksdagsledamoten Per Bill som 2004 omhändertogs för onykterhet
vid en promenad med sitt barn och den socialdemokratiska
ungdomsförbundsordföranden Anna Sjödin som 2006 omhändertogs för
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onykterhet vid ett krogbesök. Trots att skandalerna har många likheter finns
det stora skillnader i gestaltning av dem. Av samtliga artiklar om Per Bill hade
54 procent ett fokus på dåtiden och 12 procent av artiklarna hade ett fokus på
framtiden. Detta skall jämföras med Anna Sjödin vars medierapportering hade
ett dåtida fokus i 39 procent av artiklarna och ett framtida fokus i 28 procent
av artiklarna.

Ges huvudpersonen någon uttrycklig möjlighet till eget uttalande
eller förklaring?
Vad som utgör den grundläggande problematiken eller orsaksförklaringen i en
skandal behöver inte alltid definieras av medierna själva. Den som bäst kan
förklara överträdelsens omständigheter är möjligen huvudpersonen själv. En
för många grundläggande journalistisk kod är därför att ge huvudpersonen
möjlighet att komma till tals i artikeln. Möjligheten till egna uttalanden och
eget agerande kan komma att påverka mediebilden och händelseutvecklingen
av en skandal. Att ge möjligheten att kommentera publicerade uppgifter är ur
ett demokratiskt perspektiv viktigt. Inte minst i politiska skandaler där
mediebilden kan komma att ha påverkan på människors politiska framtid. Det
är däremot ofta som huvudpersonen inte ges någon möjlighet till att förklara
sig eller bemöta de uppgifter som presenteras i medierna. Bland männen är
detta mer påtagligt än bland kvinnorna. Uttryckt annorlunda ges inte männen
möjlighet till eget uttalande i lika hög utsträckning som kvinnorna. Var tredje
(33 procent) artikel i medierapporteringen om kvinnor innehåller ett uttalande
eller en förklaring som kommer från huvudpersonen själv. De resterande
artiklarna (67 procent) innehåller inga uttryckliga kommentarer eller uppgifter
som kommer från huvudpersonen. Bland männens artiklar saknar 72 procent
kommentarer eller uppgifter som uttryckligen kommer från huvudpersonen.
Könsdifferensen på fem procentenheter är till männens nackdel. Två möjliga
förklaringar kan vara tidsbrist och innehållsliga prioriteringar. Det höga
tempot som präglar nyhetsredaktioner gör att det inte alltid finns tid till att
invänta och ge huvudpersonen möjlighet till att kommentera artikelns
innehåll. Huvudpersonens eventuella kommentarer konkurrerar också med
andra innehållsliga prioriteringar. Ett uttalande kan ge artikeln en extra
dimension som författaren inte anser passar in i artikeln. Det enkla
tillvägagångssättet kan därför vara att inte bjuda in till kommentarer från
skandalens huvudperson. Det kan också vara på det viset att huvudpersonen
väljer att inte utnyttja de möjligheter som ges av medierna till att försvara och
förklara det egna agerandet.
I de fall huvudpersonen ges möjlighet till att förklara det egna agerandet
förekommer det inga stora skillnader mellan könen när det gäller vilken
förklaring som anges. En mindre skillnad är dock att kvinnorna framhåller
slarv och okunskap samt att de anser sig varit vilseledda i en något större
utsträckning än männen. Att vara vilseledd eller omedveten om någonting
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behöver dock inte alltid vara en förmildrande omständighet. I skandalen om
options och bonusavtal i styrelsen för AMF-pension hävdade Wanja LundbyWedin att hon blivit vilseledd i beslutet om att godkänna ekonomiskt
omfattande pensionsavtal. Lundby-Wedins förklaring till styrelsebeslutet fick
ett stort medialt utrymme och ifrågasattes kraftigt. Diskussionerna om
Lundby-Wedins eventuella okunskap som styrelseledamot i AMF-pension
blev en framträdande aspekt i mediernas gestaltning av skandalen.
Också den socialdemokratiska utrikesministern Laila Freivalds uttryckte en
okunskap i samband med den svenska regeringens hantering av
flodvågskatastrofen år 2004–2005. Freivalds uttalande om att hon aldrig hört
talas om Phuket och att hon inte hade kännedom om Thailands starka
ställning som ett av de mest populära resmålen för svenska turister under jul
och nyårshelgerna väckte stor uppmärksamhet. Freivalds okunskap ökade
människors frustration över regeringens krishantering. Många förväntade sig
att Sveriges utrikesminister skulle ha en övergripande kunskap om
medborgarnas resvanor.

Vilken krishanteringsstrategi använder huvudpersonen sig av?
Valet av strategi för krishantering kan ha konsekvenser för skandalens
gestaltning. Den allmänna rekommendationen till huvudpersoner att tidigt
lägga alla korten på bordet anammas långt ifrån alla politiker. I studien
framkommer endast mindre skillnader mellan kvinnor och män och i en
övervägande majoritet av artiklarna framträder ingen krishantering alls. I tabell
8.3 framgår att i de fall artiklarna ger utrymme åt huvudpersonens
krishantering tenderar män att förklarar sig och ber om ursäkt i en något större
utsträckning än kvinnorna. Kvinnorna väljer i en något större utsträckning än
männen att konfrontera medierna men också att inte göra några uttalanden
alls.
Tabell 8.3 Huvudpersonens val av krishantering (procent artiklar)
Attack Försvar/ Ursäkt
Ingen
Ingen
Summa Totalt
förklaring
kommentar krishantering procent antal
Man
Kvinna
Differens

1
3

25
23

4
2

4
6

65
67

-21

21

21

-21

-21

99
101

1 886
1 940

Kommentar: Med krishantering avses den strategi som huvudpersonen väljer att anamma
för att hantera den uppkomna skandalen. Frågan avser att fånga hur huvudpersonen själv
väljer att agera i den uppkomna skandalen. Attack innebär att huvudpersonen konfronterar
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och ifrågasätter anklagelserna och går i klinch med media. Försvar eller förklaring innebär
att huvudpersonen försöker legitimera det egna handlandet. Ursäkt innebär att
huvudpersonen erkänner misstag och söker förlåtelse. Ingen kommentar innebär att
huvudpersonen väljer att inte bemöta eller kommentera medieuppgifterna. Det interna
bortfallet är 519 artiklar vilket motsvarar 12 procent. Notering för statistisk signifikans: 1p <
0,01.

Exempel på dåliga försvarsstrategier kan vara den socialdemokratiska
migrationsministern Jan O Karlsson år 2002 och den moderata
kulturministern Cecilia Stegö Chilò år 2006. Både Karlsson och Stegö Chilò
hade presskonferenser där de i hårda ord kritiserade mediernas rapportering
om den uppkomna skandalen. Skillnaderna var att Jan O Karlsson i efterhand
tog avstånd från sitt agerande på presskonferensen, bad villkorslöst om ursäkt
och visade på en förståelse för den moraliska problematik som fanns i
skandalen. Agerandet har i efterhand har kommit att benämnas som att ”göra
en pudel”. Både Jan O Karlsons och Cecilia Stegö Chilòs agerande kom att
färga av sig på den efterföljande medierapporteringen. Behovet av att välja rätt
strategi för krishantering i politiska skandaler skall inte underskattas.
Skandalerna fick sitt avslut genom att Jan O Karlsson fortsatte på sin
ministerpost medan Cecilia Stegö Chilò avgick från sin ministerpost.

Vilken är den politiska skandalens moralproblematik?
Skandalens grundproblem kan också gestaltas genom att artikeln adresserar en
moralproblematik. Med moralproblematik aves de värden som står i konflikt
med huvudpersonens agerande, men också eventuella framtida värdekonflikter
som kan komma att uppstå till följd av skandalen. Långt ifrån alla artiklar
innehåller någon moralisk vinkling på huvudpersonernas överträdelser. I
männens skandaler adresseras en moralproblematik i 52 procent av artiklarna
bland kvinnorna är andelen 45 procent. Könsskillnaden är sju procentenheter.
Det faktum att många artiklar saknar moralproblematik kan delvis förklaras av
den stora andelen redogörande artiklar som har en stark fokusering på dåtiden
(se diagram 8.1). Bland de artiklar som innehåller moraliska omdömen eller
som problematiserar värdekonflikter finns både likheter och skillnader mellan
könen. I tabell 8.4 presenteras de fem vanligaste moralproblemen som
adresseras i kvinnornas och männens skandaler. De två mest förekommande
moralproblemen är samma för både kvinnor och män. Först på tredje plats
infinner sig skillnader mellan könen.
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Tabell 8.4 Mediernas gestaltning av moralproblem i politiska skandaler
Män

Kvinnor

1.

Ljuger/utelämnar information
och/eller skyller ifrån sig

Ljuger/utelämnar information
och/eller skyller ifrån sig

2.

Följer inte lagar och regler. Andra
regler verkar gälla för
huvudpersonen

Följer inte lagar och regler. Andra
regler verkar gälla för huvudpersonen

3.

Uppträder girigt och skor sig på
andra/snor åt sig

Uppvisar en dubbelmoral genom att
inte leva som vederbörande lär

4.

Uttrycker sig på ett olämpligt sätt

Gör inte rätt för sig

5.

Använder offentliga medel på ett
felaktigt sätt

Har svårt att agera med trovärdighet i
framtiden.

Kommentar: Med moralproblematik aves de värden som står i konflikt med huvudpersonens
agerande samt framtida värdekonflikter som kan komma att uppstå till följd av skandalen.
Frågan avser att fånga den politiska skandalens grundproblematik.

Skillnaderna mellan könen ligger i att kvinnorna anses uppvisa en
dubbelmoral, de gör inte rätt för sig samt de har svårt att agera trovärdigt i
framtiden. Männen anses agera girigt, de utrycker sig på ett oacceptabelt sätt
samt de missbrukar offentliga medel. Att medierna gestaltar skandalernas
moralproblematik på olika sätt behöver inte enbart vara ett problem.
Skillnaderna i gestaltningen kan motiveras av skandalernas olika egenskaper.
Medierna har dock inte enbart makt över beskrivningen av skandalernas
problemdefinitioner och problemorsaker. I gestaltningen av en skandal ingår
också att diskutera moraliska omdömen och möjliga lösningar.

8.2 Mediernas gestaltning av moraliska omdömen
och möjliga lösningar på skandalen
Gestaltningen av skandalens grundproblematik kan också komma att påverka
de moraliska omdömen och de förslag på lösningar som lufts fram i
rapporteringen. Ett flertal indikatorer används för att mäta eventuella
skillnader i hur medierna gestaltar moraliska omdömen och lösningar på
skandalens grundproblematik. Datamaterialet redovisas utifrån frågorna:
1. Kommenterar eller diskuterar artikeln huvudpersonens överträdelse i
relation till andra politiska skandaler?
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2. Kommenterar eller refererar artikeln till tidigare skandaler som
huvudpersonen varit inblandad i?
3. Förekommer en diskussion eller någon information om skandalens
möjliga utgång?
4. Förekommer krav på, eller diskussion om avgång/avsked?
5. Diskuteras eller kommenteras förtroendet för huvudpersonen eller
dennes trovärdighet?
6. Kommenteras eller omnämns huvudpersonens tidigare erfarenheter i
artikeln?
7. Diskuterar eller kommenterar artikeln huvudpersonens möjlighet till
att utföra nuvarande eller framtida arbetsuppgifter efter den politiska
skandalen?
Inte sällan består en skandal av flera aspekter och med mediernas makt över att
bistå med moraliska omdömen följer också ett ansvar för en balanserad
gestaltning. Ett sätt är att medierna tar sin utgångspunkt i tidigare skandaler.
Även om varje skandal är en speciell händelse så är det få som är så pass unika
att det är omöjligt att dra paralleller och göra kopplingar till andra skandaler.

Ges det plats för ett jämförande perspektiv?
Frågan om mediernas rapportering innehåller några jämförelser med andra
skandaler är relevant för att kunna identifiera referenspunkter i gestaltningen.
Som tidigare påpekats är det få skandaler som är unika i alla sina
karaktärsdrag. Dock är det sällsynt att mediernas rapportering innehåller några
jämförelser. Endast fyra procent av kvinnornas artiklar innehåller någon
jämförelse. Motsvarande andel bland männen är tre procent. Även om andelen
artiklar som innehåller ett jämförande perspektiv är jämnt fördelad mellan
könen går det att urskilja vissa mindre skillnader. Kvinnornas skandaler
jämförs både med skandaler som har kvinnor som huvudpersoner eller
skandaler som har män som huvudpersoner. Medierna gör ingen stor
åtskillnad. Män, å sin sida, jämförs huvudsakligen med skandaler som har en
kvinna som huvudperson. Jämförelsen med skandaler med män förekommer
nästan inte alls. Män jämförs således huvudsakligen med kvinnor medan
kvinnor jämförs med såväl män som kvinnor. I männens skandaler
förekommer jämförelser huvudsakligen med Maria Borelius, Laila Freivalds,
Mona Sahlin och Gudrun Schyman. I skandaler med kvinnor som
huvudpersonerna görs jämförelser huvudsakligen med Jan O Karlsson, Björn
Rosengren, Mona Sahlin och Gudrun Schyman. Skandaler som ligger nära
varandra i tid eller som pågår samtidigt är oftare föremål för referenser.
En skandal kan också komma att jämföras med eller kommenteras utifrån
överträdelser som huvudpersonen tidigare själv varit skyldig till.
Rapporteringen om kvinnornas skandaler innehåller en högre andel
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kommentarer eller referenser till huvudpersonens tidigare skandaler än
rapporteringen om männens skandaler. Att huvudpersonernas tidigare
överträdelser röner större uppmärksamhet i kvinnornas skandaler än i
männens skandaler kan tolkas som en bredare acceptans för männens
skandaler. Att det finns en skillnad i mediernas gestaltning med avseende på
referenser till tidigare skandaler kan möjligen verka oproblematiskt. Även om
inte riken skall överdrivas så kan det dock finnas en möjlighet att människor
uppfattar männens återkommande skandaler mer som isolerade händelser
medan kvinnornas skandaler uppfattas som en i raden av flera händelser. En
möjlig konsekvens, om detta sker, är att kvinnornas skandaler inte ges ett lika
tydligt avslut som männens skandaler. I kvinnornas skandaler kan medierna
komma att gestalta ett mönster där skandalen inte utgör den enda
överträdelsen. Istället upprepas huvudpersonens omoraliska beteende och
skandalen ses i ljuset av tidigare överträdelser. Kommentarer till tidigare
skandaler kan bidra till att en bild etableras där kvinnor framställs som
oförbätterliga och att de sällan lär av sina tidigare misstag och felsteg. I så fall
riskerar kvinnor som grupp att leva med sina skandaler under en längre period
än män som grupp. I större utsträckning ges männen istället en möjlighet att
gå vidare och lägga skandalen bakom sig. Att tidigare överträdelser kan ligga
huvudpersonen till last illustrerar av det tidigare socialdemokratiska statsrådet
Mona Sahlins skandal med utebliven inbetalning av restskatt år 2000. Av
sammanlagt 42 artiklar innehöll 41 procent kommentarer till tidigare
skandaler som Sahlin varit huvudperson för. Exempel på formuleringar och
rubriker som refererar till Sahlins tidigare skandaler är ”Sahlin gör dubbelfel
igen”, ”Sahlin har gjort det igen”, ”Nämen snälla Mona inte igen” och ”Mona
Sahlin i nytt blåsväder”. Formuleringar av denna typ fungerar inte enbart som
en påminnelse om att den aktuella skandalen inte är en engångsföreteelse. De
kan också fungera som insinuation om att fler skandaler kan komma att följa i
framtiden till följd av tidigare slarvigt beteende.

Förekommer diskussioner om skandalens möjliga utgång?
Mediernas moraliska omdömen kan också komma att kopplas samman med
de förslag på lösning som förespråkas. Negativa moraliska omdömen kan
exempelvis komma att efterföljas av krav på ett personligt ansvarsutkrävande.
Rapporteringen kring en skandal kan komma att färgas av mediernas
ställningstagande i frågan om ”hur de ser på utgången av den uppkomna
situationen”. Spekulationer av typen ”vad kommer att hända?” och ”hur
kommer det att gå?” stillar inte bara läsarnas nyfikenhet utan skapar också ett
intresse för en fortsatt nyhetskonsumtion. Hur medierna väljer att gestalta
skandalens möjliga utgång kan komma att ha en påverkan på politiska beslut
som exempelvis huvudpersonens val att avgå eller inte. Om medierna väljer att
fokusera på svårigheter för huvudpersonen att fortsätta sitt förtroendeuppdrag,
kan det komma att ha negativ inverkan på skandalens utgång. Omvänt kan en
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positiv effekt infinna sig om medierna istället väljer att fokusera på
huvudpersonens möjligheter till fortsatt förtroendeuppdrag efter skandalen.
Spekulationer om hur en skandal kan komma att sluta ägnas stort innehållsligt
intresse i mediernas rapportering. I tabell 8.5 framträder en bild av mediernas
rapportering som mer fokuserad på att diskutera utgången i kvinnornas
skandaler än vad som är fallet i männens skandaler. Könsskillnaden i tabellen
är hög.
Tabell 8.5 Förekommer diskussion, kommentarer eller information om
skandalens utgång för dess huvudperson? (procent artiklar)
Nej

Ja

Summa
procent

Totalt antal

Man

84

16

100

2 047

Kvinna

65

35

100

2 263

Differens

191

-191

Kommentar: Med utgång avses på vilket sätt skandalen kommer eller kan komma att sluta
för huvudpersonen Med förekomst avses att någon del av artikeln behandlar skandalens
utgång Det interna bortfallet är 35 artiklar vilket motsvarar 0,1 procent. Notering för
statistisk signifikans: 1p < 0,01.

Procentfördelningen i tabell 8.5 kan också uttryckas som att var tredje artikel
(35 procent) som behandlar kvinnornas skandaler också på något sätt berör
skandalens utgång. Bland männen sker detta endast i var sjätte artikel (16
procent). Mediernas större intresse för att diskutera och kommentera
utgången av kvinnornas skandaler kan bero på de i genomsnitt är dubbelt så
långa som männens skandaler. En lång medierapportering behöver fyllas med
ett innehåll och att spekulera om framtiden kan vara ett enkelt och snabbt sätt
att producera nya artiklar. I skandaler som lider brist av nya uppgifter och ny
information kan spekulationer lättare komma att ta vid. Om för mycket kraft
ägnas åt att spekulera om skandalens utgång kan medierna också hamna i den
fällan att de i för stor utsträckning agerar som problemlösare, vilket ur en
demokratisk synpunkt inte är deras huvudsakliga uppgift. Det är en skillnad på
att presentera förslag på lösningar och att driva en mer eller mindre
konsekvent talan för en enskild lösning. I en lång skandal kan medierna
komma att genomgå en rollförskjutning från att initialt huvudsakligen ikläda
sig den granskande rollen för att senare ikläda sig den dömande rollen.
Mediedrev beskrivs inte sällan som en process där mediernas kritiska
granskning övergår till en ensidig och flockliknande rapportering som tappar
perspektiv.
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Det är dock inte enbart förekomsten av diskussioner om skandalernas utgång
som skiljer kvinnorna från männen. Också i gestaltning av vilken utgång som
skandalen kan komma att få för huvudpersonen framträder skillnader mellan
kvinnor och män. I tabell 8.6 presenteras könsskillnaderna för fyra möjliga
utgångar som en skandal kan komma att föra med sig för huvudpersonen.
Dessa kan också ses som rekommendationer från medierna hur
huvudpersonen bör agera i skandalen. I de allra flesta artiklar så förekommer
ingen diskussion, kommentar, eller information om skandalens utgång för
huvudpersonen. Knappt 25 procent av samtliga artiklar kommenterar
skandalens eventuella utgång. Rapporteringen om kvinnornas skandaler har
större fokusering på huvudpersonens eventuella avgång än vad som är fallet i
männens skandaler. Könsskillnaden är 15 procentenheter. Omvänt gäller att
medierapporteringen i männens skandaler har ett större fokus på
möjligheterna för huvudpersonen att fortsätta sitt förtroendeuppdrag än vad
som är fallet i kvinnornas skandaler. Könsskillnaden är här tio procentenheter.
Tabell 8.6 Hur gestaltas skandalens eventuella utgång för huvudpersonen
(procent artiklar)
Avgång

Timeout

Avsked

Fortsättning

Summa
procent

Man

59

8

6

27

100

Kvinna

74

7

3

17

101

1

3

10

Differens

-15

1

1

1

1

Kommentar: I de fall huvudpersonen har avgått eller avskedats har den efterföljande
rapporteringen kodats som ej tillämpbar. Notering för statistisk signifikans: 1p < 0,01.

Den utgång som överlägset mest diskuterades i rapporteringen var
huvudpersonens eventuella avgång. Den näst vanligaste skandalutgången som
diskuterades var huvudpersonens möjlighet till att fortsätta sitt
förtroendeuppdrag i positiva ordalag. Att medierna diskuterar kvinnornas
eventuella avgång i större utsträckning framkommer också i andra analyser. I
sammanlagt 13 skandaler innehåller minst var fjärde artikel en diskussion eller
en kommentar om huvudpersonens eventuella avgång. Av dessa 13 skandaler
har alla utom två en kvinna som huvudperson.
Vilken utgång som medierna huvudsakligen väljer att fokusera på i
rapporteringen kan också ses som en sorts gradering av allvaret i den politiska
skandalen. Alla diskussioner och kommentarer om utgången av en skandal
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innebär att medierna träder in i rollen som domare. Att i positiva ordalag
diskutera huvudpersonens möjlighet till att fortsätta sitt förtroendeuppdrag
inkluderar en accepterande dimension som inte finns i diskussionerna om
avgång. En tolkning är att medierna är mer benägna att dela ut det högre
straffet till kvinnorna (avgång) medan det lägre straffet (fortsättning) i större
utsträckning förespråkas i männens skandaler. En villkorlig dom i form av
fortsatt förtroende kan dock komma att ligga huvudpersonen till last vid en
framtida skandal vilket tidigare också diskuterats.
Hur kan dessa stora skillnader i gestaltningen av skandalens möjliga utgång
förstås? Varför är medierna mer accepterande i sin gestaltning av männens
skandaler än de är i kvinnornas skandaler? Möjligen är skillnaderna i tabell 8.6
berättigade mot bakgrund av unikhetsargumentet att männens och kvinnornas
skandaler skiljer sig för mycket åt. En av de aspekter som kan komma att
påverka inställningen till en skandal är hur pass besvikna människor blir av
överträdelsen. Tabell 8.6 kan också tolkas som att medierna ger uttryck för en
större besvikelse över kvinnornas överträdelser. Om detta är fallet kan en av
följderna bli att dessa händelser också bedöms som mer allvarliga än andra
skandaler. Hur allvarlig en skandal bedöms vara behöver dock inte enbart bero
på huvudpersonens kön. Tvärtom är det till och med troligt att det också finns
andra aspekter som har betydelse för vilka lösningar medierna väljer att
fokusera på i rapporteringen.

Kan andra faktorer påverka mediernas gestaltning av skandalens
eventuella utgång?
Jämfört med kvinnorna är det en fördel för männen att en eventuell avgång
inte diskuteras i lika stor utsträckning. Könsskillnaderna i kategorierna avgång,
avsked och fortsättning i tabell 8.6 förtjänar därför en noggrannare analys. I ett
första steg analyseras de skandaler vars huvudpersoner inte avgår. I tabell 8.7
framgår att i rapporteringen om kvinnornas skandaler förekommer
diskussioner om avgång och avsked oftare än i rapporteringen om männens
skandaler. Könsskillnaden är åtta procentenheter. Mediernas gestaltning
innehåller således ett större ifrågasättande av kvinnornas möjligheter till ett
fortsättande av förtroendeuppdraget även bland dem som överlever en skandal.
Till skillnad från den stereotypa föreställningen om att kvinnor i politiska
skandaler inte klarar av den mediala pressen lika bra som män kan detta tolkas
som att kvinnorna de facto kämpar i politiska skandaler och står emot
avgångskraven.
Huvudpersonens position har också en viss inverkan på mediernas
diskussioner om skandalens utgång. Bland kvinnor och män som har en hög
politisk position diskuteras avgång eller avsked i en nästan lika stor
utsträckning. Könsskillnaden är endast tre procentenheter till kvinnornas
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nackdel. Om rapporteringen om de huvudpersoner som har en hög politisk
position är relativt likartad är skillnaderna större bland de huvudpersoner som
har en låg politisk position. Inom denna grupp uppmäts könsskillnaden till 14
procentenheter till kvinnornas nackdel. Att kvinnor på låga positioner
ifrågasätts i större utsträckning än männen kan innebära att medierna bedömer
överträdelserna som mer allvarliga till sin karaktär.
Det förekommer också vissa variationer i könsskillnaderna om hänsyn tas till
skandalens typ. I privatmoraliska skandaler, där kvinnor är i majoritet,
innehåller mediernas gestaltning en starkare fokusering på diskussioner om
avgång och avsked i kvinnornas skandaler. En tolkning kan vara att medierna
ger uttryck för en strängare syn på kvinnornas privatmoraliska överträdelser.
Samtidigt kan gestaltning av männens privatmoraliska skandaler uppfattas
som mer förstående. I ekonomiska skandaler, där mannen är i majoritet, är
skillnaden mellan könen mindre. Uttryckt annorlunda är medierapporteringen
mer jämställd. Könsskillnaderna är mer modesta och medierna är lika
accepterande mot både kvinnor och män.

Kräver medierna att politikerna skall avgå?
Medierna har makt över det politiska ansvarsutkrävandet. Detta är en roll som
ytterst tillhör väljarnas men som kan komma att utövas av medierna genom
deras gestaltning av den politiska skandalen. Det är viktigt att skilja på att
diskutera politiskt ansvar och att utkräva politiskt ansvar. I studien mäts
politiskt ansvarsutkrävande på ett flertal olika sätt. En diskussion är
analyserande till sin karaktär och kan ge utrymme för olika uppfattningar och
aspekter medan krav är definitiva ställningstaganden. Med ansvar avses någon
form av politisk förändring som en konsekvens av den uppkomna skandalen.
Ansvarsutkrävande i politiken kan ske på flera olika sätt men det som
förekommer oftast i mediernas rapportering är det personliga
ansvarsutkrävandet. Ofta innehåller medierna gestaltning av skandaler krav på
eller diskussioner om huvudpersonens avgång eller avsked. Att kräva en person
på dennes avgång signalerar att medierna bedömer huvudpersonens
överträdelse som allvarlig. Som framgick i tabell 8.6 finns det en könsskillnad
på 15 procentenheter när det gäller mediernas fokus på huvudpersonens
avgång i gestaltningen av den politiska skandalens utgång. Denna skillnad
mellan könen analyseras närmare i tabell 8.7 där framförallt två skillnader
framträder.
För det första: Mediernas gestaltning av kvinnornas skandaler fokuserar oftare
på ett personligt ansvarsutkrävande. Lite drygt var fjärde artikel (26 procent)
som berör en kvinnlig politiker innehåller en diskussion om eller ett uttalat
krav på hennes avgång. Lite drygt var tionde artikel (11 procent) bland
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männen innehöll motsvarande diskussioner eller krav på avgång. Detta ger den
könsskillnad som återfinns i diagram 8.3.
För det andra: Rapporteringen om kvinnornas skandaler innehåller inte enbart
en högre andel diskussioner om avgång utan även en högre andel direkta krav
på avgång. Könsskillnaden i tabell 8.7 kan också illustreras genom hur många
avgångskrav som i genomsnitt riktas mot kvinnor och män. I kvinnornas
skandaler riktas i genomsnitt åtta avgångskrav. I männens skandaler riktas i
genomsnitt två avgångskrav.
Tabell 8.7 Förekommer krav på eller diskussion om huvudpersonens avgång
eller avsked? (procent artiklar)
Nej

Ja, krav framförs Ja, diskussion förs
på avgång
om avgång

Summa
procent

Totalt
antal

Man

89

5

6

100

2 048

Kvinna

74

12

14

100

2 297

Differens

151

-71

-81

Kommentar: Med krav på avgång avses ett en uttrycklig formulering om att huvudpersonen skall
lämna sitt förtroendeuppdrag. Med diskussion om avgång avses ett ifrågasättande av huvudpersonens
möjligheter till att fortsätta sitt förtroendeuppdrag. En diskussion är analyserande till sin karaktär och
kan ge utrymme för olika uppfattningar och aspekter medan krav är definitiva ställningstaganden. I de
fall både krav och diskussion förekommer i artikeln har dessa kodats som avgångskrav. Krav på avgång
är starkare än diskussion om avgång. Notering för statistisk signifikans: 1p < 0,01.

Att kräva en person på dennes avgång behöver i sig inte vara problematiskt.
Många gånger kan det finnas goda skäl för detta. Ett problem kan dock uppstå
om en enskild grupp människor systematiskt krävs på avgång i större
utsträckning än andra grupper. Också tonfallet och uttrycken som används i
gestaltningen av skandalens utgång kan ha betydelse för hur människor
uppfattar situationen. Det är således inte bara vad som uttalas som är vikigt.
Också hur någonting uttalas kan ha betydelse för människors attityder till
skandaler. Studiens material bjuder på ett brett spektrum av uttryck för att
kräva en persons avgång. Inte sällan förekommer starka formuleringar som
exempelvis ”4 000 kräver att Freivalds sparkas”, ”Fuskarna vägrar lämna sina
jobb”, ”Du är rökt, Borelius”, ”Cynisk utrikesminister måste avpolletteras nu”,
Varför avgår inte Laila Freivalds?” eller ”Hennes dagar är räknade”. Uttrycken
förmedlar någonting mer än bara åsikten av att huvudpersonen bör lämna sitt
politiska uppdrag. De innehåller tydliga värderingar och är laddade med starka
känslor.
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Att rikta avgångskrav mot en person innebär också att vederbörandes
duglighet i den politiska rollen underkänns. Att kvinnor i större utsträckning
än män krävs på avgång kan ur ett feministiskt perspektiv tolkas som att
kvinnorna bedöms hårdare. I nästan alla politiska skandaler finns det personer
som anser att huvudpersonen skall avgå. Frågan är vilken prioritering
medierna gör av utrymmet i sin rapportering och i vilken utsträckning dessa
människor får komma till tals. I 53 procent av kvinnornas skandaler innehåller
rapporteringen minst ett krav på huvudpersonens avgång. Motsvarande andel
bland männen var 36 procent. Att avgångskrav framförs i varannan kvinnlig
skandal och i var tredje manlig skandal kan tolkas som en bredare acceptans
för männens överträdelser och att deras duglighet i politikerrollen
kompenserar för egna tillkortakommanden. En annan förklaring kan vara att
människor tänker sig för en extra gång innan de kräver mannens avgång.
Skillnaderna i mediernas gestaltning kan bero på hur personen väljer att själv
agera skandaler eller att kvinnornas överträdelser faktiskt är mer allvarliga än
männens överträdelser. Men det behöver heller inte vara på det viset. En del
av förklaringen kan ligga i att människor har olika förväntningar på kvinnor
och män i politiken och att i skandaler kan dessa olikheter påverka hur
överträdelsen uppfattas och gestaltas.
Skillnaderna i mediernas gestaltning av det personliga ansvarsutkrävandet
väcker också frågan om vilka grupper som mest frekvent kräver att
huvudpersonen skall avgå? Aktörer som förekommit i studiens artiklar har
delats in i 13 kategorier.70 Överlag var könsskillnaderna mycket små. I flera
kategorier understeg skillnaderna en procentenhet.

Hur gestaltas huvudpersonens förtroendekapital och
trovärdighet?
En förutsättning för att en person skall kunna nå långt i yrkeslivet är att
vederbörande också ges ett förtroende. Inte sällan beskrivs politik som en
förtroendebransch och i den politiska skandalen aktualiseras frågor om
förtroende och trovärdighet. Många politiker har vittnat om hur snabbt ett
förtroendekapital kan komma att raseras och i varje politisk skandal kan
huvudpersonens trovärdighet komma att ifrågasättas av många olika aktörer
och utifrån många olika perspektiv. Ett resultat från studien är att kvinnornas
förtroende och trovärdighet diskuteras och kommenteras i en negativ ton i
större utsträckning än männens. Med negativ ton avses ett minskat förtroende
eller minskad trovärdighet. Totalt fjorton procent av kvinnornas artiklar
innehöll en negativ gestaltning av deras förtroende eller trovärdighet som
politiker. Motsvarande andel bland männen var sex procent. Det ingår i den
70

För en genomgång av samtliga kategorier, se appendix 2.
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journalistiska granskningen att ifrågasätta huvudpersonens möjligheter att i
framtiden agera trovärdigt och förtroendeingivande. Frågan är dock vad som
motiverar eller förklarar skillnaden på åtta procentenheter mellan könen? Ett
svar på frågan är att det kan ligga något i uttrycken om att kvinnor behöver
överprestera män för att erhålla samma status, förtroende och positioner. Ett
av de områden där kvinnor kan behöva överträffa männen kan vara politiska
skandaler där kvinnornas överträdelser kan komma att granskas mer kritiskt
och där acceptansen för överträdelserna kan vara lägre än för männens
skandaler. En fortsättning på resonemanget kan vara att kvinnor inte kan
tillåta sig politiska skandaler på samma sätt som männen om det föreligger en
dubbelstandard i mediernas rapportering. En person som behöver bevisa sin
duglighet har möjligen inte råd med misstag i samma utsträckning som den
person som har ett grundmurat förtroende.
I vilken utsträckning människor ifrågasätts för sin trovärdighet kan möjligen
påverkas av vilken politisk position som vederbörande innehar. Med en hög
position följer ofta ett stort ansvar och med ett stort ansvar följer inte sällan
höga förväntningar. Studien visar på att kvinnorna ifrågasätts i högre
utsträckning desto högre position de innehar. Samma tendens går inte påvisa
för männen i studien.
En skandal ger ett unikt tillfälle för olika aktörer att flytta fram sina positioner
genom att ifrågasätta huvudpersonen. Politik är ett maktspel och skandalen
blir en möjlighet att vädra missnöje och kritik som funnits tidigare. Skandalen
kan också komma att förstärka tidigare negativa uppfattningar om
huvudpersonen. Uppfattningar om kvinnornas och männens duglighet i
politiken (som tidigare diskuterades i 5.3) kan också komma till utryck genom
att huvudpersonens politiska kvalifikationer och erfarenheter ifrågasätts. Att
anses vara kvalificerad och erfaren behöver dock inte enbart vara en tillgång i
en politisk skandal.

Hur gestaltas huvudpersonens kvalifikationer och tidigare
erfarenheter?
Medierna visar ett litet intresse för att diskutera och kommentera
huvudpersonernas kvalifikationer och tidigare erfarenheter. Endast fem
procent av samtliga artiklar i studien behandlar dessa aspekter. Att
huvudpersonernas yrkeserfarenhet inte är en aspekt som väger speciellt tungt i
gestaltningen av politiska skandaler innebär dock inte att det helt saknas
skillnader mellan könen.
En majoritet av de artiklar som diskuterar och kommenterar huvudpersonens
kvalifikationer och erfarenheter har en positiv framtoning och bör ses en
tillgång för huvudpersonen. Bland de artiklar som kommenterade kvinnornas
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erfarenheter och kvalifikationer hade 55 procent en positiv ton. Motsvarande
andel bland männen var 40 procent. Även om skillnaden mellan könen är liten
räknat i antal artiklar är det ett exempel som bryter mönstret av kvinnor som
mer missgynnade än män i medierapporteringen. Att kvinnor, i större
utsträckning framställs i positiva ordalag är dock inte hela bilden. Männen ges
i första hand en positiv gestaltning och i andra hand en neutral gestaltning.
Detta kan jämföras med kvinnorna som också ges en positiv gestaltning i första
hand men som i andra hand ges en negativ gestaltning. I de allra flesta
situationer är erfarenhet någonting bra. Dock behöver det inte förhålla sig på
det sättet i en politisk skandal. Med erfarenhet följer nämligen ofta höga krav
och förväntningar på ett moraliskt och juridiskt korrekt handlande. Ett
exempel på en formulering som illustrerar detta faktum är Expressens artikel
om den moderata riksdagsledamoten Gunilla Carlssons felaktiga avdrag i
deklarationen år 2006. I artikeln ”specialutbildad – men förstod inte” sätts
Carlssons överträdelse i relation till hennes tidigare erfarenhet. I artikeln
framhålls att ”toppmoderaten Gunilla Carlsson har specialstuderat redovisning och
revision. Dessutom har hon arbetet som revisor och ekonomichef i många år. Ändå
fuskade hon med skatten”. Erfarenheten från tidigare arbetsuppgifter inom
ekonomi kan innebära att högre krav ställs Gunilla Carlsson än på personer i
liknande situationer men som saknar samma erfarenhet. Trots att
huvudpersonens erfarenhet sällan uttryckligen diskuteras i medierna
rapportering kan den ändå ha en betydelse för hur människor utvärdera
skandaler. Utifrån den teoretiska föreställningen om en genusordning i
samhället presenteras i figur 8.2 en enklare tolkning av hur medierna kan
gestalta kvinnornas och männens erfarenheter.
Figur 8.2 En feministisk tolkning av betydelsen av erfarenheter i politiska
skandaler
Kön
Man

Kvinna

Lång

Erfarenhet som en sköld och
en tillgång

Erfarenhet som kravskapande
(utvärderingsinstrument)och en
belastning

Kort

Erfarenhet som en ursäkt och
förmildrande omständighet

Erfarenhet som ett icke giltigt
skäl och en otillräcklig
förklaring

Erfarenhet

För vissa män som har en lång erfarenhet fungerar den som en sorts sköld mot
motgångar. Att vara erfaren är en tillgång och som vägs emot en överträdelse.
Ett exempel är utrikesminister Carl Bildt och optionsskandalen år 2006. En
tolkning av skandalen är att Bildts tidigare erfarenheter gav honom en extra
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kraft att hantera och stå emot mediernas intensiva rapportering. Erfarenheten
är en tillgång i skandalen. För kvinnor kan det dock vara tvärtom. I en
situation där kvinnor ifrågasätts för sin duglighet kan erfarenhet komma att
användas som ett sorts utvärderingsinstrument. Erfarenheten kan bli till en
belastning som läggs i samma vågskål som överträdelsen. Ett exempelvis är
Laila Freivalds hantering av såväl tsunamikatastrofen år 2004 och
nedsläckningen av SD:s webbsida år 2006. I dessa skandaler ifrågasatte
medierna Freivalds agerande mot bakgrund av hennes gedigna politiska
erfarenheter. Att vara oerfaren kan också vara en ursäkt och en förmildrande
omständighet. Jan Emanuel Johanssons försök till att profitera på en lägenhet
på Gotland år 2009 förmildrades i medierna av att han bara var
riksdagskandidat och inte ”förstod bättre”. För kvinnor kan en kort erfarenhet
tvärtom vara till nackdel. Exempelvis gavs Yvonne Ruwaida liten förståelse för
utebliven redovisning av kvitton till riksdagen år 2001.

Hur gestaltas huvudpersonens lämplighet och möjlighet till att
utföra sina arbetsuppgifter efter den politiska skandalen?
Vilka möjligheter bedöms en politiker ha att kunna genomföra sina
arbetsuppgifter efter en skandal? Frågan är närbesläktad med den tidigare
diskussionen om huvudpersonens förtroendekapital och trovärdighet men
också om diskussionerna om gestaltningen av skandalens möjliga utgång.
En formulering som ibland förekommer i medierapporteringen om politiska
skandaler är att ”person X är körd”. Formuleringen kommer i många olika
varianter men innebörden är ofta densamma. En åsikt av denna typ innehåller
flertalet värderingar. Den tydligaste värderingen ligger i bedömningen av
huvudpersonens möjligheter till att utföra arbetsuppgifterna efter skandalen.
Värderingen gäller inte enbart nuvarande arbetsuppgifter. Även framtida
arbetsuppgifter kan inkluderas i värderingen i fall där exempelvis
huvudpersonen är en talesperson och en potentiell ministerkandidat.
I mediernas rapportering om kvinnornas skandaler förekommer negativa
diskussioner om huvudpersonernas lämplighet som fortsatt förtroendevald i tio
procent av artiklarna. I medierapporteringen om männens skandaler sker det i
tre procent av artiklarna.71 Könsskillnaden på sju procentenheter förstärker
bilden av att studiens kvinnor är mer ifrågasatta än männen och skall ses i
ljuset av mediernas starkare personliga ansvarsutkrävande i kvinnornas
skandaler.
71

Exempel på typer av formuleringar med en negativ innebörd kan vara ”Hur skall X kunna
argumentera för skattehöjningar om vederbörande ej själv betalar alla skatter eller ”X får en tuff tid
framöver”.
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Skillnaden mellan könen kan också uttryckas som att var tionde artikel som
behandlar en kvinna har en negativ formulering om lämpligheten att utföra
sitt förtroendeuppdrag efter den politiska skandalen. Männens artiklar
innehåller negativa formuleringar i var trettionde artikel.
För det andra uppvisar medierapporteringen i kvinnornas skandaler större
systematik i ifrågasättandet av huvudpersonens lämplighet och möjlighet till
att utföra sina arbetsuppgifter efter den politiska skandalen. Av kvinnornas
samtliga skandaler innehåller 65 procent minst en negativ formulering. Bland
männen innehåller 22 procent av deras skandaler liknande formuleringar. Till
skillnad från männen är ifrågasättandet av kvinnornas lämplighet mer regel än
undantag även om det i de allra flesta fallen endast utgörs av enstaka artiklar.

8.3 Sammanfattning
Stora politiska skandaler lämnar få människor oberörda och för de allra flesta
människor är det omöjligt att bilda sig en egen uppfattning som är baserad på
annan information än den som förmedlas genom medierna. I vissa skandaler
kan det innebära att människor är helt beroende av mediernas gestaltningar av
verkligheten. Mediernas prioriteringar av nyhetsinnehållet kan komma att ha
betydelse för människors bedömningar och uppfattningar om politiska
skandaler. Frågeställningen som adresserats i kapitlet är vilka likheter och
skillnader framträder i nyhetsmediernas prioriteringar av innehållet med avseende
på gestaltningar av kvinnor och män i svenska politiska skandaler? I tabell 8.7
sammanfattas samtliga likheter och skillnader som framkommit i kapitlet. På
grund av ett överskott på nyheter och ett underskott av nyhetsplats ställs
medierna ständigt inför valsituationer i utformningen av sina gestaltningar av
politiska skandaler. I detta kapitel har tretton indikatorer analyserats utifrån
aspekterna
1.
2.
3.
4.

Vad har huvudpersonen gjort och vad är det som är problemet?
Hur har den politiska skandalen kunnat uppstå?
Kan huvudpersonens agerande rättfärdigas?
Vilka konsekvenser får huvudpersonens agerande?

Uttryckt annorlunda formas mediernas rapportering utifrån gestaltningar av
skandalens problemdefinition, problemorsak, moraliska omdömen och möjliga
lösningar. I analysen har många likheter påvisats men också ett flertal
olikheter. Huvudsakligen är det de adresserade lösningarna på skandalen som
uppvisar störst skillnader. Det är framförallt fyra skillnader i de innehållsliga
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aspekterna som framträder i analysen. Gemensamt för dessa aspekter är att
kvinnorna missgynnas i större utsträckning än männen av den gestaltning som
framträder i mediernas rapportering.
1. Rapporteringen om kvinnornas skandaler har större fokusering på
framtiden i de artiklar som publicerats. Olikheterna i prioriteringen av
medieinnehållets tidsliga fokus går också igen i flera andra aspekter.
2. Rapporteringen om kvinnornas skandaler innehåller ett större intresse
för frågan om vad som skall hända med huvudpersonen i framtiden.
Skandalens möjliga lösningar diskuteras mer frekvent i kvinnornas
fall.
3. I kvinnornas skandaler förekommer oftare krav på, eller diskussion
om, avgång och avsked. Avgångskraven är oftare riktade mot studiens
kvinnor.
4. Huvudpersonens förtroende och trovärdighet kommenteras oftare i en
negativ ton i kvinnornas skandaler. Kvinnorna ifrågasätts i en
utsträckning och på ett sätt som inte alltid är gällande för männen.
Också i de fall där testvariabler används har betydelsen av huvudpersonens kön
varit stark. I analyser med studiens testvariabler som skandalens typ, mediala
storlek eller huvudpersonens position, erfarenhet och rollöverträdelse har
könsaspekten i vissa fall försvagats något medan den i andra fall förstärkts.
Utifrån kapitlets multivariata analyser kan inte huvudpersonens kön avskrivas
som förklaring till de olikheter som påvisats i mediernas gestaltning av kvinnor
och män i politiska skandaler.
Tabell 8.7 Sammanfattande översiktsbild
Nr

Indikator

1.

Fokuserar artikeln huvudsakligen på Mycket liten eller ej förekommande
skandalens kärna eller på biaspekter
till skandalen?

2.

Vilket är artikelns huvudsakliga
tidsliga fokus?

3.

Ges huvudpersonen möjlighet till ett Mycket liten eller ej förekommande
eget uttalande eller förklaring?

4.

Huvudpersonens val av strategi för
krishantering

Mycket liten eller ej förekommande

5.

Adresseras en moralproblematik?

Medelstor
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Könsskillnad

Mycket stor

6.

Vilken förklaring ges till den
uppkomna skandalen?

Mycket liten eller ej förekommande

7.

Kommenterar eller diskuterar
artikeln huvudpersonens
överträdelse i relation till andra
politiska skandaler?

Mycket liten eller ej förekommande

8.

Kommenterar eller refererar artikeln Medelstor
till tidigare skandaler som
huvudpersonen varit inblandad i?

9.

Förekommer en diskussion eller
någon information om skandalens
möjliga utgång?

Mycket stor

10.

Förekommer krav på, eller
diskussion om avgång/avsked?

Mycket stor

11.

Diskuteras eller kommenteras
förtroendet för huvudpersonen eller
dennes trovärdighet?

Stor

12.

Diskuteras eller kommenteras
huvudpersonens tidigare
erfarenheter i artikeln?

Mycket liten eller ej förekommande

13.

Diskuteras eller kommenteras
huvudpersonens möjlighet till att
utföra nuvarande eller framtida
arbetsuppgifter efter den politiska
skandalen?

Medelstor

Kommentar: Med mycket liten eller ej förekommande könsskillnad avses 0–3 procentenheters
skillnad mellan könen. Med liten könsskillnad avses 4–5 procentenheters skillnad mellan
könen. Med medelstor könsskillnad avses 6–7 procentenheters skillnad mellan könen. Med
stor könsskillnad avses 8–9 procentenheters skillnad mellan könen. Med mycket stor
könsskillnad avses minst 10 procentenheters skillnad mellan könen.

1. Vilka uppgifter och roller förväntas kvinnor och män ha i samhället?
Studien visar på flera stora inkonsekvenser i mediernas gestaltning av kvinnor
och män i politiska skandaler. I vissa avseenden gör medierna olika
prioriteringar som också innebär att det blir olika gestaltningar. Det är viktigt
att ha i åtanke att olika gestaltningar inte uppstår av sig själva. De kan
exempelvis vara resultat av journalistiska handlingar. Men de kan också uppstå
till följd av olikheter i huvudpersonernas hantering av skandalen eller att vissa
skandaler är mer allvarliga än andra. En artikel skriver inte sig själv och
skillnaderna kan inte helt förklaras utifrån att alla skandaler är unika och
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därmed inte jämförbara. Olikheter i gestaltningar kan istället uppkomma av
att medierna i vissa avseenden gör olika bedömningar av kvinnornas och
männens skandaler när det gäller problemdefinition, problemorsak, moraliska
omdömen och möjliga lösningar.
Människors bedömningar av en skandal kan delvis grundas på generella
föreställningar om kvinnor och män. En tolkning av resultaten från detta
kapitel är att medierna tenderar att döma kvinnornas överträdelser hårdare än
männens. Män ges i större utsträckning en andra och i vissa fall även en tredje
chans medan det personliga ansvarsutkrävandet slår hårdare mot kvinnorna.
Toleransnivån kan vara lägre för kvinnornas skandaler medan tröskeln för att
bli upprörd i samband med männens skandaler generellt sett kan vara högre.
2. Hur förväntas kvinnor och män vara samt agera?
Det kan också vara stereotypa föreställningar om hur kvinnor och män
förväntas agera som till viss del förklarar de uppmätta skillnaderna i mediernas
gestaltning av studiens skandaler. En av dessa stereotypa uppfattningar som
framförs i den teoretiska litteraturen är synen på män som buffliga och något
fiffliga och kvinnor som hederliga och ärliga. Uttrycket “Boys will be boys”
inbegriper en syn på män som inte alltid följer regler och som är svårstyrda.
Denna syn kan komma också att påverka acceptansen av överträdelser genom
att en mer accepterande och i viss mån även en mer förstående inställning kan
finnas till männens skandaler. Detta kan betyda att människor bedömer
allvaret i kvinnornas och männens skandaler på olika sätt. Därav följer att
konsekvenserna för en skandal eller de adresserade möjliga lösningarna också
kan skilja sig åt mellan kvinnor och män. Om det föreligger olika
föreställningar om kvinnornas och männens etik och moral kan det komma att
ha betydelse för hur den politiska skandalen utvärderas moraliskt och etiskt.
Olikheter i mediernas gestaltningar av kvinnornas och männens skandaler är
inte enbart ett trovärdighetsproblem för medierna själva. Olikheter i
mediernas gestaltning av det personliga ansvarsutkrävandet tyder på olikheter i
bedömningen av skandalernas allvarsgrad. Möjliga konsekvenser av att
kvinnornas systematiskt missgynnas i gestaltningen av politiska skandaler kan
också vara att politiska ambitioner kvävs. Om medierna tillåts liknas vid en
idrottsdomare är bilden att medierna, genom sina prioriteringar av
gestaltningen av nyhetsinnehållet dömer till männens fördel. Det är inte
enbart de stora skillnaderna som är viktiga. Även små skillnader kan vara
betydelsefulla eftersom de kan skapa en känsla av att ständigt vara missgynnad
i mediernas politiska rapportering. Känslan av att vara missgynnad kan i sin
tur kväva politiska ambitioner och i västa fall också helt släcka ett politiskt
intresse.
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9. MEDIERNAS UTFORMNING AV
RAPPORTERINGEN OM KVINNOR
OCH MÄN I POLITISKA
SKANDALER
I föregående kapitel framträdde flera skillnader i hur medierna gestaltar
innehållet i sin rapportering om kvinnornas och männens skandaler. De mest
framträdande olikheterna fanns i fastställandet av skandalens
problemdefinition och bland de förslag på lösningar som adresserades i
artiklarna. Bland annat innehöll rapporteringen om kvinnorna en starkare
fokusering på framtiden och på skandalernas utgång. Det personligt
ansvarsutkrävande var också starkare i gestaltningen av kvinnornas skandaler.
En aspekt som angränsar till mediernas gestaltning är på vilket sätt
nyhetsinnehållet utformas. Form och innehåll är nära knutet till varandra och
det kan vara svårt att dra klara gränser dem emellan. Varje massmedial
framställning av ett innehåll förutsätter en utformning. Gestaltningen av den
politiska skandalen utformas utifrån en fördefinierad journalistisk
berättarteknik eller ett skrivsätt, medielogiken. Efter att tidigare ha analyserat
medierapporteringens omfattning och innehåll riktas uppmärksamheten i
detta kapitel mot utformningen av innehållet (se figur 9.1). Frågan är om det
finns skillnader i prioriteringarna av hur medieinnehållet utformas i
kvinnornas och männens skandaler? Följande kapitel avser att svara på
avhandlingens tredje frågeställning om vilka likheter och skillnader som
framträder i nyhetsmediernas anpassning till medielogiken i utformningen av
rapporteringen om kvinnor och män i svenska politiska skandaler?
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Figur 9.1 Kapitelöversikt
Dagordningsteoretiska aspekter av
medierapporteringens omfattning

Kapitel 7

Prioriteringar i tiden
Prioriteringar i rummet

Behandlas
kvinnor och män
olika i
massmediernas
rapportering om
politiska
skandaler?

Gestaltningsteoretiska aspekter av
medierapporteringens innehåll
Definiera skandalens problem och
klarlägga dess orsak
Framhålla moraliska omdömen och
presentera möjliga lösningar

Kapitel 8

Medielogiska aspekter av
medierapporteringens utformning
9.1 Tillspetsning och polarisering
9.2 Intensifiering
9.3 Förenkling och konkretion
9.4 Personifiering och
stereotypisering

Kapitel 9

Medierna kan komma att göra olika prioriteringar i utformningen av
rapporteringen om kvinnornas och männens skandaler. Vad som är
problematiskt är att eventuella skillnader omedvetet kan bli till en accepterad
och legitim berättarteknik. Om olikheterna i datamaterialet är många till
antalet och stora i omfattning så finns risken för att en dubbelstandard
utvecklas i det längre perspektivet. Som framgick i figur 9.1 är det
medielogikens olika uttryckssätt som står i fokus för det tredje och sista steget
i avhandlingens analys. Som tidigare diskuterats i kapitel fem föreligger det
sällan vattentäta skott mellan medielogikens olika beståndsdelar. Istället är
flera av aspekterna nära besläktade med varandra och går in i varandra.
Exempelvis kan aspekter som klassificeras som personifiering också ibland vara
exempel på stereotypisering. Likheter går också att finna mellan
medielogikens krav på tillspetsning och polarisering samt förenkling respektive
konkretion. För att minimera denna problematik analyseras medielogikens
aspekter huvudsakligen parvis (se figur 9.1). Det kan också vara svårt att göra
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en tydlig gränsdragning mellan medierapporteringens innehåll och
utformning. I vissa avseenden går de två aspekterna in i varandra. Svårigheten
med att skilja utformning från innehåll innebär att vissa medielogiska
indikatorer kan angränsa till gestaltning av medieinnehållet. Detta är
ofrånkomligt. Till skillnad från mediernas substantiella innehåll kan
utformningen av nyheter beskrivas som en sorts skrivstil eller en
berättarteknik. Expressens slogan om ett ”berättande som berör” ger också
intrycket av att nyheterna utgörs av formade berättelser av verkligheten.
Utifrån figur 9.1 delas kapitlet in i fyra delar och medielogikens aspekter har
operationaliserats och mäts genom 21 indikatorer. Den första delen (9.1)
analyserar tillspetsning och polarisering av medieinnehållet. Finns det skillnader
i hur medierna analyserar den uppkomna situationen? Framkommer nyanser
och alternativa perspektiv? Kapitlets andra del (9.2) behandlar förekomsten av
en intensifiering av medierapporteringen. Hur upprätthåller medierna läsarnas
uppmärksamhet och intresse för skandalen? Den tredje delen (9.3) fokuserar
på medielogikens krav på förenkling och konkretion. Hur hanterar medierna
skandalens komplexitet? Reduceras svåra moraliska och juridiska aspekter till
svarta eller vita verklighetsbeskrivningar? Kapitlets fjärde del (9.4) analyserar
medierapporteringens inslag av personifiering och stereotypisering. På vilket sätt
görs skandalen personlig och ger medierna uttryck för stereotypa
uppfattningar om kvinnor och män? På vilket sätt medielogiken framträder i
rapporteringen kan komma att bero på fler variabler än enbart huvudpersonens
kön. Likt tidigare kapitel genomförs multivariata tabellanalyser för de
indikatorer som uppvisar en könsskillnad som överstiger tio procentenheter. I
dessa fall bedöms skillnaden mellan kvinnor och män vara mycket stor. Detta
görs för att undersöka om skillnaderna förstärks eller försvagas vid beaktandet
av andra variabler.
Analysen av mediernas utformning av den politiska skandalens rapportering
tar sin startpunkt utifrån företagsekonomiska fundament. För att kunna sälja
tidningar behöver medieinnehållet väcka människors intresse. Uttryckt
annorlunda behöver skandalen väcka läsarnas uppmärksamhet. Ett
tillvägagångssätt är att tillspetsa och polarisera medieinnehållet så att
nyheterna med Expressens egna ord blir ett ”berättande som berör”.

9.1 Den politiska skandalen som en tillspetsad och
polariserad nyhet
Sett ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att utformningen av
mediernas rapportering sker på ett sådant sätt att flera perspektiv och aspekter
av skandalen ges ett tillfredställande utrymme. I Sveriges etiska regler för
press, tv och radio (PO-PON) framgår att medierna skall sträva efter att
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”återge alla parters ståndpunkter”. På vilket sätt olika ståndpunkter vägs emot
varandra och vilken prioritering dessa ges i nyhetsrapporteringen är dock upp
till nyhetsmedierna själva att bestämma. Den tillspetsade och polariserade
nyheten kännetecknas bland annat av en brist på nyanser och att värdefulla
perspektiv kan komma att hamna i skymundan av andra aspekter.
Rapporteringen präglas också av att få perspektiv ges utrymme samtidigt som
bilden av verkligheten inte sällan målas i antingen svarta eller vita färger.
Eventuella citat som är ryckta ur sitt sammanhang kan komma att väcka
läsarnas intresse samtidigt som de kan ge en missvisande bild av skandalen. En
för stark tillspetsning och polarisering kan resultera i en allt för ensidig
utformning av nyhetsinnehållet. En viss tillspetsning och polarisering av
medieinnehållet är dock ofrånkomligt. I denna första del av kapitlet analyseras
medierapporteringens utformning utifrån frågorna:
1. Framkommer flera perspektiv på den politiska skandalen?
2. Diskuterar medierna demokratiska implikationer av huvudpersonens
agerande?
3. Vilken är artikelns huvudsakliga vinkling?
Den politiska skandalen är sällan enbart svart eller vit. Istället framträder ofta
flera olika aspekter. En av många prioriteringar medierna ställs inför är att
bestämma vilket eller vilka perspektiv som skall vara framträdande i de artiklar
som publiceras.

I medierapporteringen framkommer sällan flera perspektiv på den
politiska skandalen
Det finns politiska skandaler som är relativt okomplicerade. Gemensamt för
dessa kan vara att det förekommer få frågetecken och att konsekvenserna är
mer eller mindre givna. Många skandaler faller dock inte under denna
kategori. Tvärtom är de komplexa och konsekvenserna för exempelvis
huvudpersonen är ovissa. Därav kan det vara av stort värde att skandalens
rapportering innehåller problematiserande artiklar där flera perspektiv ställs
emot varandra. Ur ett demokratiskt perspektiv kan artiklar av typen ”å ena sida
och å andra sidan” innebära att läsarna ges en bättre möjlighet att bilda sig en
egen uppfattning om huvudpersonens överträdelse. I studien framkommer
dock att mediernas rapportering om såväl kvinnornas som männens skandaler
till viss del är enkelspårig och saknar multipla perspektiv. Det finns dock en
skillnad som är till kvinnornas fördel. I rapporteringen om kvinnornas
skandaler förekommer artiklar som innehåller flera perspektiv i större
utsträckning än bland männens skandaler. Totalt nio procent av
rapporteringen om kvinnornas skandaler bjuder på artiklar där flera perspektiv
möts och diskuteras. Motsvarande andel bland männen är sex procent. Det
innebär att i knappt var tionde artikel som berör kvinnornas skandaler
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förekommer en diskussion som är av typen ”å ena sidan och å andra sidan”.
Bland männen förekommer denna typ av problematisering i drygt var tjugonde
artikel. Medierapporteringen om kvinnornas skandaler är i detta avseende mer
problematiserande än rapporteringen om männens skandaler. En av
förklaringarna till att medierna ger kvinnornas skandaler ett något större
utrymme för flera perspektiv kan vara storleken på skandalen. I tidigare kapitel
framgick att männens skandaler generellt sett är mindre än kvinnornas
skandaler. Ofta är det de mindre skandalerna som saknar artiklar med flera
perspektiv. Att skandaler är mindre kan bero på att de bedöms vara relativt
okomplicerade händelser. Bland många människor väcker dessa skandaler
heller inga starkare känslor. Om överträdelsen bedöms som en mindre
förseelse är nyhetsvärdet ofta lågt. Därav kan rapporteringen om dessa
skandaler sakna problematiserande artiklar med flera perspektiv.
Det finns ytterligare en skillnad i förekomsten av problematiserande artiklar.
Denna är att det finns en stor spridning mellan hur stor andel av skandalernas
medierapportering som utgörs av problematiserande artiklar med flera
perspektiv. En uppdelning av skandalerna är att skilja ut de vars
medierapportering består av minst tio procent av problematiserande artiklar
med flera perspektiv. Totalt 35 procent av kvinnornas skandaler placerar sig i
denna kategori. Motsvarande andel bland männens skandaler var 17 procent.
Skillnaden mellan könen är 18 procentenheter. Möjligen är detta inte speciellt
uppseendeväckande med tanke på tidigare resonemang om skandalernas olika
storlekar och längd. Bland männens skandaler problematiseras huvudsakligen
dåtiden medan framtiden i större utsträckning problematiseras i kvinnornas
skandaler. Av samtliga artiklar som innehåller flera perspektiv på männens
skandaler har 50 procent ett fokus på det dåtida agerandet. Av samtliga
artiklar som innehåller flera perspektiv på kvinnornas skandaler har 41 procent
ett fokus på framtiden. Återigen är det dåtiden som står i fokus för männen
samtidigt som framtiden står i fokus för kvinnorna.

Diskuterar medierna demokratiska implikationer av
huvudpersonens agerande?
Ett annat sätt för medierna att ge flera perspektiv på en politisk skandal är att
diskutera eventuella demokratiska eller politiska implikationer som
huvudpersonens agerande kan komma att medföra. Det är inte enbart
personliga värden som behöver stå på spel i politiska skandaler. Också
demokratiska och politiska värden kan komma att påverkas på olika sätt.
Frågan är i vilken utsträckning mediernas problematisering av skandalen
sträcker sig förbi eventuella konsekvenser på individnivå och istället riktar
fokus mot eventuella implikationer på samhällsnivå. En möjlig konsekvens av
utformningen av medierapporteringen som tillspetsad och polariserad är att
viktiga demokratiska och politiska perspektiv kan gå förlorade. Mediernas
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diskussioner om eventuella demokratiska och politiska implikationer av den
politiska skandalen har indelats i kategorierna politikerförakt eller politikens
anseende, politikens innehåll och form, svårigheter med rekryteringen av nya
medlemmar och politiskt aktiva personer och möjliga jävsituationer eller
intressekonflikter. I endast elva procent av samtliga artiklar diskuteras eller
kommenteras demokratiska eller politiska implikationer av huvudpersonens
agerande. Det är dock mer vanligt att medierna diskuterar skandalens
eventuella implikationer för politikerförakt eller politikens anseende samt
politikens innehåll och form i rapporteringen om kvinnornas skandaler än i
männens skandaler. Viktigt att ha i åtanke är dock att skillnaden mellan könen
är relativt liten i dessa kategorier. I genomsnitt understiger den fem
procentenheter.
En annan skillnad i datamaterialet är att det är vanligare att rapporteringen
om kvinnornas skandaler innehåller diskussioner om demokratiska och
politiska implikationer. Av samtliga skandaler som har en kvinna som
huvudperson förekommer det i 59 procent fallen minst en artikel som
diskuterar demokratiska och politiska implikationer av överträdelsen.
Motsvarande andel bland männen är 41 procent. Könsskillnaden är 18
procentenheter.

Vilken är artikelns huvudsakliga vinkling?
Ett sista steg i analysen av eventuella inslag av tillspetsning och polarisering i
utformningen av mediernas rapportering är att undersöka artiklarnas
huvudsakliga vinkling. En artikel har ofta en mer eller mindre framträdande
vinkling av innehållet och olika vinklingar kan innebära helt olika artiklar.
Den journalistiska vinklingen är det huvudsakliga perspektiv som framförs i
artikeln. I datamaterialet finns vissa skillnader beroendes på om skandalen har
en kvinna eller en man som huvudperson. I tabell 9.1 framgår att medierna i
större utsträckning prioriterar den personliga vinklingen i kvinnornas
skandaler. Skillnaden mellan kvinnor och män är åtta procentenheter.
Tabell 9.1 Vilken är artikelns huvudsakliga vinkling? (procent artiklar)
Moral Juridik Ekonomi Politisk/ Personlig Övrig Summa Totalt
Parlam.
procent antal
Man

9

12

8

11

52

7

99

2 038

Kvinna

10

14

5

5

60

6

100

2 260

Differens

-11

-21

31

61

-81

11
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Kommentar: Med vinkling avses det huvudsakliga perspektivet som framförs i artikeln.
Frågan avser att fånga om det finns en bredd i mediernas rapportering eller om den präglas
av en ensidighet. Med moralisk vinkling avses frågan om rätt och fel i huvudpersonens
agerande. Exempelvis om huvudpersonen farit med osanning. Med juridisk vinkling avses
möjliga lagbrott och eventuella juridiska konsekvenser. Exempelvis kontroll av deklaration
eller rattonykterhet. Med ekonomisk vinkling avses finansiella aspekter av huvudpersonens
handlande. Exempelvis förekomst av aktieinnehav eller oaktsamhet med offentliga medel.
Med politisk eller parlamentarisk vinkling avses politiska konsekvenser som skandalen för
med sig. Exempelvis förekomst av jävsituation, eventuell misstroendeförklaring, bilaterala
relationer eller riksdagens regelverk för ledamöterna. Med personlig vinkling avses
huvudpersonens agerande eller skandalens personliga konsekvenser. Exempel på övrig
vinkling är om artikeln fokuserar på mediekritik. Det interna bortfallet är 47 artiklar vilket
avrundat motsvarar en procent av hela urvalet artiklar. Notering för statistisk signifikans: 1p
< 0,01.

Mediernas starka fokusering på personliga aspekter är inte oväntad. Trots allt
är det huvudpersonen som står i centrum av skandalen. Dock är det viktigt att
understryka att den personliga vinklingen av en skandal inte enbart kommer av
sig själv. En artikel skriver inte sig själv. Istället kan det vara ett medvetet och
ett aktivt val av medierna själva. Det är inte givet eller förbestämt vilken
vinkling en artikel skall ges. I många fall är flera vinklingar möjliga. Låt ett
exempel illustrera resonemanget.
Bland studiens skandaler finns ett flertal fall där huvudpersonen frikostligt har
använt taxi i tjänsten. Exempelvis kan huvudpersonen bo nära arbetsplatsen
eller är resorna gjorda utanför arbetstid på helgerna. Även om skandalerna i
stor utsträckning liknar varandra kan rapporteringen komma att innehålla ett
flertal vinklingar. En moralisk vinkling kan vara att fokusera på förväntningar
på sparsamhet i samband med användandet av offentliga medel. Det är inte
pengarna som huvudsakligen upprör människor utan istället är det politikernas
dåliga omdömen när det gäller att hantera skattemedel. Det behöver ej heller
röra sig om stora ekonomiska belopp. En juridisk vinkling kan vara att
fokusera på om huvudpersonens agerande är förenligt med svensk lag. Kan
händelserna klassas som bedrägeri eller korruption. En ekonomisk vinkling
kan vara att fokus läggs på hur mycket taxiresandet har kostat skattebetalarna.
Finns det mer ekonomiska resealternativ? En politisk eller parlamentarisk
vinkling kan ta sin utgångspunkt ur riksdagens regelverk. Vilka interna regler
och bestämmelser är det som är gällande? En personlig vinkling kan fokusera
på huvudpersonen som oansvarig eller att denna har fjärmat sig från väljarna
och lever i en annan värld. En övrig aspekt kan vara huvudpersonen som en
offentlig person. Ur en säkerhetsaspekt är taxi ett säkert färdmedel. Också den
goda möjligheten till att arbeta under färd kan rättfärdiga användandet av taxi
i tjänsten. Det är huvudsakligen medierna själva som definierar skandalens
problem och som framgick i tabell 9.1 är det vanligast att den personliga
vinklingen prioriteras.
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9.2 Den intensiva medierapporteringen
En annan beståndsdel av medielogiken är den ofta intensiva
nyhetsförmedlingen. För medierna är det viktigt att upprätthålla ett intresse
för den egna tidningen. Läsaren får aldrig tycka att nyheterna blir tråkiga. I så
fall går intresset förlorat. Intensitet skapar ofta en spänning och snabba och
oväntade händelseförlopp kan ge uppmärksamhet kring den aktuella
skandalen. Ovissheten om vad som skall komma att hända eller hur skandalen
kommer att sluta kan komma att hålla nyhetsrapporteringen vid liv. All
rapportering är dock inte intensiv. I de fall medierna bedömer en skandal som
mindre allvarlig blir rapporteringen också mindre intensiv. Genom text och
bilder förmedlas en närhet till huvudpersonen och läsaren kan på nära håll
följa hur skandalen utvecklar sig. Genom moderna kommunikationskanaler
förmedlas information och kommentarer om en händelse fort. Människors
informationsbehov kan ibland vara svårt att stilla. Många människor vill helst
ha vetskap om nyheter innan de har inträffat. Intensifieringen medför att
allting sker i ett högt tempo. Många artiklar skall produceras på kort tid. I
denna andra del av kapitlet analyseras medierapporteringens utformning
utifrån frågorna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presenteras nya uppgifter eller omständigheter om skandalen?
Framförs kritik eller negativa reaktioner på huvudpersonens agerande?
Vilket utrymme ges för stöd och stöttning i medierapporteringen?
Framförs stöd eller beröm för huvudpersonens agerande?
Förkommer inslag av spekulation?
Vilket journalistiskt förhållningssätt framträder huvudsakligen i
artikeln?

Starka inslag av kritik och negativa reaktioner kan bidra till en intensifiering av
rapporteringen genom att huvudpersonen framställs som jagad, pressad och
utskälld. En motvikt till kritik är stöd och beröm som uttrycks för
huvudpersonen. Artiklar som utformas utifrån stöd och beröm kan bidra till
att dra ned på medieintensiteten genom att de ger huvudpersonen andrum i
skandalen och bidrar med ett annat perspektiv. Även inslag av spekulation kan
komma bidra till att rapporteringen som helhet uppfattas som intensiv. I den
snabba 24/7 rapporteringen saknas ibland fakta och spekulation kan bli en
genväg för att kunna producera många artiklar på kort tid.
Intensiteten i mediernas rapportering har också berörts i tidigare kapitel. I
analysen av omfattningen av mediernas bevakning framkom att i kvinnornas
skandaler var rapporteringen mer något mer intensiv sett till antalet
publicerade artiklar per dag. En intensiv bevakning av en politisk skandal kan
dock vara berättigad. Möjligheten för att upprätthålla intresset för en skandal
är god så länge det finns någonting intressant att rapportera om. En skandal
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som kontinuerligt omges av nya uppgifter eller omständigheter kan komma att
bli till en medial följetong.

Hur ofta tillkommer nya uppgifter och omständigheter?
Bränsle behöver kontinuerligt tillföras rapporteringen om en politisk skandal
för att inte läsarna skall tappa intresset. Något förenklat bygger artikelinnehåll
antingen på gamla eller nya uppgifter. I en situation där nya uppgifter lyser
med sin frånvaro kan medierna komma att återvinna gamla uppgifter för att
till slut koka soppa på en spik. I tabell 9.2 framgår att i rapporteringen om
männens skandaler tillkommer nya uppgifter i större utsträckning än i
kvinnornas skandaler. Omvänt återanvänds gamla uppgifter i större
utsträckning i medierapporteringen om kvinnornas skandaler. Könsskillnaden
är totalt nio procentenheter.
Tabell 9.2 Tillkommer nya uppgifter eller omständigheter i artikeln? (procent
artiklar)
Ja

Nej

Summa
procent

Totalt
antal

Man

40

60

100

2 045

Kvinna

31

69

100

2 271

Differens

91

-91

Kommentar: Med nya uppgifter eller omständighet avses uppgifter om skandalen som inte
tidigare varit kända. Frågan avser att fånga om artikels innehåll bygger på gamla eller nya
uppgifter. Med ja avses att tidigare okänd information tillkommer i artikeln. Med nej avses
att artikeln återger endast tidigare kända uppgifter. Dock kan gamla uppgifter kommenteras
av nya aktörer. Det interna bortfallet är 29 artiklar vilket avrundat motsvarar en procent.
Notering för statistisk signifikans: 1p < 0,01.

På frågan om vad som driver mediernas rapportering kan svaret inte vara att
det finns mer att skriva om i kvinnornas skandaler. Trots att nya uppgifter
förekommer i en mindre omfattning, är kvinnornas genomsnittliga skandal
dubbelt så stor som männens genomsnittliga skandal. Istället för nya uppgifter
och omständigheter är det någonting annat som driver skandalerna framåt.
Bland annat har rapporteringen om kvinnornas skandaler ett starkare fokus på
framtiden. Frågor kan vara av typen vad skall hända i framtiden eller kan
huvudpersonen sitta kvar eller måste hon avgå? För denna typ av spekulationer
behövs egentligen inga nya uppgifter.
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Framförs någon kritik mot huvudpersonens agerande?
En överträdelse som saknar negativa synpunkter är ingen skandal. Kritiska
reflektioner har därför en naturlig plats i mediernas rapportering om
skandaler. Huruvida nyhetsinnehållet utformas så att kritik och negativa
reaktioner får stort eller litet utrymme kan ses som ett mått på acceptans för
skandalen. Huvudresultatet är att kvinnor kritiseras något oftare än män. I
kvinnornas skandaler framförs kritik eller negativa reaktioner i 52 procent av
artiklarna. Motsvarande andel bland männens skandaler är 48 procent.
Könsskillnaden är endast fyra procentenheter. Trots att det föreligger stora
likheter i förekomsten av kritik eller negativa reaktioner gentemot skandalens
huvudperson finns det tre noterbara skillnader.
1. Representanter från allmänheten kritiserar främst kvinnor. Skillnaden i
medborgarnas kritik mot kvinnor och män i politiska skandaler förklaras delvis
av artiklarnas tidsliga fokus. Allmänheten kommer främst till tals i de artiklar
som har ett fokus på framtiden. Kvinnorna i studien är starkt representerade i
denna kategori av artiklar vilket medför att kritiska röster från allmänheten i
större utsträckning riktas mot kvinnor än mot män.
2. Representanter från det egna partiet kritiserar främst kvinnor. Den interna
partipolitiska kritiken framträder oftare i kvinnornas skandaler. Att
huvudpersonernas egna partimedlemmar i högre utsträckning kritisera kvinnor
kan delvis förklaras av skillnaderna i kraven på och diskussionerna om
huvudpersonens eventuella avgång. Diskussioner om ansvarsutkrävande sker
också inom det egna partiet.
3. Representanter från andra partier kritiserar främst män. Tvärtemot den
interna kritiken är män föremål för extern politisk kritik i större utsträckning
än kvinnor. En möjlig förklaring kan vara att män som grupp generellt har
högre politiska positioner än kvinnor och att politiska motståndare försöker
göra inrikespolitik av vissa skandaler.
Viktigt att poängtera i sammanhanget är att den grupp av aktörer som står för
den mesta av kritiken och de negativa reaktionerna på den politiska skandalen
är medierna själva genom artikelförfattarna. Ingen stor skillnad finns dock
mellan könen i denna kategori.

Vilket utrymme ges för stöd och stöttning i medierapporteringen?
Inte sällan beskrivs politik som en förtroendebransch och för att en person
skall kunna överleva en politisk skandal behövs någon form av stöd. Att ha ett
brett stöd behöver inte vara en nödvändighet för att kunna överleva en
skandal, men rimligen är det lättare att finna kraft för att fortsätta ett politiskt
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förtroendeuppdrag om huvudpersonen känner ett starkt stöd från andra
människor. Eventuellt stöd för huvudpersonen behöver inte uppmärksammas
av medierna. Det stöd som ges till en person i en skandal kan också vara svårt
att mäta därför att det kan uttryckas på många sätt. Vad som mäts i studien är
det explicita stöd som uttrycks i medierna och kvinnornas och männens
stödnivåer är i det närmaste lika höga. I kvinnornas skandaler framförs stöd i
15 procent av artiklarna. Motsvarande andel bland männens skandaler är 14
procent. Skillnaden mellan könen är liten, endast en procentenhet. Det finns
heller ingen könsskillnad i spridningen av stödet för kvinnor och män. Bland
de kategorier av aktörer som uttrycker stöd för huvudpersonen överstiger
könsskillnaden aldrig en procentenhet.
Bland studiens skandaler är det två typer av överträdelser som genererar ett
större stöd än andra kategorier. Bland männen är det pratskandaler som
uppvisar höga stödnivåer. Exempelvis uttalade sig år 1999 den
socialdemokratiska näringsministern Björn Rosengren om svårigheterna vid
förhandlingarna om ett samgående mellan svenska Telia och norska Telenor.
Rosengren beskrev Norge som ”den sista Sovjetstaten” vilket av flera ansågs
vara en korrekt analys av det norska affärsklimatet. Flera intygade om
skillnader i affärsklimat och svårigheter med att göra affärer med Norge. Bland
kvinnorna är det främst alkoholskandaler som genererar ett starkt stöd. Ett
starkt stöd för denna typ av skandaler är möjligen inte anmärkningsvärt
eftersom alkoholproblem är att betrakta som en sjukdom. Exempelvis vid 2006
års uppdagande att Folkpartiets riksdagsledamot och ekonomiska talesman
Karin Pilsäter vid en rutinkontroll körde bil alkoholpåverkad, var stödet för
hennes möjligheter till att fortsätta det politiska uppdraget stort. Mediebilden
utgjordes till stor del av uttryckligt stöd genom att erbjuda Pilsäter adekvat
hjälp istället för att bestraffa henne genom fråntagande av politiska uppdrag.

Förekommer spekulationer i mediernas rapportering?
Förenklat kan en artikel utformas så att den huvudsakligen innehåller
bekräftade uppgifter eller spekulation. I en intensiv medierapportering finns
risk för att det förekommer spekulationer. Att spekulera behöver dock inte
alltid vara någonting negativt. Problemet är dock att spekulationer kan komma
att ta överhanden om uppgifter tar slut. Förekomsten av spekulationer kan
också vara ett tecken på att det föreligger en ovisshet i skandalen. Sett ur en
demokratisk synvinkel kan det vara negativt om medierna i en för stor
utsträckning blir spekulativa i sin rapportering. Snäva tidsramar och krav på
snabb nyhetsproduktion kan dock innebära situationer där uppgifter inte
hinner kontrolleras tillräckligt noga. Människor spekulerar endast om det de
vet. Om medierna enbart skall bygga sin rapportering på bekräftad
information riskerar den att blir mindre omfattande. Inslag av spekulation kan
fylla en viktig funktion för att medierna skall få volym i sin rapportering. I
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studien är det vanligt att artiklarna innehåller någon form av spekulation. I
tabell 9.3 framgår att 49 procent av kvinnornas medierapportering innehåller
någon negativ spekulation. Motsvarande andel bland männens skandaler är 42
procent. Skillnaden mellan könen är sju procentenheter. Medierna bör kunna
tillåta sig att spekulera men det kan innebära problem om det sker för ofta.
Spekulationen kan komma att tas för sanning.
Tabell 9.3 Förekommer spekulation i artikeln? (procent artiklar)
Nej

Ja, negativ Ja, positiv

Ja, varken positiv
eller negativ

Summa Totalt
procent antal

Man

58

42

0

1

101

2 048

Kvinna

48

49

1

2

100

2 297

Differens

101

-71

-11

-11

Kommentar: Med spekulation avses olika typer av antaganden, gissningar och
uppskattningar. Frågan avser att fånga eventuella skillnader i de spekulativa friheter som
medierna tar sig. Med negativ spekulation avses en konsekvens som är till huvudpersonens
nackdel. Formuleringar kan vara av typen ”X kan komma att avgå i veckan” eller ”X ljuger”.
Med positiv spekulation avses konsekvens som är till huvudpersonens fördel. Formuleringar
kan vara av typen ”X kan komma att rida ut stormen” eller ”X kan komma stärkt ur
skandalen”. Med varken positiv eller negativ spekulation avses neutrala antaganden.
Formuleringar kan vara av typen ”X:s aktieportfölj uppskattas idag vara värd två miljoner
kronor” eller ”Hur många styrelseuppdrag är rimligt att ha?”. Notering för statistisk
signifikans: 1p < 0,01.

En tolkning av könsskillnaden i mediernas negativa spekulation är att de i
kvinnornas skandaler tillåter sig att ta ut svängarna på ett sätt som inte sker i
männens skandaler. Mediernas spekulationer har också olika fokus och
skillnaden är tydlig. Framförallt handlar det om spekulationer om framtiden.
Knappt var sjätte artikel om en kvinna innehåller en negativ spekulation om
framtiden. Bland männen förekommer det i knappt var tjugonde artikel.
Könsskillnader i mediernas utformning av rapporteringen framkommer också
vid beaktandet av skandalernas längd. Medierna är mer spekulativa i
kvinnornas skandaler än i männens skandaler oavsett hur långa skandalerna är.
En av de skandaler som har högst andel spekulationer i medierapporteringen
är lägenhetsskandalen med den socialdemokratiska socialförsäkringsministern
Maj-Inger Klingvall. Med hjälp av personliga kontakter erhöll Klingvall år
1999 en hyresbostad i Stockholm av AMF sjukförsäkring. I egenskap av
statsråd och delaktighet i utformningen av en ny pensionsreform kom
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Klingvall att utredas för mutbrott. Nästan uteslutande kom spekulationerna att
kretsa kring ett eventuellt mutbrott och om Klingvalls möjligheter till att
fortsätta sitt förtroendeuppdrag. Också medierapporteringen om SSU:s
ordförande, tillika ledamot av Socialdemokraternas verkställande utskott,
Ardalan Shekarabi gavs en stark spekulativ utformning. Shekarabi hade använt
ungdomsförbundets medel för att finansiera en egen personvalskampanj.
Spekulationer som förekom i rapporteringen fokuserade främst på Shekarabis
personvalskampanj och om hur de ekonomiska medlen hade tillskansats och
förbrukats. Också Shekarabis möjligheter till fortsatt ordförandeskap för SSU
gavs utrymme för spekulationer.

Vilket förhållningssätt präglar mediernas rapportering?
Ett sista steg i analysen av eventuella inslag av konkretion i utformningen av
mediernas rapportering är att undersöka det journalistiska förhållningssätt som
framträder i artiklarna. Varje artikel präglas av ett journalistiskt
förhållningssätt. Med det avses det övergripande sätt som artikelförfattarna
positionerar sig till den aktuella skandalen. Genom rapporteringens
utformning kan läsarna på nära håll följa skandalens drama genom
artikelförfattarnas egna perspektiv. Journalisternas förhållningssätt kan bidra
till att en närhet eller en distans skapas till den aktuella skandalen. Ett
journalistiskt förhållningssätt kan också liknas vid att ikläda sig olika roller.
Rapporteringen om en skandal kan liknas vid ett drama som kan bestå av olika
roller eller journalistiska förhållningssätt. I tabell 9.9 finns fem
förhållningssätt. Den första kategorin är ett beskrivande och återberättande
förhållningssätt som kan liknas vid rollen som en informatör. Medierna ger en
deskriptiv redogörelse utan inslag av tolkning, analys och värderingar. Den
andra kategorin, ett tolkande och analyserande förhållningssätt, kan liknas vid
rollen som en politisk kommentator. Artikelförfattaren bedömer, värderar och
kommenterar skandalens uppgifter och konsekvenser. Det tredje, dömande
förhållningssättet, kan liknas vid rollen som åklagare. Artikelförfattaren
uttrycker starka egna värderingar och driver en tydlig argumentation för ett
tänkbart straff. Ett fjärde förhållningssätt är stöd och stöttning som kan liknas
vid rollen av försvarsadvokaten som argumenterar för helt frikännande eller
åberopar förmildrande omständigheter. Det sista förhållningssättet är
raljerande eller nedlåtande. Denna sista roll spelas av en hovnarr som med
satiriska inslag och underfundigheter försöker vara rolig på andras bekostnad. I
tabell 9.4 framgår att mediernas rapportering om männens skandaler är mer
beskrivande och återberättande samt mer stöttande än kvinnornas skandaler.
Omvänt
är
rapporteringen
om
kvinnornas
skandaler
mer
tolkande/analyserande, dömande och raljerande än männens skandaler. Dock
är könsskillnaderna små i flera av dessa kategorier.
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Tabell 9.4 Vilket huvudsakligt journalistiskt förhållningssätt framträder i
artikeln? (procent artiklar)
Beskriv. Tolkande Dömande Stöttande Nedlåtande Summa Totalt
procent antal
Man

26

64

3

4

3

100

2 048

Kvinna

19

67

9

2

4

101

2 297

Differens

71

-31

-61

21

-11

Kommentar: Med journalistiskt förhållningssätt avses det övergripande sätt som
artikelförfattaren positionerar sig till skandalen. Frågan avser att fånga eventuella skillnader
i vilken roll artikelförfattaren huvudsakligen ikläder sig. Med beskrivande eller återberättande
förhållningssätt avses en deskriptiv redogörelse utan inslag av tolkning, analys och
värderingar. Med tolkande eller analyserande förhållningssätt avses att artikelförfattaren
bedömer, värderar och/eller kommenterar skandalens uppgifter och konsekvenser. Med
dömande förhållningssätt avses artikelförfattarens egna värderingar och denne agerar domare
i skandalen. Med stöttande förhållningssätt avses artiklar som huvudsakligen uttrycker stöd
eller positiva formuleringar om huvudpersonen. Med raljerande eller nedlåtande
förhållningssätt avses artiklar som huvudsakligen innehåller starka satiriska inslag och
underfundigheter. Notering för statistisk signifikans: 1p < 0,01.

Medierna är mer frekventa i dömandet av kvinnornas överträdelser. Knappt tio
procent av samtliga artiklar om kvinnor har ett dömande förhållningssätt och
könsskillnaden är sex procentenheter. Även om skillnaderna mellan kvinnor
och män i tabell 9.4 i flera fall är små förefaller kvinnornas skandaler väcka
starkare känslor än männens skandaler.

9.3 Den förenklade och konkreta bilden av
verkligheten
Mediernas utformning av rapporteringen förmedlar en bild av verkligheten.
En grundregel i politisk kommunikation brukar vara att ett budskap inte skall
vara för komplicerat och svårbegripligt. En avvägning kan därför vara att
bestämma hur pass komplex skandalens rapportering skall vara. Ofta
innehåller stora skandaler många aspekter och de kan betraktas ut ifrån flera
perspektiv. Även om skandaler kan innehålla en hög grad av komplexitet
återspeglas det inte alltid i mediernas rapportering. Medierna kan komma att
utforma rapporteringen så att den förenklar och konkretiserar en komplicerad
verklighet. Kravet på enkelhet förklaras ofta utifrån mediernas begränsade
utrymme och att konsumenternas tidsbrist förutsätter en lättförståelig

186

nyhetsförmedling. Konkretion behöver dock inte enbart vara av ondo. I många
fall kan det till och med vara önskvärt. Dock bör det finnas en medvetenhet
om att förenkling och konkretion innebär att medieinnehållet slipas i
kanterna. Viktiga nyanser och perspektiv kan komma att gå förlorade om det
enkla konsekvent tränger bort det svåra. De flesta medborgare behöver
medierna som informationskälla för att kunna bilda sig en egen uppfattning av
en händelse. Därför kan det vara ett problem om medierna, i en för stor
utsträckning, erbjuder läsaren förenklade beskrivningar, kommentarer och
analyser på relativt komplexa händelser. I denna tredje del av kapitlet
analyseras medierapporteringens utformning utifrån frågorna.
1. Förekommer anonyma aktörer?
2. Hur används källor i medierapporteringen?
Att mäta mediernas förenkling och konkretion i rapporteringen om politiska
skandaler är svårt. Ett sätt att undersöka förekomsten av förenkling är att
fokusera på vilket sätt information och uttalanden hanteras. Förväntningarna
på att nyheter skall vara enkla och lätta att ta till sig kan resultera i att
medierna exempelvis slarvar i sin källhantering.

Förekommer anonyma aktörer?
Ett sätt att förenkla medierapporteringen är att hänvisa till anonyma källor
eller att helt ignorera kravet på tillfredställande källredovisning. Förenklingar i
källhantering kan motiveras av brist på nyhetsutrymme men i mediernas
ansvar ingår att vara noga med att värdera uppgifter och att kontrollera källor.
Artiklarnas källor eller de aktörer som figurerar i texten är dock inte alltid
identifierbara. Det kan vara svårt att som läsare veta vilken person som uttalar
sig i den politiska skandalen. En aktör är att betrakta som vag eller anonym
om vederbörande inte presenteras med sitt namn eller annan uppgift som
möjliggör identifikation. Exempel på hur medierna källhänvisar vaga aktörer
kan vara ”en medarbetare säger att…”, ”tunga LO-företrädare påpekar att ...”,
”enligt vissa bedömare …”, ”ledarskribenter anser att ...”, ”en borgerlig politiker
tycker att …” eller ”ekonomer som X har talat med säger att …”. I vissa fall kan
aktörer behöva vara anonyma med hänvisning till källskydd. I andra fall kan
det vara ett uttalat krav från uppgiftslämnaren. I studien förekommer det en
liten könsskillnad i användandet av vaga eller anonyma aktörer. I tabell 9.5
framkommer att kvinnornas skandaler har en något högre andel
oidentifierbara aktörer i medierapporteringen. Skillnaden mellan kvinnor och
män är dock endast tre procentenheter.
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Tabell 9.5 Förutom huvudpersonen, förekommer vaga eller anonyma aktörer i
artiklarna? (procent artiklar)
Ja

Nej

Summa
procent

Totalt
antal

Man

6

94

100

2 048

Kvinna

9

91

100

2 297

-31

31

Differens

Kommentar: Med vaga eller anonyma aktörer avses information, uttalanden och
kommentarer från aktörer som inte är identifierbara. I artikeln måste det framgå vem som
uttalar sig. Frågan avser att fånga eventuella skillnader i mediernas källhantering. En artikel
har kodats som nej om den enbart har identifierbara aktörer eller om inga aktörer alls
förekommer, förutom huvudpersonen. I artikelns ingress kan det förekomma vaga aktörer
som senare i identifieras och presenteras längre in i artikeln. Artiklar av denna typ har
kodats som ja. Notering för statistisk signifikans: 1p < 0,01.

Möjligen kan det uppfattas som ovidkommande huruvida medierna väljer att
källredovisa de aktörer som uttalar sig i artiklarna. Ur ett demokratiskt
perspektiv är det däremot viktigt att det, så långt det är möjligt, framgår vem
som uttalar sig i medierna. Vetskapen om vem som säger vad ger en möjlighet
för mör läsaren att kontrollera uppgifter samtidigt som det kan stärka
rapporteringens legitimitet. En utformning av rapporteringen om politiska
skandaler där åsikter och uttalanden kommer från identifierbara aktörer
förmedlar en bild av en seriös journalistik. Om vaga och oidentifierbara
aktörer ges ett för stort utrymme kan medierapporteringen istället komma att
få en annan utformning, exempelvis formen av skvallertidningsjournalistik.

Hur används källor i medierapporteringen?
Som tidigare diskuterats kan medierapporteringen komma att finna näring i
att kommentera och analysera gammal information i avsaknaden av ny
information. En uppgift för många aktörer kan därför vara att kommentera
och uttala sig om redan befintlig information. I datamaterialet finns stora
likheter i mediernas källhantering i kvinnornas och männens skandaler. Bland
annat innehåller 66 procent av kvinnornas artiklar minst en identifierbar källa.
Motsvarande andel bland männen är 70 procent. Könsskillnaden är endast fyra
procentenheter. Datamaterialet visar också på små könsskillnader när det
gäller vilka aktörer som får komma till tals i artiklarna. I detta avseende är
rapporteringen att betrakta som jämställd vilket är positivt.
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9.4 Personifiering och stereotypisering av kvinnor
och män i politiska skandaler
Politiska skandaler förknippas ofta med en enskild person. I enlighet med
medielogikens krav på enkelhet och konkretion kan medierna komma att
utforma en personifierad rapportering. Politiska skandaler där ingen med
lätthet kan ställas personligt ansvarig kan få svårt att upprätthålla människors
intresse. Personligt ansvar kan vara mer medialt intressant än kollektivt ansvar.
Likt en filmdramatisering skall det vara enkelt för läsaren att identifiera de
goda och de onda i den politiska skandalen. Med tydlighet behöver det framgå
vem som är eller kan vara boven i dramat. En personifiering av den politiska
skandalen skapar också en känsla av igenkänning och en närhet till
huvudpersonen.
Utformningen av medieinnehållet kan komma att påverkas av
artikelförfattarens eventuella könsstereotyper. Likt en kompass hjälper
stereotyper till att navigera i verkligheten och kompenserar för bristande
kunskap och förståelse genom att erbjuda generaliseringar och förenklingar. I
den politiska skandalen kan invanda föreställningar om manligt och kvinnligt
hjälpa till att förenkla analysen av vilka konsekvenser som bör följa av en
överträdelse. Med hjälp av stereotyper skapas förväntningar på ett agerande
och som senare kan användas som ett utvärderingsinstrument för ett verkligt
agerande. Genom att stoppa in individer, händelser och omständigheter i
fördefinierade fack kan det bli enklare att hantera eventuella förändringar och
kriser som uppstår. Förbestämda uppfattningar om kvinnor och män i
politiken kan ha betydelse för hur medierna väljer att utforma rapporteringen
om politiska skandaler. I denna fjärde del av kapitlet analyseras
medierapporteringens utformning utifrån frågorna:
1. Fokuserar artikeln huvudsakligen på skandalens överträdelse eller på
huvudpersonen?
2. Uttrycker artikeln nedlåtande eller negativa kommentarer och
beskrivningar om huvudpersonen?
3. På vilket sätt namn- och titel adresseras huvudpersonen?
4. Kommenteras eller omnämns huvudpersonens utseende, attribut,
ålder, familjesituation eller civilstånd samt känslouttryck eller
hälsotillstånd?
Ett första steg i att undersöka mediernas personifiering av den politiska
skandalen är att rikta fokus på i vilken utsträckning medierna huvudsakligen
fokuserar på sak eller på person. Utformningen av varje artikel innebär en
prioritering mellan att antingen fokusera på skandalens överträdelse eller på
dess huvudperson.
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Fokuserar artikeln huvudsakligen på skandalens överträdelse eller
på huvudpersonen?
En artikel kan ha sitt huvudsakliga fokus på antingen sak eller på person. Med
en fokusering på person blir huvudpersonen det primära och skandalens
överträdelse det sekundära. Omvänt gäller att en fokusering på sak innebär att
överträdelsen står i centrum och att vem som gjort sig skyldig är mera av en
underordnad betydelse. Ett problem kan vara att om fokus på huvudpersonen
blir för stort kan själva överträdelsen komma att överskuggas. Därigenom kan
det försvåra för människor att göra en saklig bedömning av hur allvarlig
skandalen är och vilka politiska konsekvenser som är rimliga. Mot bakgrund av
etta är en balans mellan sak och person önskvärt i rapporteringen om politiska
skandaler. Huvudpersonen kan aldrig helt komma att frånkopplas den
politiska skandalen. Dock kan människors bedömning av en skandal komma
att göras utifrån en missvisande bild av verkligheten om det är så att
överträdelsen kommer för mycket i skymundan av huvudpersonen. I tabell 9.6
framgår att medierna i en högre utsträckning fokuserar på huvudpersonen i
kvinnornas skandaler än i männens skandaler. Rapporteringen om kvinnornas
skandaler är mer personifierad i sin utformning och det personliga bedöms
vara mer relevant än i männens skandaler. Vid en första anblick av tabell 9.6
kan det föreligga en förvåning över den stora könsskillnaden. Skillnaden
mellan kvinnor och män är 19 procentenheter. Med lite eftertanke har många
av förklaringarna till den stora skillnaden redan diskuterats i tidigare kapitel.
En av förklaringarna är att rapporteringen om kvinnor i större utsträckning
fokuserar på framtiden och på det personliga ansvarsutkrävandet. Därigenom
ges skandalen en stark personanknytning. Om en god balans mellan fokus på
huvudpersonen och fokus på överträdelsen är att föredra är utformning av
mediernas rapportering om männens skandaler mer balanserad jämfört med
kvinnornas skandaler.
Tabell 9.6 Fokuserar artikelns innehåll huvudsakligen på skandalens
överträdelse eller på huvudpersonen? (procent artiklar)
Fokus är på
överträdelsen

Fokus är på
huvudpersonen

Summa
procent

Totalt
antal

Man

41

59

100

1 917

Kvinna

22

78

100

2 098

Differens

191

-191

Kommentar: Med fokus avses vilken aspekt av skandalen som huvudsakligen står i centrum
i artikeln. Frågan avser att fånga eventuella skillnader i mediernas prioritering av sak eller
person i rapporteringens utformning. Med fokus på överträdelsen är skandalens överträdelse
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det primära och vem som är huvudperson är av en sekundär betydelse. Exempel på
diskussioner kan gälla olika aspekter av brottsmisstanke, parlamentarisk granskning av
riksdagens konstitutionsutskott, eventuella jävsituationer eller tillämpning av interna regler
och bestämmelser. Med fokus på huvudpersonen gäller det omvända. Det är personen och det
personliga som står i centrum. Det primära är huvudpersonen och skandalens överträdelse
är av sekundär betydelse. Exempel på diskussioner kan gälla huvudpersonens krishantering,
personligt ansvarsutkrävande eller huvudpersonen som en slarvig person. Bortfallet är 330
artiklar vilket motsvarar åtta procent av samtliga artiklar i urvalet. Notering för statistisk
signifikans: 1p < 0,01.

I huvudsak kvarstår könsdifferensen i tabell 9.6 även vid multivariata analyser
av studiens testvariabler. Vid beaktandet av huvudpersonens position minskar
könsdifferensen något bland dem som har låga politiska positioner och ökar
något bland dem som har höga positioner. Förändringarna är dock små. Inte
heller variablerna skandalens storlek, skandalens längd eller nyhetsmedium har
någon stor betydelse för mediernas utformning av rapporteringen. Huruvida
skandalens överträdelse sker i den privata eller den offentliga sfären har ej
heller någon stor betydelse. Kvinnorna ges ett starkare fokus på person oavsett
om skandalen sker i den privata eller i den offentliga rollen.
Ett ytterligare sätt att mäta en eventuell obalans i mediernas fokus på
överträdelsen eller huvudpersonen på är att konstruera ett sak- och personindex.
Balansindexet stäcker sig från -100 till 100. För varje enskild skandal
subtraheras den procentuella andelen artiklar som huvudsakligen har fokus på
överträdelsen med andelen artiklar som har fokus på skandalens huvudperson.
En skandal vars medierapportering enbart fokuserar på själva överträdelsen ges
värdet -100 och en skandal vars medierapportering enbart fokuserar på
huvudpersonen ges värdet 100. En helt balanserad medierapportering ger
värdet 0. I diagram 9.1 grupperas indexet utifrån fem kategorier.
Diagram 9.1 Sak- och personindex (procent skandaler)
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Kommentar: Balansindexet stäcker sig från -100 till 100. För varje skandal subtraheras den
procentuella andelen artiklar som huvudsakligen har fokus på överträdelsen med andelen
artiklar med fokus på skandalens huvudperson. En skandal vars medierapportering enbart
fokuserar på själva överträdelsen ges värdet -100 och en skandal vars medierapportering
enbart fokuserar på huvudpersonen ges värdet 100. En helt balanserad medierapportering
ger värdet 0. Med starkt övervägande fokus på huvudpersonen avses -61 till -100. Med
övervägande fokus på huvudpersonen avses värdet -21 till -60. Med balanserad rapportering
avses -20 till 20. Med övervägande fokus på överträdelsen avses 21–60. Med starkt
övervägande fokus på överträdelsen avses 61–100.

Diagram 9.1 bekräftar bilden från tabell 9.6. Medierapporteringen om
kvinnorna har ett starkare fokus på vem istället för vad. Det är främst vem som
har gjort något som står i centrum, inte vad som har hänt. Männen ges i detta
avseende en mer balanserad rapportering än kvinnorna.

Uttrycker artikeln nedlåtande eller negativa kommentarer och
beskrivningar om huvudpersonen?
Genom språket kan medierna utforma rapporteringen på ett sätt som
framställer skandalens huvudperson i en god eller i en dålig dager. I tabell 9.7
framgår att medierna är något hårdare i formuleringarna mot kvinnor i det
avseendet att nedlåtande och negativa kommentarer förekommer oftare i
rapporteringen om deras skandaler. Sammanlagt 20 procent av kvinnornas
samtliga artiklar innehåller någon nedlåtande eller negativ kommentar.
Motsvarande andel bland männen är 15 procent. Könsskillnaden är fem
procentenheter.
Tabell 9.7 Uttrycks nedlåtande eller negativa kommentarer? (procent artiklar)

85

Summa
procent
100

Totalt
antal
2 048

20

80

100

2 297

-51

51

Ja

Nej

Man

15

Kvinna

Differens

Kommentar: Med nedlåtande eller negativa kommentarer avses uttryck som framställer
huvudpersonen i dålig dager. Frågan avser att fånga eventuell osaklighet i mediernas
rapportering. Exempel på nedlåtande eller negativa kommentarer kan vara uttryck som; lat,
nonchalant, fuskare, lögnare, skattesmitare, idiot, girig, fackpamp, ”X är ett jagat villebråd”
eller ”X ser ut att vara lika rädd som en kanin”. Notering för statistisk signifikans: 1p < 0,01.

I detta sammanhang är en negativ formulering ofta ett uttryck för en
upprördhet. Könsskillnaden i tabell 9.7 kan tolkas som ett uttryck för att
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kvinnornas skandaler rör upp mera negativa känslor än männens skandaler,
som istället ges en bredare acceptans. Av många skäl är det betydelsefullt att
mediernas rapportering är saklig och rättvis. En beskrivning av en
huvudperson som lat, nonchalant, fuskare, lögnare, skattesmitare, idiot, girig eller
fackpamp kan möjligen vara befogat. Ett problem kan dock vara att om
medierna använder sig av nedlåtande kommentarer i en för stor utsträckning
kan det komma att utformas till en etablerad skrivstil.

På vilket sätt namn- och titeladresseras huvudpersonen?
Den kanske enklaste formen av personifiering är användandet av namn och
tjänstetitel. Oavsett vilka händelser medierna rapporterar om är presentationen
av artikelns huvudperson en betydelsefull formalia. I den allt mer
personifierade politiken kan namn utgöra en stor del politikernas varumärke
och med ett namn följer ett förtroendekapital. I tabell 9.8 framkommer endast
små skillnader i hur mediernas presenterar huvudpersonerna i politiska
skandaler. Att medierna huvudsakligen namnger skandalernas huvudpersoner
på ett korrekt sätt är betydelsefullt. Inte minst visar det på hur viktigt
medierna själva anser att det är med en korrekt namnpresentation. Det är bra
att medierna gör samma prioritering i utformandet av rapporteringen om
kvinnornas och männens skandaler.
Tabell 9.8 Artikelns huvudsakliga namngivning av skandalens huvudperson
(procent artiklar)
Endast
förnamn

Endast
Förnamn och
Blandad Summa Totalt
efternamn
efternamn namngivning procent antal

Man

1

14

77

9

100

2 048

Kvinna

1

10

78

11

100

2 297

Differens

01

41

-11

-21

Kommentar: Med namngivning avses på det sätt artikelförfattaren huvudsakligen benämner
huvudpersonen. Frågan avser att fånga på vilket sätt medierna presenterar skandalernas
huvudpersoner samt hur konsekventa de är sin namngivning. Med blandad namngivning
avses artiklar där flera typer av namngivning förekommer i lika stor utsträckning. Notering
för statistisk signifikans: 1p < 0,01.

Ett annat sätt för medierna att presentera skandalens huvudperson på är
genom tjänstetitel. Ofta presenteras huvudpersonen inte bara genom namn
utan även genom tjänstetitel. Till skillnad från de små könsskillnaderna i
mediernas namngivning framträder större skillnader i prioriteringarna när det
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gäller att presentera huvudpersonen med titel. I tabell 9.9 framkommer att
kvinnorna i första hand presenteras med namn och utan tjänstetitel och i andra
hand med namn och en korrekt tjänstetitel. Männen presenteras i första hand
med namn samt en korrekt tjänstetitel och i andra hand endast med namn och
utan tjänstetitel. Könsskillnaden mellan de kvinnor och män som presenteras
med korrekt tjänstetitel är tio procentenheter.
Tabell 9.9 Presenteras huvudpersonen med tjänstetitel vid första benämningen
i artikeln? (andel artiklar)
Nej
Man

46

Ja, dock ej korrekt
tjänstetitel
3

Ja, korrekt
tjänstetitel
51

Summa
procent
100

Totalt
antal
2 048

Kvinna

51

8

41

100

2 297

Differens

-51

-51

101

Kommentar: Med tjänstetitel avses huvudpersonens huvudsakliga politiska uppdrag. Frågan
avser att fånga om medierna skiljer på de politiska skandalernas huvudpersoner genom att
benämna dem på olika sätt. Exempel på korrekt tjänstetitel är LO-ordföranden Wanja
Lundby-Wedin eller AMF:s styrelseledamot Wanja Lundby-Wedin. Korrekt titel är också
statsrådet X, riksdagsledamoten Y eller riksdagskandidaten Z. Exempel på felaktig tjänstetitel
är LO-chefen Wanja Lundby-Wedin eller LO-Wanja. Notering för statistisk signifikans: 1p <
0,01.

Att skandalens huvudperson skall presenteras med en korrekt titel är viktigt av
flera skäl. För det första bör alla ha rätt till en korrekt presentation. För det
andra kan användandet av namn och titel fungera som ett maktspråk. Genom
en felaktig titel kan medierna komma att förminska och i värsta fall även
förlöjliga skandalens huvudperson. För det tredje kan uteblivna och felaktiga
presentationer huvudpersoner i politiska skandaler, innebära en försvagning av
kvalitén på nyheter och att medierna bortprioriterar korrekthet till förmån för
en mer personlig presentation av huvudpersonen. Uttryck som ”LO-Wanja”
kan bidra till att skapa en närhet till huvudpersonen och ett intresse för
skandalen.

Kommenterar medierna personliga aspekter av huvudpersonen?
Det fjärde och sista steget i analysen av eventuella inslag av personifiering och
stereotypisering i utformningen av mediernas rapportering är att undersöka
hur ofta personliga aspekter kommenteras. Genom en beskrivning av olika
personliga egenskaper kan huvudpersonen framställas som stark eller svag.
Sammanlagt har de personliga aspekterna utseende, kläder och accessoarer, ålder,
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familjesituation och civilstånd samt känsloutryck och hälsotillstånd undersökts. I
tabell 9.10 framkommer endast små skillnader mellan kvinnor och män och
överlag kommenteras huvudpersonernas personliga aspekter inte i någon stor
utsträckning. Detta är i grund och botten någonting positivt eftersom dessa
uppgifter sällan har någon relevans. Noterbart är dock att kvinnorna
konsekvent missgynnas i samtliga kategorier i tabellen.
Tabell 9.10 Hur ofta kommenteras personliga aspekter i mediernas
rapportering? (procent artiklar)
Utseende

Kläder och
accessoarer

Man

0

0

3

2

3

Kvinna

2

2

5

3

6

-21

-21

-21

-11

-31

Differens

Ålder Familjesituation Känslouttryck/
och civilstånd
hälsotillstånd

Kommentar: Med utseende avses hela huvudpersonens kropp. Exempelvis tjock, smal, vit
hy, slät hy, nytvättat hår eller tovigt hår. Med kläder och accessoarer avses huvudpersonens
yttre attribut. Formuleringar kan vara av typen ”X kom i en röd kavaj” eller ”X har en
nypressad skjorta och en noggrant knuten slips”. Med ålder avses yttrycklig ålder genom en
explicit siffra eller en beskrivning av ett åldersintervall. Formuleringar kan vara av typen ”X
är 45 år gammal”, ”X närmar sig snart 60 år” eller ”X är en ung kvinna/man”. Med
familjesituation och civilstånd avses förekomsten av barn samt huvudpersonens livssituation
som exempelvis gift, ensamstående eller sambo. Formuleringar kan vara av typen ”X har
barn sedan ett tidigare förhållande”, ”X är gift med Y” eller ”X är skild sedan …”. Med
känslouttryck avses beskrivningar av huvudpersonens sinnesstämning eller känslomässiga
ställning. Formuleringar kan vara kan vara att huvudpersonen är irriterad, frustrerad,
sammanbiten, stridslysten, uppgiven, arg, uppjagad etc. Med hälsotillstånd avses
beskrivningar av fysisk och psykisk hälsa. Formuleringar kan vara av typen ”X har gått ned
fyra kilo”, ”X har vilat upp sig i fjällen” eller ”X är sjukskriven sedan i torsdags”.
Huvudpersonen kan också beskrivas som sliten, stressad, pressad, trött, sjuk etc. Notering
för statistisk signifikans: 1p < 0,01.

Den största skillnaden mellan könen är att medierna kommenterar kvinnornas
känslouttryck och hälsotillstånd i en något större utsträckning än för männen.
Dock är skillnaden att betrakta som mycket liten. Även om könsdifferenserna i
tabell 9.10 är blygsamma kan många små skillnader komma att summeras till
en stor skillnad. I tabell 9.11 framgår att i rapporteringen om kvinnornas
skandaler uttrycks minst en personlig aspekt i var femte artikel. I männens
skandaler uttrycks minst en personlig aspekt i var tionde artikel. Den totala
könsdifferensen är nio procentenheter.
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Tabell 9.11 Uttrycks någon personlig aspekt i mediernas rapportering?
(procent artiklar)
Ja

Nej

Summa
procent

Totalt
antal

Man

10

90

100

2 048

Kvinna

19

81

100

2 297

Differens

-91

91

Kommentar: I tabellen ingår de artiklar som kommenterar någon av följande personliga
aspekter; utseende, kläder och accessoarer, ålder, familjesituation och civilstånd, känslouttryck
eller hälsotillstånd. Notering för statistisk signifikans: 1p < 0,01.

9.5 Sammanfattning
I detta tredje empirikapitel har fokus riktats mot utformningen av mediernas
rapportering. Frågeställningen som adresserats i kapitlet är vilka likheter och
skillnader framträder i nyhetsmediernas anpassning till medielogiken i
utformningen av rapporteringen om kvinnor och män i svenska politiska skandaler?
Tidigare kapitel har analyserat rapporteringens omfattning och innehåll.
Utformningen av ett medieinnehåll kan komma att följa på förhand mer eller
mindre givna regler och förbestämda mallar. Den övergripande ”mediemallen”
går ofta under namnet medielogik och utgör en sorts fördefinierad skrivstil.
Utifrån medielogikens beståndsdelar har studiens politiska skandaler
analyserats utifrån ett flertal indikatorer. Som tidigare diskuterats i
inledningen av kapitlet är det viktigt att inte överanalysera enskilda
indikatorer. I flera avseenden överlappar medielogikens beståndsdelar
varandra. Avsaknaden av vattentäta skott mellan olika aspekter medför vissa
svårigheter med att kategorisera indikatorerna. Överlag framträder en bild som
är likartad för studiens kvinnor och män. Mediernas utformning av
rapporteringen är således överlag jämställd vilket är positivt. I många av
indikatorerna är könsskillnaderna antingen mycket små eller ej
förekommande. De analyser som gjorts av mediernas utformning av
rapporteringen om kvinnor och män i politiska skandaler kan sammanfattas
med:
1. En likvärdighet med avseende på tillspetsning och polarisering
2. Inslag av mindre olikheter när det gäller intensifiering
3. En likvärdighet med avseende på förenkling och konkretion
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4. Inslag av mindre olikheter när det gäller personifiering och
stereotypisering.
I tabell 9.12 illustreras samtliga likheter och skillnader som framkommit i
kapitlet. Även om skillnaderna mellan könen ofta är små är de emellertid
nästan alltid till kvinnornas nackdel.
Tabell 9.12 Sammanfattande översiktsbild av könsskillnader i utformningen av
mediernas rapportering om kvinnor och män i politiska skandaler
Nr

Indikator

Könsskillnad

1.

Framkommer flera perspektiv på
skandalen?
Diskuteras demokratiska
implikationer av huvudpersonens
agerande?

Mycket liten eller ej förekommande

3.

Vilken är artikelns huvudsakliga
vinkling?

Mycket liten eller ej förekommande

4.

Presenteras nya uppgifter eller
omständigheter?

Stor

5.

Framförs kritik eller negativa
reaktioner på huvudpersonens
agerande?

Liten

6.

Framförs stöd eller beröm för
huvudpersonens agerande?

Mycket liten eller ej förekommande

7.
8.

Förkommer inslag av spekulation?
Medelstor
Vilket journalistiskt förhållningssätt Liten
framträder huvudsakligen i artikeln?

9.

Förekommer vaga eller anonyma
aktörer?

10.
11.

Anges källor i artikeln?
Mycket liten eller ej förekommande
Hur många namngivna källor finns i Mycket liten eller ej förekommande
artikeln?

12.

Förekommer referenser eller
hänvisning till eget eller andra
medier?

2.

Liten

Mycket liten eller ej förekommande

Mycket liten eller ej förekommande
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13.

Fokuserar artikelns innehåll
Mycket stor
huvudsakligen på skandalens
överträdelse eller på huvudpersonen?

14.

Uttrycker artikeln nedlåtande eller
negativa kommentarer och
beskrivningar om huvudpersonen?

Liten

15.

Vilken är artikelns huvudsakliga
namngivning av huvudpersonen?

Mycket liten eller ej förekommande

16.

Presenteras huvudpersonen med
Mycket stor
tjänstetitel vid första benämningen i
artikeln?

17.

Kommenteras eller omnämns
huvudpersonens utseende?

Mycket liten eller ej förekommande

18.

Kommenteras eller omnämns
huvudpersonens kläder eller
accessoarer?

Mycket liten eller ej förekommande
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Kommenteras eller omnämns
huvudpersonens ålder?

Mycket liten eller ej förekommande

20.

Kommenteras eller omnämns
huvudpersonens familjesituation
eller civilstånd?

Mycket liten eller ej förekommande

21.

Kommenteras eller omnämns
Mycket liten eller ej förekommande
huvudpersonen genom någon form
av känslouttryck eller hälsotillstånd?

Kommentar: Med mycket liten eller ej förekommande könsskillnad avses 0–3 procentenheters
skillnad mellan könen. Med liten könsskillnad avses 4–5 procentenheters skillnad mellan
könen. Med medelstor könsskillnad avses 6–7 procentenheters skillnad mellan könen. Med
stor könsskillnad avses 8–9 procentenheters skillnad mellan könen. Med mycket stor
könsskillnad avses minst 10 procentenheters skillnad mellan könen.

Sammantaget är könsskillnaderna i mediernas utformning av rapporteringen
mindre än vad som framkommit i tidigare kapitel. Trots det finns det fyra
indikatorer som visar på tydliga olikheter i mediernas utformning av
rapporteringen om kvinnor och män i politiska skandaler. För det första
tillkommer nya uppgifter oftare i männens skandaler. Även om kvinnornas
skandaler i genomsnitt har en längre livslängd än männens skandaler så tillförs
nya uppgifter i en mindre utsträckning. Medierapporteringen utformas istället
utifrån kommentarer och analyser av gamla uppgifter. För det andra har
utformningen av kvinnornas skandaler ett tydligare inslag av spekulation. Att
medierna tillåter sig att vara mer spekulativa i kvinnornas skandaler kan vara
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en konsekvens av en informationsbrist. När uppgifter saknas kan spekulationer
komma att ta vid. För det tredje presenteras kvinnorna utan tjänstetitel i större
utsträckning än män. Andelen artiklar som titulerar huvudpersonen på ett
felaktigt sätt är också högre bland kvinnorna än bland männen. För det fjärde
utformas rapporteringen om kvinnornas skandaler genom tydligare fokusering
på huvudpersonen än vad som är fallet i rapporteringen om männens
skandaler.
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10. SLUTSATSER
Tidigare forskning har inte fullt ut kunnat besvara frågan om huruvida det
förekommer skillnader i hur medierna rapporterar om kvinnor och män i
politiska skandaler. Ej heller har forskningen kunnat visa på någon förekomst
av likheter i en större utsträckning. Även om flertalet kvalitativa studier har
visat på såväl likheter som skillnader finns det få studier som systematiskt
analyserat eventuella könsskillnader i ett större tidsperspektiv. Avhandlingens
huvudsakliga bidrag är att utöka den tidigare forskningen med en jämförelse
av mediernas rapportering om kvinnor och män, på gruppnivå, i politiska
skandaler.
Mycket förenklat kan det finnas tre möjliga svar på avhandlingens
forskningsfråga. För det första kan mediernas rapportering i huvudsak vara
jämställd. För det andra kan kvinnor huvudsakligen komma att granskas
hårdare än män och därmed missgynnas i mediernas rapportering. För det
tredje kan män huvudsakligen komma att granskas hårdare än kvinnor och
därmed missgynnas i mediernas rapportering. Studiens huvudsakliga resultat
är att det finns flera stora skillnader mellan könen men också många likheter. På
frågan om skandalens huvudperson har något att ”tjäna” på att vara av ett visst
kön i en politisk skandal hävdar jag, utifrån studiens resultat, att det i alla fall
inte är någon nackdel att vara man. Som grupp betraktat granskas kvinnor till
viss del hårdare än män. Det förekommer också en systematik i de observerade
skillnaderna. Avhandlingens slutsatser kommer att diskuteras utifrån fyra
frågor:
1. Vilka huvudsakliga skillnader har framkommit i studien?
2. Hur kan skillnaderna i mediernas rapportering förstås?
3. Vilka demokratiska implikationer kan studiens resultat komma att
medföra?
4. Vilken vidare kunskapsutveckling är forskningsområdet i behov av?

200

Ibland beskrivs medierna som en nyhetsfabrik (Nygren 2008) och i den
dagliga nyhetsförmedlingen görs ett oändligt antal val och prioriteringar. Varje
beslut innebär att någonting prioriterats bort. Denna avhandling visar att
nyhetsmedierna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet,
som grupp betraktat, i flera avseenden gör olika val och prioriteringar i
rapporteringen om kvinnor och män i politiska skandaler. Nyhetsrapportering
är i flera avseenden inte fullt ut jämställd.

10.1. Vilka huvudsakliga skillnader har framkommit
i studien?
Avhandlingens syfte har varit att undersöka i vilken utsträckning det
förekommer likheter och skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor
och män i svenska politiska skandaler samt bidra med en förståelse för
förekomsten av dessa eventuella likheter och skillnader.
Utifrån avhandlingens syfte formulerades tre frågeställningar:
1. Vilka likheter och skillnader framträder i nyhetsmediernas
prioriteringar av dagordningen med avseende på omfattningen av
rapporteringen om kvinnor och män i svenska politiska skandaler?
2. Vilka likheter och skillnader framträder i nyhetsmediernas
prioriteringar av innehållet med avseende på gestaltningar av kvinnor
och män i svenska politiska skandaler?
3. Vilka likheter och skillnader framträder i nyhetsmediernas anpassning
till medielogiken i utformningen av rapporteringen om kvinnor och
män i svenska politiska skandaler?
Svaren på frågeställningarna och tillika avhandlingens huvudresultat kan
summeras i två huvudslutsatser.

Slutsats 1: Huvudpersonens kön är en viktig aspekt i strävan efter
förståelse för hur politiska skandaler tar sin början, utvecklas och
kommer till ett avslut.
En första slutsats är att framtida diskussioner och analyser av politiska
skandaler mer noggrant bör beakta huvudpersonernas kön. Huvudsakligen
framkommer fem betydande skillnader i hur nyhetsmedierna rapporterar om
kvinnor och män i politiska skandaler.
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1. Medierna skriver mer om kvinnor än om män
Med mediernas dagordningsmakt följer ett inflytande över vilka överträdelser
som skall uppmärksammas samt i vilken omfattning varje enskild skandal skall
uppmärksammas. Den som ombeds att tippa hur stor medial uppmärksamhet
en framtida skandal kommer att få gör klokt i att beakta huvudpersonens kön.
När antalet publicerade artiklar räknas samman framträder en bild av
kvinnornas skandaler som i genomsnitt mycket större än männens skandaler.
Sett till antalet publicerade artiklar är kvinnornas skandaler i genomsnitt
dubbelt så stora som männens skandaler. I männens skandaler publiceras i
genomsnitt 35 artiklar medan medierna i genomsnitt publicerar 68 artiklar i
kvinnornas skandaler. Männens skandaler förs oftare upp på dagordningen än
kvinnornas skandaler men kvinnornas skandaler tenderar att stanna längre på
dagordningen än männens skandaler. De stora skillnaderna mellan kvinnornas
och männens nyhetsvärde exemplifieras också av att av studiens 15 största
skandaler har 73 procent en kvinna som huvudperson och att av studiens 15
minsta skandaler har 67 procent en man som huvudperson. Att kvinnornas
skandaler bedöms ha ett större nyhetsvärde än männens skandaler är ett viktigt
resultat. Tidigare nationell och internationell forskning har visat att kvinnor
som grupp betraktat ges ett mindre medieutrymme än män i den vardagliga
politiska nyhetsrapporteringen (Jacobson 2005; Media Watch 2010). Att
kvinnornas skandaler väcker större intresse än männens skandaler är intressant
också av att storleken på mediernas rapportering kan vara ett mått på hur
allvarlig eller viktig skandalen bedöms vara.
Sett till antalet dagar som medierna publicerar artiklar under en skandal är
kvinnornas skandaler i genomsnitt också längre än männens skandaler. I
kvinnornas skandaler följer i genomsnitt 19 dagar med rapportering vilket
motsvarar drygt två och en halv vecka. I männens skandaler följer i genomsnitt
12 dagar med rapportering vilket motsvarar drygt en och en halv vecka. Den
stora skillnaden kan till viss del förklaras av skandalernas olika karaktärsdrag.
En skandal som exempelvis innehåller ett misstänkt brott pågår som regel
längre än den skandal som saknar rättslig process.
2. Kvinnornas överträdelse sker huvudsakligen i den privata rollen och mediernas
rapportering är huvudsakligen av en juridisk karaktär.
I studien framkommer också stora skillnader i hur medierna gestaltar
kvinnornas och männens skandaler utifrån dimensionerna juridik och moral
samt privat och offentlig rollöverträdelse. Figur 10.1 visar på hur medierna väljer
att gestalta kvinnornas och männens skandaler utifrån de två dimensionerna.72
72

Med moralisk karaktär avses medierapporteringen om skandaler som huvudsakligen berör oskrivna
regler eller ett förväntat agerande utifrån olika normer och värderingar. Exempel på överträdelser kan
vara dubbelmoral, jävsituationer, ersättningsfrågor eller utnyttjande av offentliga medel. Med juridisk
karaktär avses nedskrivna regler och lagar där huvudpersonen bryter mot någonting som är juridiskt
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I männens skandaler behandlas huvudsakligen moraliska aspekter av
överträdelsen. Tvärtom gäller bland kvinnorna. Där fokuserar mediernas
rapportering huvudsakligen på juridiska dimensioner av överträdelsen. Inte
sällan diskuteras exempelvis frågan om möjliga lagbrott och eventuella
juridiska konsekvenser av skandalen. Att den moraliska dimensionen i större
utsträckning spelar en sekundär roll i kvinnornas skandaler än i männens
skandaler kan ha sin förklaring i vilka typer av skandaler som kvinnor och män
hamnar i. Det är inte ovanligt att kvinnornas skandaler en tydlig juridisk
dimension vilket saknas i många av männens skandaler. Skillnader
framkommer också när det gäller huruvida kvinnornas och männens
överträdelser sker i den offentliga eller den privata rollen. Uttrycket ”För
kvinnorna blir det privata ofta offentligt medan för mannen förblir det privata
ofta privat” stämmer in på studiens resultat. Bland kvinnorna är det privata
tillkortakommanden som huvudsakligen uppmärksammas i medierna.
Tvärtom är det för männen i studien. För dem är det främst offentliga
tillkortakommanden
som
ges
medial
uppmärksamhet.
Dessa
forskningsresultat bekräftar delvis tidigare studier av skandaler som funnit att
medierna, i sin granskning, fokuserar mer på kvinnornas privatliv än på
männens privatliv (Kleberg och Widestedt 2002).
Figur 10.1 Skandalernas huvudsakliga karaktär samt rollöverträdelse
Huvudsaklig fokus på moraliska aspekter

Män
Överträdelsen sker
i den privata rollen

Överträdelsen sker
i den offentliga rollen

Kvinnor

Huvudsaklig fokus på juridiska aspekter

Kvinnor som inte kan hantera sitt privatliv kan komma att uppmärksammas på
ett sätt som inte sker för män i liknande situationer. Männens privata
fastslaget. Exempel på överträdelser kan vara bokföringsbrott, rattonykterhet eller användande av svart
arbetskraft. Med privat roll avses överträdelser som sker inom ramen för privatlivet. Med offentlig roll
avses överträdelser som sker inom ramen för huvudpersonens tjänsteutövning.
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förehavanden är först och främst att betrakta som privata angelägenheter och
som sådana bör de inte ha några större konsekvenser på yrkesrollen.
Kvinnornas privatliv står under en hårdare granskning än männens privatliv
samtidigt som männens privata tillkortakommanden i viss utsträckning ges
större acceptans.
3. I kvinnornas skandaler är det politiska ansvarsutkrävandet mer framträdande
än i männens skandaler.
Det är vanligare att medierna gestaltar kvinnornas skandaler utifrån ett
framåtblickande fokus än männens skandaler. Rapporteringen om männens
politiska skandaler tenderar också att ha en mer accepterande ton än
medieinnehållet i kvinnornas skandaler. Omvänt gäller att kvinnornas politiska
skandaler väcker starkare negativa känslor, kritiska synpunkter och missnöje än
vad männens skandaler framkallar. Detta betyder dock inte att kritiska
synpunkter och missnöje uteblir i männens skandaler. Möjligen kan det vara
lättare att vara accepterande i skandaler där frågeställning huvudsakligen är av
moralisk karaktär än i de fall där frågeställning också har en juridisk
dimension.
Inte sällan ägnas skandalens utgång stort medieutrymme. I kvinnornas
skandaler förs oftare diskussioner om skandalens utgång än i männens
skandaler. I kvinnornas skandaler sker detta i drygt var tredje artikel. Bland
männen sker detta i var sjätte artikel. Delvis förklaras skillnaderna av att
kvinnornas skandaler i genomsnitt är längre. En lång medierapportering måste
fyllas med innehåll och att spekulera om framtiden kan vara ett relativt enkelt
och snabbt sätt att producera nya artiklar. En viktig skillnad är att
rapporteringen om männens skandaler har större fokusering på möjligheterna
för huvudpersonen att fortsätta sitt förtroendeuppdrag än vad som är fallet i
kvinnornas skandaler.
Inte sällan ger medierna utrymme åt människor som anser att skandalens
huvudperson bör eller skall avgå. Detta är mer regel än undantag. Att anse att
en person skall avgå till följd av en politisk skandal behöver inte vara något
problem. Tvärtom kan det i flera fall finnas goda skäl för den uppfattningen.
Vad som kan utgöra ett problem är om en grupp av människor systematiskt
krävs på avgång i en betydligt större utsträckning än andra grupper.
Innebörden av att avgångskrav riktas mot en huvudperson är att dennes
duglighet i den politiska rollen helt eller delvis har underkänts. Skillnaden i
avgångskrav som riktas mot kvinnor och mot män kan delvis förklara resultat
från tidigare forskning som visat på att kvinnor avgår oftare än män till följd av
politiska skandaler i Sverige (Allern, Kantola, Pollack och Blach-Ørsten
2012:47). De skillnader som påvisats i denna studie, när det gäller riktade
avgångskrav, visar att mediernas gestaltning av kvinnornas skandaler är mer
dömande. Räknat i procent krävs kvinnor på avgång i 53 procent av
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skandalerna. Motsvarande andel bland männen är 36 procent. I mediernas
gestaltning av kvinnornas skandaler tenderar avgångskraven att falla snabbare
medan personer möjligen tänker sig för en extra gång innan de kräver
mannens avgång. Att medierna fokuserar mer på politiskt ansvarsutkrävande i
kvinnornas skandaler kan delvis förklaras av det tidsliga fokus som
huvudsakligen framträder i rapporteringen.73 I kvinnorna skandaler
problematiseras framtiden i större utsträckning än vad som sker för männen.
4. Kvinnor och män presenteras på olika sätt i mediernas rapportering.
Även om skandalens huvudperson ofta är känd finns det goda skäl för att
presentera vederbörande på ett korrekt sätt. Vanligast förekommande är att
huvudpersonen presenteras med förnamn, efternamn och med tjänstetitel. I
studien framkommer inga betydande skillnader i huruvida medierna väljer att
presentera huvudpersonen med förnamn och/eller efternamn. Skillnader
framkom dock i huruvida medierna väljer att presentera huvudpersonen med
tjänstetitel eller inte. I mediernas rapportering presenteras studiens kvinnor i
första hand genom fullständigt namn men utan tjänstetitel. Detta till skillnad
från männen som i första hand presenteras genom fullständigt namn samt en
korrekt tjänstetitel. Att medierna gör skillnad på kvinnor och män när det
gäller presentation av tjänstetitel är negativt. Att medierna inte gör någon
skillnad på kvinnor och män när det gäller presentation av namn är dock
positivt och resultatet går delvis emot tidigare internationell forskning
(Deutchman och Ellison 1999; Roncarolo 2000). Denna avhandling kan
således inte finna stöd för att kvinnor och män presenteras olika, när det gäller
namn, i svenska politiska skandaler. Den skillnad som framkommer i studien
kan leda till att medierna bortprioriterar korrekthet till förmån för en mer
personlig presentation.
5. I kvinnornas skandaler riktas ett större fokus på huvudpersonen än i männens
skandaler.
Huruvida medierna väljer att utforma rapporteringen utifrån sak eller person
har betydelse för nyhetsinnehållet. Om rapporteringen utformas utifrån ett
fokus på person ges huvudpersonen en primär betydelse samtidigt som
skandalens överträdelse ges en sekundär betydelse. Om mediernas fokus
istället riktas mot skandalens sakförhållanden är det primärt själva
överträdelsen som står i centrum. Vilken person som är skyldig till
överträdelsen är i dessa fall av mindre betydelse. Generellt utgör
personifieringen av skandalen ett starkt inslag i utformningen av mediernas
rapportering. Detta gäller oavsett om huvudpersonen är man eller kvinna.
Dock tenderar medierna att i en högre utsträckning fokusera på
73
En artikel kan antingen ha sitt fokus på det som har hänt, det som händer nu eller det som kan
komma att hända.

205

huvudpersonen i kvinnornas skandaler än i männens skandaler. Skillnaderna i
graden av personifiering i mediernas rapportering om politiska skandaler är ett
resultat som kompletterar tidigare kvalitativ forskning på området (Kleberg
och Widestedt 2002). Att mediernas fokusering på vem istället för vad är
starkare i kvinnornas skandaler än i männens skandaler innebär att männen
ges en mer balanserad rapportering än kvinnorna. En för stor obalans mellan
sak och person kan innebära att huvudpersonen överskuggar själva
överträdelsen i mediernas rapportering. I dessa situationer kan det vara svårt
att bedöma skandalens allvarsgrad och därigenom avgöra vilka konsekvenser
som är rimliga. Ett ytterligare problem kan vara att viktiga sakfrågor
överskuggas av ett för starkt fokus på huvudpersonen. Denna fara är i så fall
större i kvinnornas skandaler eftersom dessa omges av en rapportering som har
större inslag av personifiering än i rapporteringen om männens skandaler.
Sammanfattning av resultat
Utifrån mediernas rapportering om politiska skandaler kan konstateras att
kvinnornas skandaler överlag ges ett större nyhetsvärde än männens skandaler.
Som grupp betraktat väcker kvinnornas överträdelser starkare känslor genom
att de upprör i större utsträckning än männens skandaler. Mediernas
rapportering tenderar också att vara mindre accepterande, företa en mer kritisk
hållning och vara mer dömande i kvinnornas skandaler än i männens skandaler.
Trots dessa skillnader visar avhandlingens studie också på många likheter i hur
medierna rapporterar om kvinnor och män i politiska skandaler så missgynnas
kvinnor i flera avseenden. Det är därför viktigt att i framtiden mera noggrant
inkludera könsaspekten i analyser av politiska skandaler. Trots detta finns det
ytterligare några aspekter som är viktiga att ha i åtanke.
För det första kvarstår de könsskillnader som ovan diskuterats också när
studiens testvariabler inkluderas i analysen. Ibland framförs argument för att
eventuella skillnader i hur medierna rapporterar om kvinnor och män i
politiska skandaler huvudsakligen beror på andra faktorer än kön.74 De
trivariata analyser som är gjorda inom ramen för denna studie ger dock inget
stöd för dessa argument.
För det andra är det viktigt att ha i åtanke att även om betydelsen av små
procentuella skillnader mellan kvinnor och män inte skall överdrivas kan dessa
ändå utgöra stora skillnader räknat i antal artiklar. Exempelvis motsvarar en
skillnad på tre procentenheter cirka 130 artiklar. Detta motsvarar
omfattningen på vad som i avhandlingen definieras vara en stor skandal och
två medelstora skandaler. En skillnad på fem procentenheter utgör 217 artiklar
vilket motsvarar en mycket stor skandal och två medelstora skandaler.
74
De variabler som använts vid kontrollanalyser är skandaltyp, skandalens mediala storlek,
huvudpersonens position, huvudpersonens erfarenhet och huvudpersonens rollöverträdelse.
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För det tredje innebär inte studiens resultat att män alltid klarar sig bättre än
kvinnor i politiska skandaler. Det finns många exempel som visar på motsatsen
och där män genomgått mycket hårda mediestormar. Studiens resultat gäller
för kvinnor och män som grupp. Det betyder inte att de likheter och skillnader
som framkommit i studien återfinns i alla enskilda skandaler. I en jämförelse
av ett fåtal fall kan resultaten vara olika än de som framkommit i denna studie.
Dock innebär resultaten från denna studie att kvinnor kan få sämre
möjligheter till att hantera och överleva politiska skandaler än män. Det är inte
otänkbart att den grupp människor som ges en medierapportering som är
längre och har en starkare personifiering och med tydligare ansvarsutkrävande
och flera avgångskrav kommer att ha andra förutsättningar för att klara av en
skandal än den grupp av människor som ges en mildare rapportering. Att
skandalerna påminner om varandra är ej heller någon garanti för att de
behandlas likartat i massmedierna.
För det fjärde innebär inte studiens resultat att huvudpersonens kön förklarar
alla skillnader i mediernas rapportering om politiska skandaler. Det finns
flertalet andra faktorer som har betydelse. Studiens resultat innebär inte heller
att kön alltid har en stor betydelse i samband med att media rapporter om en
skandal. Det kan finnas enskilda fall där huvudpersonens kön har liten
betydelse eller till och med ingen betydelse alls.
För det femte är det viktigt att understryka att mediernas rapportering i många
avseenden är jämställd. Sett ur ett demokratiskt perspektiv är detta resultat
någonting som är mycket positivt. Exempel på avseenden som rapporteringen
är lika för kvinnor och män är artiklarnas längd, artikeltyp, nyhetsmedium,
förekomst av skandaler, den journalistiska vinklingen av artiklarna och
journalistens kön. I tabell 10.1 presenteras en översiktsbild av de likheter och
skillnader som framkommit i studien.
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Tabell 10.1 Översiktsbild av könsskillnader i mediernas rapportering om
kvinnor och män i politiska skandaler (procent artiklar)
Mycket stor eller stor skillnad (≥8 %)

Medelstor skillnad (6–7 %)

1. Skandaltyp
2. Är fokus på moral eller juridik
3. Huvudpersonens rollöverträdelse
4. Total medierapportering
5. Skandalens storlek
6. Skandalens längd
7. Artikelns huvudsakliga tidsliga fokus
8. Förekommer en diskussion eller någon
information om skandalens möjliga utgång?
9. Förekommer krav på, eller diskussion om
avgång eller avsked?
10. Diskuteras eller kommenteras
förtroendet för huvudpersonen eller dennes
trovärdighet?
11. Presenteras nya uppgifter eller
omständigheter?
12. Fokuserar artikelns innehåll
huvudsakligen på skandalens överträdelse
eller på huvudpersonen?
13. Presenteras huvudpersonen med
tjänstetitel?

1. Vem avslöjar skandalen
2. Adresseras en moralproblematik?
3. Kommenterar eller refererar artikeln till
tidigare skandaler som huvudpersonen varit
inblandad i?
4. Diskuterar eller kommenterar artikeln
huvudpersonens möjligheter till att utföra
nuvarande eller framtida arbetsuppgifter
efter den politiska skandalen?
5. Förkommer inslag av spekulation?

208

Tabell 10.1 (Forts.) Översiktsbild av könsskillnader i mediernas rapportering
om kvinnor och män i politiska skandaler (procent artiklar)
Liten, mycket liten eller ingen skillnad (0–5 %)
1. Tidningsmedium
2. Skandalens medieintensitet
3. Artikelstorlek
4. Artikeltyp
5. Artikelförfattarens kön
6. Fokuserar artikeln huvudsakligen på skandalens kärna eller på biaspekter?
7. Ges huvudpersonen möjlighet till ett eget uttalande eller förklaring
8. Huvudpersonens val av strategi för krishantering?
9. Vilken förklaring ges till den uppkomna skandalen?
10. Kommenteras eller diskuteras huvudpersonens överträdelse i relation till andra
politiska skandaler?
11. Kommenteras eller omnämns huvudpersonens tidigare erfarenheter?
12. Framkommer flera perspektiv på skandalen?
13. Diskuteras demokratiska implikationer av huvudpersonens agerande?
14. Vilken är artikelns huvudsakliga vinkling
15. Framförs kritik eller negativa reaktioner på huvudpersonens agerande?
16. Framförs stöd eller beröm för huvudpersonens agerande?
17. Vilket journalistiskt förhållningssätt framträder huvudsakligen i artikeln?
18. Förekommer vaga eller anonyma aktörer i artikeln?
19. Anges källor i artikeln?
20. Hur många namngivna källor finns i artikeln?
21. Förekommer referenser eller hänvisning till eget eller andra medier?
22. Uttrycks negativa kommentarer/beskrivningar om huvudpersonen?
23. Vilken är artikelns huvudsakliga namngivning av huvudpersonen?
24. Kommenteras eller omnämns huvudpersonens utseende?
25. Kommenteras eller omnämns huvudpersonens kläder eller accessoarer?
26. Kommenteras eller omnämns huvudpersonens ålder?
27. Kommenteras eller omnämns huvudpersonens familjesituation/civilstånd?
28. Kommenteras eller omnämns huvudpersonens känslouttryck eller hälsotillstånd?

209

Slutsats 2: Det finns stora variationer i riskerna för en etablering
av en journalistisk dubbelstandard i mediernas rapportering
Avhandlingens politiska skandaler har analyserats utifrån ett stort antal
indikatorer. Varje indikator utgör ett mått på eventuella olikheter i hur
medierna rapporterar om kvinnor och män. Utifrån de medieteoretiska
perspektiven dagordningsmakt, gestaltningsmakt och medielogik har
indikatorerna operationaliserats fram.75 Eventuella skillnader i mediernas
rapportering kan ge upphov till att dubbelstandard på sikt etableras i
journalistiken. Desto större skillnaderna är mellan könen, desto större bedöms
risken vara att de skall komma att cementeras och att olikheterna i mediernas
rapportering i framtiden etableras som en skrivstandard. Risken för en
etablering av en journalistisk dubbelstandard kan delas in i fem nivåer.76 Mer
precist innebär en journalistisk dubbelstandard att det ena könet systematiskt
gynnas eller missgynnas i den politiska nyhetsrapporteringen. En
dubbelstandard innebär att huvudpersonens kön, medvetet eller omedvetet, är
en faktor i hur medierna väljer att rapportera om politiska skandaler.
I en analys av mediernas dagordningsmakt, gestaltningsmakt och medielogik
var för sig framkommer också skillnader. I diagram 10.1 påvisas stora
skillnader i riskbilden av en etablering av en dubbelstandard med avseende på
medierapporteringens omfattning, innehåll och form. Den största risken är att
den etableras i omfattningen av mediernas rapportering. Det är inom detta
område som en majoritet av studiens stora könsskillnader återfinns. Den
minsta risken är att en journalistisk dubbelstandard etableras i utformningen
mediernas rapportering.

75
76

För en översikt av avhandlingen indikatorer se appendix 1.
För en överblick av dessa nivåer se kapitel 2.
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Diagram 10.1 Risken för en etablering av en journalistisk dubbelstandard i
mediernas rapportering om kvinnor och män i politiska skandaler (andel i
procent)
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0
Dagordningsmakt (omfattning)

Gestaltningsmakt (innehåll)

Medielogik (utformning)

Liten risk, mycket liten risk eller ej förekommande risk för en etablering av en journalistisk dubbelstandard
Medelstor risk för en etablering av en journalistisk dubbelstandard
Mycket stor eller stor risk för en etablering av en journalistisk dubbelstandard

Kommentar: Diagrammet visar hur stor andel av de indikatorer som är kopplade till
respektive medieteoretiskt perspektiv som utgör en risk för en etablering av en journalistisk
dubbelstandard i medierapporteringen om kvinnor och män i politiska skandaler.
Underlaget för de procentuella beräkningarna är hämtade från tabellerna 7.8, 8.7 och 9.12.
En sammanställning av studiens samtliga indikatorer återfinns i tabell 5.3. I diagrammet
förekommer ingen viktning av studiens indikatorer. Samtliga indikatorer tillskrivs lika stor
betydelse.

Det är viktigt att ha i åtanke att enskilda skillnader inte behöver utgöra ett
stort problem. Vad som kan vara problematiskt är om skillnaderna är många
och om de visar på en systematik i att en grupp människor missgynnas framför
en annan grupp människor.
1. Det föreligger en betydande risk för en etablering av en dubbelstandard i
mediernas prioriteringar av dagordningsmakten
Mediernas makt över dagordningen innebär en bestämmanderätt över
händelsers nyhetsvärde. Det är medierna själva som ytterst avgör i vilken
utsträckning händelser skall uppmärksammas. Eftersom medierna inte kan
rapportera om allting karaktäriseras nyhetsförmedlingen av ständiga
prioriteringar. I avhandlingen framkommer många skillnader i hur medierna
prioriterar medieutrymmet i politiska skandaler. Det massmediala utrymme
som vigs åt en politisk skandal är ett mått på nyhetens betydelse. Obetydliga
nyheter ges sällan stort medieutrymme. Mediernas makt över den politiska
skandalens nyhetsvärde uttrycks på flera olika sätt och i studien framkommer
att som grupp betraktat tillskrivs kvinnornas skandaler ett högre nyhetsvärde
än männens skandaler. I diagram 10.1 framgick att varannan
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innehållsanalytisk indikator på mediernas dagordningsmakt har uppvisat
könsskillnader som överstiger tio procentenheter. Även vid multivariata
tabellanalyser med studiens testvariabler har betydelsen av huvudpersonens
kön varit stark. I många avseenden gör mediernas olika bedömningar av
kvinnornas och männens skandaler när det gäller vilka överträdelser som
uppmärksammas i vilken omfattning. Utifrån de många och stora skillnader som
påvisats i datamaterialet är min bedömning att det föreligger en betydande risk för
att det kan komma att etableras en dubbelstandard i mediernas bedömningar av
skandalernas nyhetsvärde.
2. Det föreligger en förhöjd risk för en etablering av en dubbelstandard i mediernas
prioriteringar av gestaltningsmakten
Också när det gäller mediernas gestaltning av kvinnornas och männens
skandaler framkommer flera skillnader i studien. Utifrån den
gestaltningsteoretiska indelningen av mediernas innehåll utifrån
problemdefinition, problemorsak, moraliska omdömen och möjliga lösningar är det
främst de adresserade lösningarna som uppvisar störst skillnader i
nyhetsrapporteringen. Sammantaget är olikheterna inte lika stora och
påtagliga som de skillnader som framkommit i analysen av mediernas
dagordningsmakt. Jämfört med omfattningen av mediernas rapportering visar
mediernas innehållsliga prioriteringar på en mer jämställd nyhetsrapportering.
Även vid multivariata tabellanalyser med studiens testvariabler har betydelsen
av huvudpersonens kön varit stark. Mediernas gestaltningar uppkommer inte
av sig själva. Nyhetsartiklar skrivs inte heller av sig självt. De är ett resultat av
en mängd medvetna och omedvetna val. I diagram 10.1 framgick att knappt
var tredje innehållsanalytisk indikator på mediernas gestaltningsmakt har
uppvisat könsskillnader som överstiger tio procentenheter. Samtidigt uppvisar
knappt varannan indikator på små eller mycket små skillnader mellan könen.
Min bedömning är att trots många likheter i mediernas rapportering kan det
föreligga en förhöjd risk för att det kan komma att etableras en dubbelstandard i
gestaltningen av kvinnornas och männens politiska skandaler.
3. Det föreligger ingen risk för en etablering av en dubbelstandard i medielogiken
Varje massmedial framställning av ett innehåll förutsätter en tanke om en
utformning. När politiska skandaler rullas upp riktas ibland kritik mot
medielogikens utformning av nyhetsrapporteringen. En sådan logik innebär
bland annat att massmedia spetsar till ett problem, letar efter konflikter och
förenklar komplicerade förhållanden. Dock ger inte denna studie några belägg
för att det skulle vara stora skillnader mellan kvinnor och män. Tvärtom är
medielogiken i stor utsträckning könsblind. Till skillnad från
dagordningsmakten och gestaltningsmakten präglas utformningen av
mediernas rapportering av små könsskillnader eller inga könsskillnader alls.
Detta är positivt. En förklaring till att huvudsakligen små skillnader
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framkommer i studien kan vara att utformningen av ett medieinnehåll ofta
följer på förhand givna mallar. Även om mediernas utformning av
rapporteringen om kvinnornas och männens skandaler överlag är homogen
finns det ett fåtal skillnader. Framförallt är det i medielogikens intensifiering
samt personifiering och stereotypisering som är starkare i kvinnornas skandaler
än i männens skandaler. När det gäller kraven på tillspetsning och polarisering
samt förenkling och konkretion är mediernas rapportering om kvinnor och män
till största del likvärdig. I diagram 10.1 framgick att 81 procent av studiens
innehållsanalytiska indikatorer på medielogik har uppvisat små, mycket små
eller inga skillnader alls mellan kvinnor och män. Min bedömning är att det inte
föreligger någon risk för en etablering av en journalistisk dubbelstandard i
utformningen av nyhetsrapporteringen.

10.2 Hur kan skillnaderna i mediernas rapportering
förstås?
För att kunna förstå studiens resultat är det viktigt att påminna om några av de
saker som tidigare diskuterats i kapitlet. För det första skrivs inte
tidningsartiklar av sig själva. Nyheter produceras och i rapporteringen om
politiska skandaler förmedlar medierna en bild av verkligheten. De
forskningsresultat som har framkommit i denna avhandling ger en bild av
mediernas verklighetsbild. För det andra är verkligheten sällan svart eller vit.
Att medierna skriver mer om kvinnor än om män betyder inte att män slipper
undan rapportering och granskning i politiska skandaler. Att kvinnor krävs på
avgång i större utsträckning än män betyder inte att män aldrig krävs på
avgång eller för den delen avgår. För det tredje är det viktigt att ha i åtanke att
inom ramen för denna studie analyseras kvinnor och män på gruppnivå och
inte på individnivå. Som grupp betraktat finns det systematiska skillnader men
det betyder inte att samtliga kvinnor missgynnas av mediernas rapportering
eller att män alltid ges en mer gynnsam och fördelaktig journalistisk
granskning. En missuppfattning som lätt kan uppstå är att alla skillnader i
mediernas rapportering kan förklaras av huvudpersonens kön.77 För det fjärde
är det viktigt att inte glömma bort att även om studien huvudsakligen
fokuserar på skillnader i hur medierna rapporterar om kvinnor och män i
politiska skandaler så har många likheter också framkommit. För det femte
kan studiens forskningsresultat ges flera förklaringar och förstås utifrån flera
perspektiv. Några kan vara mer betydelsefulla och heltäckande än andra.

77

Ett exempel på detta är variabeln skandaltyp som överlag haft en liten effekt på gruppnivå. Men det
betyder inte att variabeln är obetydlig på individnivå vid en jämförelse av enskilda fall.
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Ett sätt att bringa förståelse för avhandlingens resultat är att utgå från den
modell som tidigare presenterades i kapitel fem. Som grupp betraktat kan
kvinnor och män ha olika förutsättningar i politiska skandaler. Människors
föreställningar om kvinnor och män kan ha en betydelse för deras reaktioner
på och inställning till politiska skandaler. De skillnader som framkommer i
avhandlingen kan därför uppkomma på grund av att journalister, likt samhället
i övrigt, tenderar att medvetet eller omedvetet ha stereotypa uppfattningar om
kvinnor och män.
Figur 10.2 Avhandlingens modell för förståelse för mediernas rapportering om
kvinnor och män i politiska skandaler

1. Vilka uppgifter och roller förväntas kvinnor och män ha
i samhället?
Som grupp betraktat
kan kvinnor och
män ha olika
förutsättningar i
politiska skandaler

•
•
•

Politik som ett historiskt sett manligt område
Mannen som norm inom politiken
Uppdelning mellan privat och offentlig roll

2. Hur förväntas kvinnor och män vara samt agera?
•
•
•

Kvalifikationer, kompetenser och duglighet
Personliga egenskaper och karaktärsdrag
Förväntningar om etik och moral

Förenklat kan avhandlingens resultat förstås utifrån historiska förklaringar,
genusteoretiska förklaringar och socialpsykologiska förklaringar.
Historiska förklaringar
Politik har av tradition varit förbehållet mannen. Medan det offentliga
politiska rummet historiskt har varit männens ensak har den privata sfären
huvudsakligen varit kvinnornas domän. Möjligen kan denna uppdelning idag
ses som föråldrad. I många avseenden är dock mannen fortfarande normen
inom politiken. Även om Sverige kan uppvisa jämställdhet i regering och
parlament är kvinnor exempelvis alltjämnt underrepresenterade bland flera
höga politiska förtroendeuppdrag. Att kvinnornas skandaler i större
utsträckning väcker negativa känslor än männens skandaler kan bero på att
kvinnor i politiken är verksamma i en struktur som under en lång tid har
formats av män och för män. Den politiska traditionen kan ha betydelse för
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hur kvinnor och män uppfattas i skandaler. Om mannen utgör normen för hur
en politiker skall vara och agera kan de kvinnor som eventuellt bryter mot
denna norm komma att kritiseras och ifrågasättas. Människor lever inte i ett
emotionellt vakuum där de kan analysera varje politisk skandal systematiskt
och objektivt likt en dator. Det kan vara svårt att helt koppla bort känslor,
stereotypa föreställningar, egna erfarenheter och egna värderingar.
Uppfattningar om en politisk skandal kan därför delvis vara uppbyggda på
subjektiva grunder.
Genusteoretiska förklaringar
Mediernas uppdelning mellan det offentliga och det privata framkommer i
denna studie. Det finns en åtskillnad mellan det privata och det offentliga när
det gäller män vilket inte framstår lika tydligt när det gäller för kvinnor.
Kvinnor måste hantera två arenor i större utsträckning än män som i större
utsträckning tillåts fokusera på endast en arena. I kvinnornas skandaler ges det
privata oftare ett offentligt ljus än vad som är fallet i männens skandaler. Om
frågetecken uppstår i en kvinnans privatliv kan hon komma att få sin yrkesroll
ifrågasatt på ett sätt som inte är gällande för mannen. Den privata och den
offentliga rollen hänger ihop på ett tydligare sätt för kvinnor än för män. Att
kvinnornas överträdelser i större utsträckning sker i den privata rollen än
männens överträdelser kan ge en bild av att kvinnor inte kan sköta sitt
privatliv. Ett starkare fokus på kvinnornas eventuella avgång kan utgöra ett
exempel på medier som Edström och Jacobson (1994:40) beskriver som: ”en
arena för könets isärhållande”. En tolkning av skillnaderna i mediernas fokus
på huvudpersonens avgång är att männens skandaler, som grupp betraktat,
inte bedöms vara lika allvarliga. I detta avseende kan det finnas en ordning
mellan könen i skandaler där männens tillkortakommanden i större
utsträckning kan accepteras och ursäktas.
Socialpsykologiska förklaringar
Tidigare studier om könsstereotyper har visat på att kvinnor och män bland
annat tillskrivs olika kvalifikationer, kompetenser, personliga egenskaper och
karaktärsdrag (Bem 1974; Nicholson 1986; Williams och Bennet 1975). Hur
pass upprörda och besvikna människor blir av en politisk skandal kan delvis
bero på föreställningar om kvinnors och mäns uppgifter och roller samt de
förväntningar som kommer med dessa uppgifter och roller. Inte minst det
starka personliga ansvarsutkrävandet i kvinnornas skandaler visar att olika
bedömningar sker av kvinnornas och männens överträdelser. Skillnaderna kan
vara ett uttryck för en något högre toleransnivå för männens skandaler. Som
tidigare uttryckts i avhandlingen kan en del av förklaringen möjligen ligga i
våra stereotypa föreställningar om män som mer buffliga och fiffliga än
kvinnor och kvinnor som mer hederliga och ärliga än män. Om människor har
olika föreställningar om kvinnors och mäns etik och moral kommer det också
att ha betydelse för hur vi moraliskt och etiskt utvärderar politiska skandaler.
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Scott Brenton (2007) sätter fingret på denna problematik när han säger att
“Political scandals are one mean of knocking female politicians of the pedestal,
and as they are initially exalted to a higher ethical plane. The resulting sense of
disappointment could be greater”. Om kvinnor förväntas ha en högre moral
kan utrymmet för misslyckande och tillkortakommanden vara mindre. Detta
kan leda till att kvinnor döms hårdare än män. Alla huvudpersoner förlorar på
en politisk skandal mer eller mindre. Men de personer som har de högsta
etiska och moraliska förväntningarna på sig kan vara de som förlorar mest.
Om mannen fortfarande utgör normen i det politiska livet kan den som utgör
ickenormen inte bara komma att granskas olika utan också att falla hårdare.
Det finns troligtvis få, om ens några, journalister eller representanter för något
av Sveriges nyhetsmedier som känner igen sig i den bild som framkommer i
denna studie. Framförallt används könsstereotyper omedvetet. Det är inte
medvetet som medierna ger kvinnor och män olika rapportering i politiska
skandaler. I politiska skandaler antingen bekräftas eller falsifieras människors
stereotypa föreställningar om kvinnor och män. Ibland kommer bilden av
kvinnan som skötsam och ärlig på kant i dessa extrema situationer.
Tidningsrubriker som ”Hur kunde du Gudrun?” kan ge associationer till den
ordningsamma flickan som gör sina föräldrar besvikna. Det är självklart inte så
att männens överträdelser ses med blida ögon men det finns skillnader i hur
accepterande tonen är i mediernas rapportering. Jag vill hävda att detta delvis
beror på att många människor omedvetet sätter olika moraliska och etiska
kompasser för kvinnor och män. Människors förväntningar på kvinnor och
män i politiken påverkar de reaktioner som kan uppstå vid oväntade händelser
som exempelvis politiska skandaler.
Alternativa förklaringar
Det finns också andra möjliga förklaringar till studiens resultat. I
sammanhanget är det viktigt att närmare diskutera två ytterligare perspektiv
som kan komplettera förståelsen för studiens resultat. Det första perspektivet
handlar om huvudpersonens egen förmåga att hantera en skandal. Ibland
framförs argumentet att det är kvinnornas och männens olika agerande som
förklarar variationer i mediernas rapportering om politiska skandaler
(Johansson 2011; Poirier Martinsson och Sohl Stjernberg 2011). Den svenska
journalisten Niklas Svensons råd till kvinnor att ”tuffa till sig i mediedrev”
(Runquist 2011) kan möjligen vara befogad. Det kan vara så att olikheter i
mediernas rapportering orsakas av huvudpersonerna själva. Huvudpersonernas
”egenhantering” kan dock vara svår att mäta i skandaler. I forskningen om
kvinnors och mäns sätt att agera i politiken har flera olikheter påvisats. För det
första tenderar kvinnor att be om ursäkt i en högre utsträckning än män
(Holmes 1995:157ff; Strand Hornnes 2012, 2009). Männen tenderade å sin
sida att rättfärdiga och förneka sina handlingar i större utsträckning än
kvinnorna (Cobb och Farahi 2006:20). För det andra har kvinnor lättare att
erkänna fel och brister än män (Lazare 2004:16). Kvinnor är också mer artiga
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än män (Lakoff 2004). För det tredje har Robin Lakoff (2004) visat på
skillnader i språkbruket som är till kvinnornas nackdel på den offentliga
arenan. Enligt Lakoff saknar kvinnornas språk bland annat den säkerhet och
rättframhet som kännetecknar männens språk. I stora politiska skandaler kan
denna skillnad vara betydelsefull. I situationer där huvudpersonen kämpar för
sin egen överlevnad kan förmågan att kunna förmedla säkerhet och auktoritet
ha stor betydelse. Medie- och kommunikationsforskaren Kazuki Iwanaga
(2001:323) talar om en könsfälla som kan infinna sig för kvinnor i politiken.
Problematiken ligger i att en alltför självsäker och aggressiv politisk retorik kan
leda till att vederbörande uppfattas som okvinnlig medan en mjukare
kommunikationsstrategi kan medföra att frågetecken höjs kring personens
handlingskraft och trovärdighet. Resultatet kan bli att kvinnor tvingas
balansera mellan stereotypa kvinnliga respektive manliga sätt att uttrycka sig
på och hur de än gör kan de komma att kritiseras för sitt sätt att tala politik
(Iwanaga 1995:332). Den tidigare brittiska premiärministern Margret
Thatcher illustrerar på ett sätt denna problematik. Epitetet Iron lady kan ge
bilden av en bestämd och en kompromisslös politiker men samtidigt en dam
sig är artig, väluppfostrad och att alltid propert klädd. I en avhandling om
kvinnligt och manligt politikerspråk konstaterar Kerstin Thelander (1986:17)
att männens sätt att kommunicera har kommit att utgöra normen för den
politiska retoriken. Negativa konsekvenser kan därför komma att följa för den
som kommunicerar på ett sätt som bryter mot det förväntade sättet. Eventuella
könsskillnader i den politiska retoriken skulle således kunna vara till en
nackdel för kvinnor i politiska skandaler.
Som tidigare diskuterats i inledningskapitlet undersöks tre indikatorer som
kan utgöra mått på eventuella skillnader i kvinnornas och männens agerande i
politiska skandaler. Dessa var i vilken mån huvudpersonen väljer att uttala sig,
vilken krishantering som huvudpersonen anammar och vilket stöd som uttrycks
för huvudpersonen. I studien framkommer endast blygsamma könsskillnader
för dessa tre indikatorer. Studien ger därför inget stöd för invändningen att det
finns stora skillnader i hur kvinnor och män hanterar politiska skandaler. Trots
detta kan det ändå vara så att huvudpersonens val av krishantering är av
betydelse för skandalens utveckling. Dock är det inte säkert att det är olikheter
i kvinnornas och männens ageranden som bidrar till skillnader i mediernas
rapportering om skandaler. Det kan också förhålla sig på det viset att det är
skillnader i mediernas rapportering som bidrar till att huvudpersonerna agera
olika i skandalerna. För att använda ett känt uttryck kan det i detta avseende
vara svårt att avgöra vad som är ”hönan och vad som är ägget”.
En andra alternativ förklaring är att diskutera studiens resultat utifrån ett
företagsekonomiskt perspektiv. Om det finns någon sanning i uttrycket att
”skandaler säljer” är en slutsats utifrån denna studie att skandaler med kvinnor
säljer bättre än skandaler med män. Då medierna spelar en aktiv roll i
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nyhetsförmedlingen kan det vara journalisterna och nyhetsredaktionerna själva
som omedvetet bidrar till skillnaderna i hur kvinnornas och männens
skandaler gestaltas. Det är viktigt att ha i åtanke att den enskilde journalisten
inte är obetydlig. Tvärtom är denne en inflytelsefull politisk aktör (Patterson
2008:23). Dock är det viktigt att också understryka att i den mån medierna
själva bidrar till att det skapas skillnader i rapporteringen om kvinnor och män
i politiska skandaler så är det inte är ett resultat av en medveten strategi utan
det sker omedvetet. I boken The Politics of News - The News of Politics (2008)
diskuterar statsvetaren och medie- och kommunikationsvetaren Jarol B
Manheim journalistiken utifrån vad han kallar ”journalistikens mytologi”.
Manheim argumenterar för att människor ofta har en felaktig föreställning om
hur journalistiken fungerar samt hur nyheter uppkommer. I tabell 10.2
presenteras dessa vanliga missförstånd om mediernas arbete.
Tabell 10.2 Journalistikens sex myter (Manheim 2008:101)
Myth

Reality

1.

News occurs naturally

News is manufactured

2.

News is a form of inquiry and
explanation

News is a form of storytelling

3.

News organizations seek to find and News organizations seek to maximize
expose the truth
profits

4.

Journalists are independentthinking professionals

Journalists are bureaucrats whose job is
to fill time or space in a cost-effective.
audience-pleasing manner

5.

Journalists are deep-earth miners
who will move mountains to find
the truth

Journalists are hunter-gathers who
skim the surface for the most readily
available material

6.

News content is a product of
objective observation

News content is a product of
manipulation

I den mån Mannheims beskrivning av den journalistiska verkligheten i tabell
10.2 är korrekt är det kanske inte så förvånande att det förekommer skillnader
i hur medierna rapporterar om kvinnor och män i politiska skandaler.
Medierna är en dramafabrik (Bengtsson 2001:87) och det är inte självklart att
kvinnor och män kommer att gestaltas lika i dramatiseringen av verkligheten.
Om kolumnen med myter får illustrera ett slags journalistisk ideal i tabell 10.2
är det kanske mera av ett önsketänkande att det inte skulle finnas några
skillnader i hur medierna rapporterar om kvinnor och män i politiska
skandaler.
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10.3 Vilka demokratiska implikationer kan studiens
resultat komma att medföra?
En av mediernas viktigaste uppgifter är att avslöja och rapportera om politiska
oegentligheter. Men det för ingenting gott med sig om medierna gör en
orättvis skillnad på kvinnor och män i rapporteringen om politiska skandaler.
En sådan situation gynnar varken politiker, medborgare eller medierna själva.
Resultaten från denna studie är viktiga därför att medierna till viss del arbetar i
demokratins tjänst och därmed kan ha en effekt på demokratin. Den allt mer
marknadsstyrda journalistiken kan få konsekvensen att viktiga demokratiska
värden trängs undan i medieinnehållet. I den mån det är möjligt skall
medierna behandla kvinnor och män lika i politiska skandaler. Kravet på att
nyhetsrapporteringen skall ge en rättvis bild av en aktuell händelse implicerar
också en förväntan på att kvinnor och män skall behandlas lika. Demokratin
förutsätter att alla är lika inför mediernas granskning.
Sett ur ett demokratiskt perspektiv finns det en fara med de skillnader som
påvisats i denna studie. I den idag klassiska boken Demokratin och dess
antagonister ställer demokratiteoretikern Robert Dahl (1999:245ff) upp sju
institutioner för polyarkin och den demokratiska processen. Dessa är valda
befattningshavare, fria och opartiska val, allmän rösträtt, rätt att kandidera i val,
yttrandefrihet, alternativa informationskällor och församlingsfrihet. Men det
finns en samhällsinstitution som Dahl inte närmare resonerar kring och det är
massmediernas roll i demokratin. Mediernas unika ställning som
informationskanal motiverar att även de bör inkluderas i Dahls teoretiska
modell. Med utgångspunkt från de resultat som framkommit ur denna
avhandling skulle en åttonde institution kunna utgöras av en objektiv
nyhetsförmedling i de termer som Jörgen Westerståhls argumenterade för redan
år 1972. Bland annat kan objektiviteten säkerställas genom en balanserad och
neutral rapportering (Westerståhl 1972:12ff). Flera av de systematiska
skillnader som påvisats i denna avhandling kan tyda på att kriterierna för en
objektiv nyhetsförmedling i politiska skandaler inte uppfylls. Människor har
rätt till en likvärdig rapportering. Speciellt i politiska skandaler, som kan få
långtgående personliga konsekvenser. Sett ur ett medborgarperspektiv är de
flesta människor beroende av mediernas information för att kunna bilda en
egen uppfattning om händelser i omvärlden. Mediernas bild av verkligheten
har stor betydelse för människornas egna verklighetsbilder. Detta innebär att
mediernas val och prioriteringar blir viktiga också för människors
bedömningar och uppfattningar om politiska skandaler. Få människor har
egna uppgifter om sakförhållanden i politiska skandaler vilket gör att
medborgarna är utelämnade till mediernas beskrivningar. Därför är det viktigt
att dessa, så långt det är möjligt, inte gör skillnad på kvinnor och män.
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Mediernas möjlighet till påverkan över politiken kan konkretiseras till ett
inflytande över politikens innehåll, mediernas nyhetsinnehåll och den allmänna
opinionen. Med utgångspunkt i föreställningen om maktens olika ansikten kan
studiens resultat få konsekvenser för makten över (1) det politiska
beslutsfattandet (2) den politiska dagordningen (3) människors tankar och (4)
mediernas politiska granskningsuppdrag.
1. Mediernas makt över det politiska beslutsfattandet
Maktens första ansikte är i huvudsak makt som ytterst tillhör de politiska
aktörerna (Strömbäck 2000:253). Det är Sveriges riksdag som ytterst fattar
beslut om rikets gemensamma angelägenheter. Samtidigt är det väljarna som
ytterst fattar beslut om vem som skall ingå i den parlamentariska församlingen.
Dock kan mediernas makt över dessa två privilegier ibland vara stor. Inte
minst gäller detta i politiska skandaler där mediernas makt både kan ha en
direkt och indirekt påverkan på politiska beslut som fattas av (1) den som är
skandalens huvudperson (2) de som betraktar skandalen inifrån politiken och
(3) de som betraktar skandaler utifrån politiken. Mediernas makt över
skandalens utgång kan påverka huvudpersonens beslut om att eventuellt avgå.
Även om medierna aldrig formellt kan avsätta en folkvald politiker kan det
mediala trycket, dess intensitet och kraft kväva politiska ambitioner och
innebära att ett politiskt uppdrag i praktiken blir omöjligt att fullfölja. I detta
avseende har medierna en avskedandemakt (Sjölin 2001:3f). Denna
avskedandemakt är problematisk och får under inga omständigheter användas
godtyckligt. Anledningen till detta är att det många gånger står stora
personliga och demokratiska värden på spel i politiska skandaler. I extrema fall
kan karriärer komma att ödeläggas och partiernas väljarstöd kan i alla fall i det
korta perspektivet komma att förändras kraftigt. Mediernas roll i demokratin
är inte att agera domare i politiska skandaler.
I den representativa demokratin är möjligheten till ansvarsutkrävande en viktig
mekanism. Huvudsakligen sker det på två nivåer. Den första nivån är det
folkvalda parlamentets möjlighet att utkräva ansvar av regeringen. Den andra
nivån är medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar av parlamentets ledamöter.
Dock finns det en tredje nivå som framträder tydligt i exempelvis politiska
skandaler. Det är mediernas möjlighet att utkräva ansvar av politiker. Det är
ett demokratiskt problem att det föreligger så stora skillnader i mediernas
ansvarsutkrävande. I denna studie framgår att kvinnor krävs på avgång i större
utsträckning än män och tidigare forskning har visat på att kvinnor avgår i
större utsträckning i politiska skandaler än män. Politiker avgår inte gärna om
det inte upplevs som nödvändigt. Därför är det inte konstigt att det kan finnas
ett samband mellan krav på avgång och huvudpersonen eventuella beslut om
avgång. Den som inte krävs på avgång i en skandal kommer troligtvis inte
heller att avgå. Medierna kan därför ha en makt över huvudpersonens beslut i
en politisk skandal.
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Även om risken för att en politiker skall komma att hamna i en politisk
skandal är försvinnande liten är dessa extrema händelser ändå så pass vanligt
förekommande idag att risken för en skandal rimligen bör ingå i alla kalkyler
innan en person accepterar ett politiskt uppdrag. Omvänt kan politiska partier
även komma att välja att inte erbjuda kompetenta personer höga politiska
uppdrag om riken för att potentiella skandaler kan avslöjas bedöms vara för
stor. Att medierna i större utsträckning kräver kvinnor på avgång än män i
politiska skandaler kan påverka den politiska rekryteringsprocessen negativt
och utgöra ett hinder för en fortsatt ökad kvinnorepresentation. I alla fall
förbättras inte möjligheten för att attrahera kompetenta kvinnor till att
engagera sig i politiken om det i många situationer reflexmässigt utropas krav
på avgång. Även om avgångskrav kan vara befogade är det olyckligt om
utvecklingen blir sådan att avgång är svaret och lösningen på alla politiska
skandaler. Politikens representativitet kan komma att påverkas negativt genom
att arbetet med att rekrytera nya krafter till politiken försvåras.
Förhoppningarna om att steget in i politiken skall vara kort och att trösklarna
skall vara låga kan komma att stanna vid förhoppningar om politiskt oerfarna
människor väljer att avstå från engagemang på grund av att det mediala priset
bedöms vara för högt. Även scenariot är drastiskt så kan politikens innehåll
komma att påverkas negativt om färre kvinnor väljer att engagera sig politiskt
(Falk 2008; Kleberg och Widestedt 2002; Lawless och Fox 2005). En
eventuell försämrad politisk representation kan också få konsekvenser för den
förda politiken. Legitimiteten för politiska beslut kan komma att försämras
om stora väljargrupper inte känner sig representerade och har svårigheter med
att identifiera sig med de valbara politikerna. Detta kan i sin tur komma att
förstärka människors eventuella politiska misstro och politikerförakt. För delar
av väljarkåren kan politiken komma att uppfattas som mindre intresseväckande
om kvinnor uteblir som förebilder. En minskad kvinnorepresentation kan
också innebära att demokratin går miste om viktiga dimensioner genom att
den politiska debatten och dess beslut tappar betydelsefulla perspektiv och
infallsvinklar (Dobel 1998; Freidenvall 2006; Hernes 1987; Norris 1996;
Phillips 1991, 2000; Skjeie 1992a, 1992b 1994; Wide 2006:4; Wängnerud
1998; Wängnerud och Oskarsson 1996; Sledziewski 1992:27).
2. Mediernas makt över den politiska dagordningen
Flera av de skillnader som framkommit i avhandlingen kan kopplas till
mediernas värdering av skandalernas nyhetsvärde. Som grupp betraktat ges
kvinnornas skandaler större uppmärksamhet och ger upphov till större debatt
än männens skandaler. Kvinnornas överträdelser och tillkortakommande
bedöms vara av ett större allmänintresse än männens skandaler. Det är ett
demokratiskt problem om medierna och medborgarna systematiskt upplever
kvinnors privata överträdelser som mer allvarliga än mäns offentliga
överträdelser. Även om skandaler på många sätt kan skilja sig åt från varandra
bör människors bedömningar av vad som är ett skandalöst beteende överlag
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vara samma för kvinnor som för män. Om kvinnor och män inte mäts med
samma etiska måttstock är det ett demokratiskt problem. Mediernas makt
över den politiska dagordningen kan innebära att en eller flera skandaler helt
kan komma att blockera alla försök till att bedriva politiskt arbete. I dessa
situationer kan en ihållande och intensiv rapportering komma att mer eller
mindre påtvinga att en politiker entledigas från sina uppdrag för att bryta ett
inrikespolitiskt dödläge och för att kunna återgå till en normal politisk vardag.
En positiv effekt av mediernas makt över den politiska dagordningen är att
skandaler kan väcka principiellt viktiga och betydelsefulla frågor för
demokratin. Avslöjandet av skandaler kan iscensätta debatt om regler och
moral som sedermera leder till förändringar. Om mediernas rapportering i för
stor utsträckning reduceras till en personfråga och inte till en sakfråga kan den
offentliga debatten komma att tappa frågor om hur politiker bör vara och
agera i den representativa demokratin.
3. Mediernas makt över människors tankar
Såväl medborgare som journalister är av den uppfattningen att de tror att
medierna påverkar människors uppfattningar om politik (Johansson 2003:10).
Sättet som medierna väljer att beskriva det politiska livet på kan bland annat
ha betydelse för hur människor bedömer politiska ledare (Strömbäck
2000:199ff). Att kvinnor som grupp, i flera avseenden, missgynnas i mediernas
rapportering kan påverka människors föreställningar om kvinnor och män i
politiken. I en politisk skandal har få människor tillgång till någon annan
information än den som förmedlas genom medierna. Detta kan innebära att
människors uppfattningar om en politiker eller en skandal till stor del skapas
utifrån mediernas beskrivningar av verkligheten. De skandaler som ges stor
uppmärksamhet blir ofta de händelser som människor anser är viktiga och som
även väcker flest negativa reaktioner. Olikheterna i mediernas rapportering
kan därför komma att ha inverkan på de förväntningar och krav som
människor ställer på kvinnor och män i politiken. Hur medierna väljer att
formulera artiklarna i samband med en skandal kan bli betydelsefullt eftersom
språket formar människors medvetande och uppfattningar om verkligheten (jfr
Carlin och Winfrey 2009:340). Ansvarsmodellen, där medborgare utvärderar
politikernas prestationer, förutsätter att väljarna har tillräcklig information för
att självständigt kunna bilda sig egna uppfattningar (jfr Kumlin 2003:91ff). En
medierapportering som inte är objektiv, balanserad och rättvis kan försvåra
medborgarnas möjligheter till politiskt ansvarsutkrävande. Möjligen är det
också svårt för medierna att vara helt objektiva, opartiska och rättvisa (Jfr
Rosenberg i Udden i P1 2010). Dock är det så att om en journalistisk
dubbelstandard får fotfäste kan könsstereotypa föreställningar om kvinnor och
män komma att konserveras. I sämsta fall kan dessa föreställningar även
komma att förstärkas. Även om de flesta människor saknar kontakt med
politiker, eller möjligen ens aldrig har träffat någon, kan de ha en förbestämd
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uppfattning om hur politiker skall vara. Om mediernas rapportering om
politiska skandaler exempelvis förmedlar en återkommande bild av kvinnor
som slarviga och oaktsamma i privatlivet kan den i framtiden komma att tas
för en sanning. I boken Nyhetsfabriken argumenterar Gunnar Nygren
(2008:30) för att ”Medierna är medskapare av värderingarna i samhället och
ger samtidigt uttryck för de dominerande värderingarna”. Mediernas tydligare
fokus på ett personligt ansvarsutkrävande i kvinnornas skandaler kan också
komma att ge en generell bild av männens skandaler som något mindre
allvarliga, även om så inte är fallet. Kvinnor som grupp kan komma att behöva
kämpa mot en bild av dem som slarviga och icke trovärdiga. Detta kan få
betydelse för hur människor uppfattar kvinnor och män i politiken.
4. Mediernas makt över den politiska granskningen
I rollen som den tredje statsmakten har medierna makt över granskningen av
den politiska makten. Denna makt kan sammanfattas i ett inflytande över vem
som skall granskas, när någon skall granskas och hur en händelse skall
gestaltas i nyhetsrapporteringen. Avhandlingens resultat har visat på att det
kan finnas en risk att det etableras en dubbelstandard i den politiska
granskningen. Om olika bedömningar görs av vilka skandaler som är viktiga
att rapportera om kan det bland annat utgöra ett problem för människors
möjligheter att utkräva ansvar av politiker. Om medierna i större utsträckning
anser att det är viktigare att rapportera om kvinnornas skandaler kan det ge en
bild av kvinnor som mer skandalösa än män. Dock skall riskerna inte
överdrivas. Dessa kan vara svåröverblickbara och resonemangen blir lätt
spekulativa. Detta till trots är det viktigt att understryka betydelsen av en
jämställd nyhetsrapportering om politiska skandaler för den goda demokratin.
De skillnader som påvisats i denna studie kan också komma att kvarstå om
ingen förändring kommer till stånd. De observerade skillnaderna försvinner
inte av sig själv. Tvärtom behövs en fortsatt diskussion i ämnet. Det är också
viktigt att mediedebatten av politiska skandaler inte enbart utgörs av en
“reflection on action”. Den behöver även “reflection in action”. Om ingen
förändring kommer till stånd kommer framtida rapportering om skandaler att
präglas av liknande skillnader som de som identifierats i denna studie. Ett
annat demokratiskt problem som kan följa av att rapporteringen om
kvinnornas skandaler i många avseenden är olik rapporteringen om männens
skandaler är att förtroendet för medierna sjunker. Om medierna upplevs
missbruka granskningsmakten eller på annat sätt inte lever upp till samhällets
högt ställda demokratiska förväntningar kan människors tilltro försvagas
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10.4 Vilken vidare kunskapsutveckling är
forskningsområdet i behov av?
Det är mer regel än undantag att en avhandling väcker fler frågor än den ger
svar på. Detta är positivt. Utifrån avhandlingens resultat har jag för avsikt att
peka på fem områden som är i behov av en fortsatt kunskapsutveckling.
För det behövs flera kvantitativa studier. Det behövs en systematiserad
kvantifiering för att få svar på frågor om hur förekommande olika aspekter är i
mediernas rapportering om politiska skandaler. Det finns även ett behov av
fler komparativa studier. För det andra behövs det att större fokus riktas mot
de politiska skandaler som genererar mindre massmedial uppmärksamhet. Vad
är det för mekanismer som avgör om en skandal blir stor eller liten? Ofta riktas
fokus mot stora politiska skandaler och mediedrev. Studiet av mindre
skandaler kan också bidra med viktig kunskap. För det tredje finns ett behov
av mer forskning om medborgarnas attityder till kvinnornas och männens
politiska skandaler. I denna studie är det mediernas bild av politiska skandaler
som analyseras. Tidigare forskning har till stor del fokuserat på politikernas
uppfattningar och upplevelser av att vara huvudpersoner i politiska skandaler.
Dock finns en ganska begränsad kunskap om medborgarnas åsikter om
kvinnor och män i svenska politiska skandaler. För det fjärde är det av
betydelse att närmare analysera eventuella skillnader i hur kvinnor och män
agerar i politiska skandaler. Även om denna studie, utifrån ett litet antal
indikatorer, inte ger något stöd för invändningen att kvinnor och män som
grupp hanterar politiska skandaler på olika sätt är det en aspekt som förtjänar
större uppmärksamhet. För det femte är viktigt att i den fortsatta forskningen
problematisera mediernas makt över skandalens utfall och rollen som politisk
ansvarsutkrävare. Även om medierna inte kan avsätta en politiker kan de i allra
högsta grad påverka den enskilda politikerns beslut att avgå.
Avslutande ord
Avhandlingen inleddes med ett påstående och en fråga. Dessa löd: det brukar
heta att ”alla är lika inför lagen” men är alla lika inför mediernas politiska
granskning och rapportering? Föga förvånande kanske, har svaret visat sig vara
både ja och nej. Verkligheten är sällan varken svart eller vit. Det finns många
stora skillnader som är allvarliga, sett ur ett demokratiskt perspektiv, men det
finns också många likheter, vilket är positivt sett ur samma demokratiska
perspektiv. Även om en politisk skandal på många sätt kan vara en speciell och
extrem situation visar dock resultaten från denna studie att kön är en viktig
aspekt att beakta. I framtida analyser av mediernas rapportering om politiska
skandaler bör kön ingå som en faktor på samma sätt som kön är att betrakta
som en viktig faktor i många andra samhällsanalyser. I detta avseende är
skandaler inte unika.
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APPENDIX 1: STUDIENS
KODSCHEMA
Nr

Indikator

Svarsalternativ

F1a

Artikel ID

1–4345

F1b

Skandal ID

1–92

F2

Politisk skandal

Skandalens namn

F3

Startår

1997–2010

F4a

Skandalens mediala storlek

1. Liten
2. Mellanstor
3. Stor
4. Mycket stor

F4b

Skandalens längd

1. Kort
2. Medellång
3. Lång
4. Mycket lång

F5

Skandalens avslöjare

1. Aftonbladet
2. Dagens Nyheter
3. Expressen
4. Svenska Dagbladet
5. SVT
6. TV4
7. Dagens Eko
8. TT
9. Övrig aktör
99. Ej tillämpbar
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F6

I vilken roll har den politiska
skandalens överträdelse skett?

1. I den privata rollen
2. I den offentliga yrkesrollen

F7

Huvudpersonens kön

1. Man
2. Kvinna

F8a

Huvudpersonens
partitillhörighet vid tiden för
uppdagandet av den politiska
skandalen

1. Centerpartiet
2. Folkpartiet
3. Kristdemokraterna
4. Miljöpartiet
5. Moderata samlingspartiet
6. Socialdemokraterna
7. Vänsterpartiet

F9a

Huvudsaklig karaktär på
skandal 1

1. Pratskandal
2. Ekonomisk skandal
3. Privatmoralisk skandal
4. Maktskandal
5. Övrig skandal

F9b

Huvudsaklig karaktär på
skandal 2

1. Pratskandal
2. Intressekonfliktsskandal
3. Redovisningsskandal
4. Bokförings och deklarationsskandal
5. Alkoholskandal
6. Offentlig resursutnyttjandeskandal
7. Dubbelmoralskandal
8. Skattemoralskandal
9. Girighetsskandal
10. Valfuskskandal
11. Befogenhetsskandal
12. Övrig skandal

F9c

Huvudsaklig karaktär på
skandal 3

1. Moralisk karaktär
2. Juridisk karaktär

F10a Huvudpersonens huvudsakliga
position 1

78

VU = Verkställande utskott
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1. Statsminister eller vice statsminister
2. Statsråd
3. Partiledare eller språkrör
4. Partiledare och statsråd
5. Riksdagsledamot
6. Riksdagskandidat
7. Europaparlamentariker
8. Ledamot av partistyrelse eller VU78

F10b Huvudpersonens huvudsakliga
position 2

1. Låg
2. Medelhög
3. Hög

F11

Huvudpersonens rikspolitiska
erfarenhet

1. Kort
2. Medellång
3. Lång

F12

Skandalens konsekvenser för
huvudpersonen?

1. Direkt avgång
2. Avgång efter avslutad
mandatperiod
3. Avsked
4. Timeout följt av återkomst i
politiken
5. Timeout följt av avgång
6. Övergång till partilöshet eller
politiskt oberoende
7. Tillbakadragande av kandidatur
8. Fortsatt förtroendeuppdrag eller
kandidatur

F13a Nyhetsmedium 1

1. Aftonbladet
2. Dagens Nyheter
3. Expressen
4. Svenska Dagbladet

F13b Nyhetsmedium 2

1. Morgonpress
2. Kvällspress

F14a Artikelstorlek 2

Öppet svarsalternativ
00. Ej tillämpbar

F14b Artikelstorlek 1

1. Kort
2. Mellanstor
3. Stor
4. Mycket stor
99. Ej tillämpbar

F15a Publiceringsår

1997–2010

F15b Publiceringsdatum

ÅÅÅÅ/MM/DD
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F16

Artikelförfattarens eller
författarnas kön

1. Man
2. Kvinna
3. Man och kvinna
99. Ej tillämpbar

F17

Artikeltyp

1. Nyhetsartikel
2. Debattartikel
3. Ledare
4. Krönika eller kolumn
5. Insändare
6. Politisk eller ekonomisk analys
7. Övrig

F18

Artikelns huvudsakliga innehåll 1. Artikelns brödtext berör
huvudsakligen den aktuella
skandalens huvudaspekter eller
biaspekter
2. Artikelns brödtext berör
huvudsakligen en annan politisk
skandal eller händelse
3. Artikelns brödtext berör den
aktuella skandalen endast genom
omnämnande

F19

Fokuserar artikelns innehåll
huvudsakligen på skandalens
överträdelse eller på
huvudpersonen?

1. Fokus är på själva överträdelsen
2. Fokus är på huvudpersonen
3. Ett övrigt fokus
99. Ej tillämpbar

F20

Fokuserar artikeln
huvudsakligen på skandalens
huvudaspekter eller på
biaspekter till skandalen?

1. Den politiska skandalens
huvudaspekter
2. Den politiska skandalens biaspekter
99. Ej tillämpbar

F21

Vilken aspekt av överträdelsen
står huvudsakligen i fokus?

1. Moralisk aspekt
2. Juridisk aspekt
3. Både moralisk och juridisk aspekt
99. Ej tillämpbar

F22

Vilken är artikelns huvudsakliga 1. Förnamn
namngivning av huvudpersonen? 2. Efternamn
3. Förnamn och efternamn
4. Blandad namngivning
99. Ej tillämpbar
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F23

Ges huvudpersonen möjlighet
till eget uttalande eller
förklaring?

1. Nej, inget uttalande eller förklaring
ges av huvudpersonen
2. Ja, genom nytt uttalande eller
förklaring
3. Ja, genom refererande av tidigare
uttalande eller förklaring
4. Ja, men huvudpersonen avböjer att
kommentera eller kan ej nås för kom.
99. Ej tillämpbar

F24

Tillkommer nya uppgifter eller
nya omständigheter i den
politiska skandalen?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

F25

Huvudpersonens krishantering? 1. Attack
2. Försvar eller förklaring
3. Ursäkt
4. Inga kommentarer
5. Ingen krishantering framgår i
artikeln
99. Ej tillämpbar

F26

Vilken förklaring ges till den
uppkomna skandalen?

F27

Vilken är artikelns huvudsakliga 1. Moralisk vinkling
vinkling?
2. Juridisk vinkling
3. Ekonomisk vinkling
4. Politisk eller parlamentarisk
vinkling
5. Personlig vinkling
6. Övrig vinkling
99. Ej tillämpbar

1. Slarv, okunskap eller missförstånd
2. Ekonomisk förklaring
3. Tung arbetsbörda
4. Vilseledd
5. Juridisk förklaring
6. Övrig förklaring
7. Ingen förklaring ges
99. Ej tillämpbar
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F28

Vilket är artikelns huvudsakliga 1. Huvudpersonens dåtida agerande
tidsliga fokus?
2. Huvudpersonens nutida hantering
av den politiska skandalen
3. Huvudpersonens framtida
möjlighet till ett fortsatt utövande av
nuvarande arbetsuppgifter
99. Ej tillämpbar

F29

Vilket journalistiskt
förhållningssätt framträder
huvudsakligen i artikeln?

1. Beskrivande eller återberättande
2. Tolkande, analyserande eller
kommenterande
3. Dömande
4. Stöttande
5. Raljerande, humoristiskt eller
nedlåtande

F30a Förekommer diskussion,
kommentar, eller information
om skandalens utgång för
huvudpersonen?

1. Nej
2. Ja

F30b Om ja, vilken utgång nämns
huvudsakligen?

1. Avgång
2. Timeout
3. Avsked
4. Fortsättning
5. Övrig
99. Ej tillämpbar

F31

Diskuterar eller kommenterar
artikeln någon lösning av
skandalen?

F33

Kommenteras eller omnämns
1. Nej
Huvudpersonens
2. Ja
familjesituation eller civilstånd?

F34

Kommenteras eller omnämns
huvudpersonens utseende?

1. Nej
2. Ja, negativt
3. Ja, positivt

F32

Kommenteras eller omnämns
HP:s kläder eller accessoarer?

1. Nej
2. Ja

F33

Kommenteras eller omnämns
huvudpersonens ålder?

1. Nej
2. Ja
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1. Nej
2. Ja
99. Huvudpersonen har avgått

F34

Kommenteras eller omnämns
huvudpersonen genom någon
form av känslouttryck eller
personlighetsdrag?

1. Nej
2. Ja, negativt
3. Ja, positivt

F35

Kommenteras eller omnämns
huvudpersonen genom någon
form av hälsotillstånd?

1. Nej
2. Ja, negativt
3. Ja, positivt

F36a Diskuteras eller kommenteras
förtroendet för huvudpersonen
eller dennes trovärdighet?

1. Nej
2. Ja, huvudsakligen ett minskat
förtroende eller minskad trovärdighet
diskuteras
3. Ja, huvudsakligen fortsatt förtroende
eller trovärdighet diskuteras
4. Ja, såväl minskat som fortsatt
förtroende och trovärdighet diskuteras

F36b Om ja, diskuteras eller
kommenteras förtroendet för
huvudpersonen utifrån
arbetsrelaterade förehavanden
eller utifrån privata
förehavanden?

1. Ja, utifrån arbetsrelaterade
förehavanden
2. Ja, utifrån privata förehavanden
99. Ej tillämpbar

F37a Diskuteras eller kommenteras
huvudpersonens tidigare
erfarenheter i artikeln?

1. Nej
2. Ja

F37b Om ja, hur framställs
erfarenheten eller
kvalifikationerna?

1. Positivt, en tillgång för
huvudpersonen
2. Negativt, en belastning för
huvudpersonen
3. Neutralt, varken en tillgång eller
belastning för huvudpersonen
99. Ej tillämpbar

F38

Diskuteras eller kommenteras
huvudpersonens möjlighet till
att utföra nuvarande eller
framtida arbetsuppgifter efter
den politiska skandalen?

1. Nej
2. Ja, huvudsakligen med en negativ
innebörd
3. Ja, huvudsakligen med en positiv
innebörd
4. Ja, både med en positiv och en
negativ innebörd
99. Ej tillämpbar
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F39

Framkommer flera perspektiv på 1. Nej
den politiska skandalen?
2. Ja

F40

Förekommer vaga eller anonyma 1. Nej
aktörer?
2. Ja
3. Inga aktörer förekommer i artikeln

F41

Förkommer inslag av
spekulation?

1. Nej
2. Ja, negativ spekulation
3. Ja, positiv spekulation
4. Ja, neutral spekulation. Varken
positiv eller negativ

F42

Uttrycks nedlåtande eller
negativa kommentarer och
beskrivningar om
huvudpersonen?

1. Nej
2. Ja

F43

Diskuteras eller kommenteras
politiskt ansvar?

1. Nej
2. Ja, individuellt ansvar diskuteras
3. Ja, kollektivt ansvar diskuteras

F44

Utkrävs politiskt ansvar?

1. Nej
2. Ja, individuellt ansvar utkrävs
3. Ja, kollektivt ansvar utkrävs

F45a Förekommer krav på, eller
diskussion om avgång/avsked?

1. Nej
2. Ja, krav framförs på avgång eller
avsked
3. Ja, diskussion förs om avgång eller
avsked
99. Ej tillämpbar

1. Nej
F45b Om ja, förekommer krav på,
eller diskussion om avgång eller 2. Ja
avsked från Sveriges
99. Ej tillämpbar
statsminister?
1. Nej
F45c Om ja, förekommer krav på,
eller diskussion om avgång eller 2. Ja, Centerpartiet
avsked från partiledare/språkrör? 3. Ja, Folkpartiet
4. Ja, Kristdemokraterna
5. Ja, Miljöpartiet
6. Ja, Moderata samlingspartiet
7. Ja, Socialdemokraterna
8. Ja, Vänsterpartiet
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1. Nej
F45d Om ja, förekommer krav på,
eller diskussion om avgång eller 2. Ja
avsked från politiker inom
99. Ej tillämpbar
samma parti?
F45e Om ja, förekommer krav på,
eller diskussion om avgång eller
avsked från politiker inom M,
FP, C eller KD?

1. Nej
2. Ja, flera partier
3. Ja, Moderata samlingspartiet
4. Ja, Folkpartiet
5. Ja, Centerpartiet
6. Ja, Kristdemokraterna
99. Ej tillämpbar

F45f Om ja förekommer krav på, eller
diskussion om avgång eller
avsked från politiker inom S, V
eller MP?

1. Nej
2. Ja, flera partier
3. Ja, Socialdemokraterna
4. Ja, Vänsterpartiet
5. Ja, Miljöpartiet
99. Ej tillämpbar

1. Nej
F45g Om ja, förekommer krav på,
eller diskussion om avgång eller 2. Ja
avsked från artikelns författare 99. Ej tillämpbar
och/eller från andra medier?
1. Nej
F45h Om ja, förekommer krav på,
eller diskussion om avgång eller 2. Ja
avsked från forskare?
99. Ej tillämpbar
1. Nej
F45i Om ja, förekommer krav på,
eller diskussion om avgång eller 2. Ja
avsked från allmänheten?
99. Ej tillämpbar
1. Nej
F45j Om ja, förekommer krav på,
eller diskussion om avgång eller 2. Ja
avsked från experter?
99. Ej tillämpbar
1. Nej
F45k Om ja, förekommer krav på,
eller diskussion om avgång eller 2. Ja
avsked från representant för
99. Ej tillämpbar
fackförbund?
1. Nej
F45l Om ja, förekommer krav på,
eller diskussion om avgång eller 2. Ja
avsked av huvudpersonen själv? 99. Ej tillämpbar
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1. Nej
F45m Om ja, förekommer krav på,
eller diskussion om avgång eller 2. Ja
avsked från övrig aktör?
99. Ej tillämpbar
F46a Framförs stöd eller beröm för
huvudpersonens agerande?

1. Nej
2. Ja

F46b Om ja, förekommer stöd eller
beröm från Sveriges
statsminister?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

1. Nej
F46c Om ja, förekommer stöd eller
beröm från partiledare/språkrör? 2. Ja, Centerpartiet
3. Ja, Folkpartiet
4. Ja, Kristdemokraterna
5. Ja, Miljöpartiet
6. Ja, Moderata samlingspartiet
7. Ja, Socialdemokraterna
8. Ja, Vänsterpartiet
F46d Om ja, förekommer stöd eller
beröm från politiker inom
samma parti?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

F46e Om ja, förekommer stöd eller
beröm från politiker inom M,
FP, C eller KD?

1. Nej
2. Ja, flera partier
3. Ja, Moderata samlingspartiet
4. Ja, Folkpartiet
5. Ja, Centerpartiet
6. Ja, Kristdemokraterna
99. Ej tillämpbar

F46f Om ja, förekommer stöd eller
beröm från politiker inom S, V
eller MP?

1. Nej
2. Ja, flera partier
3. Ja, Socialdemokraterna
4. Ja, Vänsterpartiet
5. Ja, Miljöpartiet
99. Ej tillämpbar

F46g Om ja, förekommer stöd eller
beröm från artikelns författare
och/eller andra medier?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

F46h Om ja, förekommer stöd eller
beröm från forskare?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar
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F46i Om ja, förekommer stöd eller
beröm från allmänheten?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

F46j Om ja, förekommer stöd eller
beröm från expert?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

F46k Om ja, förekommer stöd eller
beröm från fackförbund?

1. Nej
2. Ja

F46l Om ja, förekommer stöd eller
beröm från övrig aktör?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

F47a Framförs kritik eller negativa
reaktioner på huvudpersonens
agerande i politiska skandalen?

1. Nej
2. Ja

1. Nej
F47b Om ja, framförs kritik eller
negativa reaktioner på den
2. Ja
politiska skandalen från Sveriges 99. Ej tillämpbar
statsminister?
F47c Om ja, framförs kritik eller
negativa reaktioner på den
politiska skandalen från
partiledare eller språkrör?

1. Nej
2. Ja, Centerpartiet
3. Ja, Folkpartiet
4. Ja, Kristdemokraterna
5. Ja, Miljöpartiet
6. Ja, Moderata samlingspartiet
7. Ja, Socialdemokraterna
8. Ja, Vänsterpartiet

1. Nej
F47d Om ja, framförs kritik eller
negativa reaktioner på den
2. Ja
politiska skandalen från politiker 99. Ej tillämpbar
inom samma parti?
F47e Om ja, framförs kritik eller
negativa reaktioner på den
politiska skandalen från politiker
inom M, FP, C eller KD?

1. Nej
2. Ja, flera partier
3. Ja, Moderata samlingspartiet
4. Ja, Folkpartiet
5. Ja, Centerpartiet
6. Ja, Kristdemokraterna
99. Ej tillämpbar
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F47f Om ja, framförs kritik eller
negativa reaktioner på den
politiska skandalen från politiker
inom S, V eller MP?

1. Nej
2. Ja, flera partier
3. Ja, Socialdemokraterna
4. Ja, Vänsterpartiet
5. Ja, Miljöpartiet
99. Ej tillämpbar

1. Nej
F47g Om ja, framförs kritik eller
negativa reaktioner på den
2. Ja
politiska skandalen från artikelns 99. Ej tillämpbar
författare eller andra medier?
F47h Om ja, framförs kritik eller
reaktioner på den politiska
skandalen från forskare?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

F47i Om ja, framförs kritik eller
negativa reaktioner på den
politiska skandalen från
allmänheten?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

F47j Om ja, framförs kritik eller
negativa reaktioner på den
politiska skandalen från
experter?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

F47k Om ja, framförs kritik eller
negativa reaktioner på den
politiska skandalen från
representant för fackförbund?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

F47l Om ja, framförs kritik eller
negativa reaktioner på den
politiska skandalen från någon
övrig aktör?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

F48a Anges källor i artikeln?

1. Nej
2. Ja, huvudsakligen namngivna källor
3. Ja, huvudsakligen anonyma källor

F48b Om ja, används huvudpersonen 1. Nej
som en källa för information?
2. Ja
99. Ej tillämpbar
F48c Om ja, används Sveriges
statsminister som en källa för
information?
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1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

F48d Om ja, används partiledare eller 1. Nej
språkrör som en källa för
2. Ja, Centerpartiet
information?
3. Ja, Folkpartiet
4. Ja, Kristdemokraterna
5. Ja, Miljöpartiet
6. Ja, Moderata samlingspartiet
7. Ja, Socialdemokraterna
8. Ja, Vänsterpartiet
F48e Om ja, används politiker inom
samma parti som en källa för
information?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

F48f Om ja, används politiker inom 1. Nej
M, FP, C eller KD som en källa 2. Ja, från flera partier
för information?
3. Ja, Moderata samlingspartiet
4. Ja, Folkpartiet
5. Ja, Centerpartiet
6. Ja, Kristdemokraterna
99. Ej tillämpbar
F48g Om ja, används politiker inom
S, V eller MP som en källa för
information?

1. Nej
2. Ja, från flera partier
3. Ja, Socialdemokraterna
4. Ja, Vänsterpartiet
5. Ja, Miljöpartiet
99. Ej tillämpbar

1. Nej
F48h Om ja, används tjänstemän
inom riksdag eller regering som 2. Ja, pressekreterare eller
en källa för information?
statssekreterare
3. Ja, partisekreterare
4. Ja, övriga tjänstemän
99. Ej tillämpbar
F48i Om ja, används det egna mediet 1. Nej
som en källa för information?
2. Ja
99. Ej tillämpbar
F48j Om ja, används andra medier
som en källa för information?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar
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F48k Om ja, används forskare som en 1. Nej
källa för information?
2. Ja
99. Ej tillämpbar
F48l Om ja, används experter som en 1. Nej
källa för information?
2. Ja
99. Ej tillämpbar
F48m Om ja, används allmänheten
som en källa för information?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

F48n Om ja, används representant för 1. Nej
fackförbund som en källa för
2. Ja
information?
99. Ej tillämpbar
F48o Om ja, används övriga källor
som en källa för information?

1. Nej
2. Ja
99. Ej tillämpbar

F49

Hur många namngivna källor
förekommer utöver
huvudpersonen?

1. Ingen källa
2. En källa
3. Två källor
4. Tre källor
5. Fyra eller fler källor

F50

Förekommer referenser eller
hänvisning till eget eller andra
medier?

1. Nej
2. Ja, till den egna tidningen
3. Ja, till andra medier
4. Ja, till både eget och andra medier
99. Ej tillämpbar

F51a Diskuteras eller kommenteras
demokratiska eller politiska
implikationer av
huvudpersonens agerande?

1. Nej
2. Ja

F51b Om ja vilken är den
huvudsakliga implikationen?

1. Politikerförakt eller politikens
anseende
2. Politikens innehåll
3. Politikens former
4. Svårigheter att rekrytera nya
medlemmar och politiskt aktiva
personer
5. Jävsituation/intressekonflikt
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6. Minskat stöd i opinionen
7. Mediernas makt och demokratiska
uppgifter
8. Övrig implikation
99. Ej tillämpbar
F52

Adresseras en
moralproblematik?

1. Nej
2. Ja, huvudpersonen fuskar, fifflar
eller trixar
3. Ja, huvudpersonen är förmer än
andra eller står över lagen
4. Ja, huvudpersonen ljuger eller
utelämnar information och/eller
skyller ifrån sig
5. Ja, huvudpersonen uppträder girigt
och skor sig på andra eller snor åt sig
6. Ja, huvudpersonen uppvisar en
dubbelmoral genom att inte leva som
vederbörande lär
7. Ja, huvudpersonen följer inte lagar
och regler samt andra regler verkar
gälla för huvudpersonen
8. Ja, huvudpersonen gör inte rätt för
sig
9. Ja, huvudpersonen riskerar att kan
hamna i en intressekonflikt
10. Ja, huvudpersonen smiter undan
någonting
11. Ja, huvudpersonen uttrycker sig på
ett olämpligt sätt
12. Ja, huvudpersonen bedöms inte på
ett liknande sätt som andra i samma
situation
13. Ja, huvudpersonens möjlighet till
att agera med trovärdighet i framtiden
14. Ja, huvudpersonen slarvar med
användandet av offentliga medel
15. Ja, huvudpersonen utnyttjar sin
ställning för privata ändamål
16. Ja, övrig moralproblematik
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F53a Diskuterar eller jämför artikeln
huvudpersonens överträdelse i
relation till andra politiska
skandaler?

1. Nej
2. Ja, politiska skandaler med kvinnor
som huvudpersoner
3. Ja, politiska skandaler med män
som huvudpersoner
4. Ja, politiska skandaler med kvinnor
som huvudpersoner och politiska
skandaler med män som
huvudpersoner

F53b Om ja vilken politisk skandal
kommenteras eller diskuteras?

Öppet svarsalternativ
99. Ej tillämpbar

F54

Kommenterar eller refererar
artikeln till tidigare skandaler
som huvudpersonen varit
inblandad i?

F55

Presenteras huvudpersonen med 1. Nej
tjänstetitel vid första
2. Ja, dock ej genom korrekt
benämningen?
tjänstetitel
3. Ja, korrekt tjänstetitel
99. Ej tillämpbar
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1. Nej
2. Ja
98. Huvudpersonen har ej varit
inblandad i någon tidigare politisk
skandal

APPENDIX 2: PRESENTATION AV
AVHANDLINGENS POLITISKA
SKANDALER
Nr

Skandal

Huvudperson

1.

Tobleroneuttalandet

Mats Odell

Position

Parti År

Kommunminister (KD) 2010

Kommunminister Mats Odell kritiserar Socialdemokraternas politiska
förslag för att vara ofinansierade genom att anklaga Mona Sahlin för att
bedriva en ”Tobleronepolitik”. En del av den mediala debatten handlar om
huruvida Odells uttalande är ett acceptabelt inslag i en stundande
valrörelse.
Mats Odell fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
2.

Mats G
Riksdagsledamot (M) 2010
Nilsson
Dagens Nyheter rapporterar att det förekommit valfusk i Moderata
samlingspartiets nomineringsval i Stockholm. Riksdagsledamoten Mats G
Nilsson var delaktig i det valfusk som innebar att medlemsavgifter betalats
för nya medlemmar som rekryterats för att lägga sin röst på i förväg
utvalda kandidater. Moderaterna ger revisionsföretaget Ernst & Young i
uppdrag att utreda valfusket inom partiet.
Valfuskskandalen

Mats G. Nilsson ställer inte upp till omval till riksdagen.
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Skandal

Huvudperson

Position

Parti År

3.

Valfuskskandalen

Mats Rudin

Riksdagskandidat

(M) 2010

Dagens Nyheter rapporterar att det förekommit valfusk i Moderata
samlingspartiets nomineringsval i Stockholm. Mats Rudin var föreslagen
till riksdagslistan men uppdagades med att själv ha betalt medlemsavgiften
för nya medlemmar som rekryterats för att lägga sin röst på Rudin i de
interna provvalen. Moderaterna ger revisionsföretaget Ernst & Young i
uppdrag att utreda valfusket inom partiet.
Mats Rudin avsäger sig sin kandidatur till riksdagen.
4.

Accessoarskandalen

Mona Sahlin

Partiledare

(S) 2010

Expressen rapporterar att Mona Sahlin bär en Louise Vuitton-väska som
är värd 6 000 kronor vid en gemensam fotografering av riksdagens
partiledare. Den moraliska frågan handlade om vilken bild Sahlin
förmedlar av socialdemokratin genom att bära en exklusiv modeväska. I
Aftonbladet skriver Lena Melin att ”Det inte är särskilt smart att bära en
handväska från det lyxiga märket Louise Vuitton samtidigt som hon har
ökade klyftor i samhället som huvudfråga i partiledardebatten”.
Mona Sahlin fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
5.

Vattenfallskandalen

Maud
Vice statsminister och (C) 2009
Olofsson
näringsminister
TV4 avslöjar att Vattenfalls vd Lars G Josefsson slutit ett avtal med tyska
myndigheter och därigenom pantsatt koncernen. Ansvarig minister, Maud
Olofsson, uppger att regeringen inte informerats om det aktuella avtalet
när det slöts. Till Dagens Nyheter säger Olofsson att ”Regeringen skulle
inte ha godkänt ett sådant avtal om vi vetat hur det såg ut”. Olofsson
kritiseras för att ljuga om avsaknaden av kännedomen om avtalet. I SVT:s
samhällsmagasin Agenda bekräftar Olofsson att hon tidigare varit
informerad om och införstådd med innehållet i det tyska avtalet.
Maud Olofsson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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Skandal

6.

Städhjälpsskandalen

Huvudperson

Position

Parti År

Charlotte
Europaparlaments- (M) 2009
Cederschiöld
ledamot
Aftonbladet avslöjar att Charlotte Cederschiöld under 13 år har haft svart
städhjälp i hemmet. Sedan år 1994 har Cederschiöld regelbundet köpt
svarta städtjänster. Till Aftonbladet säger Cederschiöld att ”Jag har ingen
djupare förklaring. Det har bara rullat på. I fortsättningen betalar vi vitt”.
Charlotte Cederschiöld fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

7.

Närvaroskandalen

Thomas
Riksdagsledamot (S) 2009
Bodström
I TV4:s samhällsmagasin Kalla Fakta avslöjas att Thomas Bodström,
under våren 2009, varit frånvarande från drygt varannan votering i
Riksdagen. I flera av fallen har Bodström istället valt att arbeta som
advokat och därigenom också erhållit dubbel ersättning. Aftonbladet
konstaterar syrligt att ”Bodström är bäst på att vara borta”. Till TT
försvarar dock Bodström sitt agerande med att ”Jag hade inte arbetat som
advokat om jag inte haft godkännande från gruppledningen för det”.
Thomas Bodström fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

8.

Thomas
Riksdagsledamot (S) 2010
Bodström
Webbsidan Politikerbloggen.se rapporterar att Thomas Bodström har
utsätts till styrelseledamot i den privata friskolekoncernen Pysslingen.
Socialdemokraterna är till viss del splittrade i frågan om friskolor och vinst
inom utbildningssektorn. Den moraliska frågan handlar därför
huvudsakligen om hur lämpligt det är att Bodström engagerar sig i ett
vinstdrivande utbildningsföretag.
Pysslingskandalen

Thomas Bodström fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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9.

AMF-skandalen

Huvudperson

Position

Parti År

Wanja LundbyLedamot av
(S) 2009
Wedin
verkställande utskott
Svenska Dagbladet avslöjar att Christer Elmehagen får 47 miljoner i
pension när han slutar som vd för AMF-pension. En av de ansvariga
styrelseledamöterna, Wanja Lundby-Wedin ”känner sig grundlurad” och
att ”Det här stämmer inte med de beslut som jag upplever att vi har fattat”.
Tidigare har Lundby-Wedin också själv kritiserat höga pensionsavtal som
beslutats inom näringslivet. Senare uppdagas att Lundby-Wedin har varit
närvarande vid det styrelsemöte som godkänt Elmehagen pensionsavtal
och därmed rimligen borde vara insatt i beslutsunderlaget. Möjligen kan
Lundby-Wedins felaktiga minnesbild förklaras av att hon sammanlagt har
24 styrelseuppdrag parallellt med uppdraget att företräda LO som
ordförande. Lundby-Wedin meddelar senare att hon kände till
pensionsavtalet men borde ha fått innebörden närmare förklarad för sig.
Till Aftonbladet säger Lundby-Wedin att ”Det ser ut som om vi inte har
haft någon koll”. På en webbfråga på DN.se anser 86 procent att LundbyWedin borde avgå. AMF-pension ger revisionsbyrån Ernst & Young i
uppdrag att granska de förehavanden som lett fram till Elmehagens
pensionsavtal. Skandalen får ett rättligt efterspel. I en förlikning accepterar
Elmehagen att återbetala 8,6 miljoner av tidigare utbetalningar.
Wanja Lundby-Wedin fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

10.

Jan Emanuel
Riksdagsledamot (S) 2009
Johansson
Affärstidningen Realtid.se avslöjar att Jan Emanuel Johansson annonserat
på Blocket.se om att hyra ut sin lägenhet i Stockholm. Johansson kritiseras
för att ha begärt ockerhyra. För lägenheten på Södermalm i Stockholm
begärde Johansson en hyresersättning på 10 000 kronor i veckan. Till
Realtid.se förvarar Johansson sitt agerande med att ”Rent krasst: jag vet
inte vart det står att man inte skall försöka. Det var bara ett försök. Det
gick ju inte”. Tidigare har Johansson också försökt hyra ut sin bostad på
Gotland med en oskäligt hög hyra. Efter ett möte med
Socialdemokraternas Mikael Damberg uttrycker Johansson ånger för sin
bostadsannons. På sin blogg förklarar Johansson sitt agerande med att det
var ”Ett pinsamt försök till att hyra ut en lägenhet väldigt dyrt”.
Blocketskandalen

Jan Emanuel Johansson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

244

Nr

Skandal

11.

Carnegieskandalen

Huvudperson

Position

Parti År

Mats Odell Kommunikations- (KD) 2007
minister
Investmentbanken Carnegie kritiseras av Finansinspektionen samtidigt
som de är utsedda av bistå regeringen med utförsäljningen av flera statliga
företag. Ansvarig minister är Mats Odell vars statssekreterare också är
rekryterad från nämnda investmentbank. Finansinspektionen riktar hård
kritik mot Carnegie som kraftigt övervärderat resultatet, vilket påverkat
bonus till de anställda. Odell kritiseras för att negligera
Finansinspektionens rapport och för att samarbetet med Carnegie inte
avbryts.
Mats Odell fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

12.

Bygglovsskandalen

Ewa Björling Handelsminister (M) 2007

Handelsminister Ewa Björling har gjort en tillbyggnad på sin bostad som
enligt Ekerö kommun strider mot det utförda bygglovet. Björling
kritiseras bland annat för att inte följa gällande lagar och regler. Ekerö
kommun utfärdade också straffavgifter för den felaktiga byggnationen.
Björlings överklagande av beslutet avslås senare av länsstyrelsen. Enligt TT
kommenterar Björling länsstyrelsens utslag med att hon ”självklart
kommer att följa beslutet”.
Ewa Björling fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
13. Bluffexamensskandalen

Sven-Otto Arbetsmarknads- (M) 2007
Littorin
minister
Bloggen Friktion avslöjar att arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin, i
sitt cv, anger en amerikansk masterexamen i företagsekonomi från Fairfax
University. Dock har Fairfax University ingen rätt att utfärda akademiska
examina. Littorin kritiseras bland annat för negligera det faktum att den
utbildning som han genomgått inte kan framhävas som en masterexamen.
Till Expressen försvarar Littorin sitt examensdiplom med att ”Jag tycker
att jag har skrivit en masteruppsats”. I en debattartikel i Expressen
argumenterar Alan Contreras, amerikansk expert på auktorisering av
examina, för att Littorin hade riskerat fängelse om händelsen hade utspelat
sig i USA.
Sven-Otto Littorin fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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14.

Taxiresandeskandalen

Huvudperson

Position

Parti År

Mikael
Försvarsminister (M) 2006
Odenberg
Sveriges radios Ekoredaktion avslöjar att försvarsminister Mikael
Odenberg nyttjat taxi för drygt 56000 kronor under ett och ett halvt år. Av
sammanlagt 300 resor gick 215 resor mellan Odenbergs arbetsplats på
riksdagen och dennes bostad på Östermalm. Odenberg kritiseras
huvudsakligen för att slösa med offentliga medel. Försvarsministern
rättfärdigar sitt handlande bland annat genom att hänvisa till tidsbrist.
Enligt Expressen uppgår dock tidsvinsten endast till fem minuter
gentemot tunnelbanan.
Mikael Odenberg fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

15. Aktieinnehavsskandalen

Mats Odell Kommunminister (KD) 2006

Kommunminister Mats Odell kritiseras för att ha privata aktier i
vårdbolaget Bellstasund AB. Kritiken riktar sig mot eventuella
jävsituationer som kan uppstå. I en utredning av Finansdepartementet
framkommer att Odells aktieinnehav inte är oförenligt med det politiska
uppdraget som kommunminister.
Mats Odell fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
16.

Barnpassnings och
Anders Borg Finansminister (M) 2006
städhjälpsskandalen
Finansminister Anders Borg har köpt svarta hushållsnära tjänster till
hemmet. Borg har bland annat tagit städhjälp av en kvinna som saknat
arbetstillstånd. Arbetsgivaren har bland annat skyldighet att kontrollera
om arbetstagaren följer svensk lag. Borg har också glömt att inkomma med
kontrolluppgift till Skatteverket för ersättning för barnpassning som
betalats kontant. Ersättningar som sammanlagt överstiger 1000 kronor
skall rapporteras till Skatteverket. Till Expressen säger Borg att ”Då tänkte
jag ju aldrig på att det var svarta pengar. Det var så vanligt att ungdomar
jobbade som barnflickor då och att man fick pengar på det sättet”. Borg
har också underlåtit att betala arbetsgivaravgift för en barnvakt som uppges
ha tjänat över 10 000 kronor. Borg kritiseras huvudsakligen för bristande
skattemoral.
Anders Borg fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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Huvudperson
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17.

Optionsskandalen

Carl Bildt

Utrikesminister

Parti År
(M) 2006

Göteborgposten publicerar uppgifter om att utrikesminister Carl Bildt
fortfarande har en stor aktie och optionsportfölj i företaget Vostok Nafta.
Bildt kritiseras huvudsakligen för att han inte helt vara sanningsenlig med
sitt värdepappersinnehav samt att tidigare affärskontakter och
styrelseuppdrag i Lundin Oil kan medföra jävsituationer i arbete som
utrikesminister. Framförallt förekommer det en risk för jävsproblematik i
regeringens beslut i frågan om en gasledning mellan Ryssland och
Tyskland och som kommer att vara placerad på svenskt farvatten i
Östersjön. Bland annat har Vostok Nafta starka kopplingar till det ryska
företaget Gazprom, som i sin tur har stora intressen i en planerad
gasledning i Östersjön.
Carl Bildt fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
18. Tv-licens skandalen

Tobias
Migrationsminister (M) 2006
Billström
Migrationsminister Tobias Billström erkänner att han under tio års tid
medvetet valt att inte betala tv-licensen. Till Expressen försvarar Billström
sitt agerande med att ”Jag gillade inte public service och tyckte inte om
deras program”. Billström kritiseras huvudsakligen för bristande
skattemoral och att lagar och regler även gäller för migrationsministern.
Billström polisanmäldes av styrelseordföranden för Radiotjänst, Christina
Jutterström. I en intervju med Dagens Nyheter ångrar Billström sitt
tidigare agerande. Han säger att ”Det var fel från början till slut. Jag har
blivit mognare och ändrat åsikt. Nu ska jag reglera min skuld till
Radiotjänst och även betala eventuella straffavgifter”. Billströms erhåller
ett strafföreläggande på 900 kronor.
Tobias Billström fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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19.

Tv-licens skandalen

Huvudperson

Position

Parti År

Cecilia
Kulturminister (M) 2006
Stegö Chilò
Dagens Nyheter avslöjar att kulturminister Cecilia Stegö Chilò inte har
betalat tv-licens på 16 år. Radiotjänst väljer att polisanmäla Stegö Chilò.
Som ansvarig minister för Public Service kritiseras Stegö Chilò kraftigt
och får sin trovärdighet ifrågasatt. Enligt journalisten Anders Carlgren har
Stegö Chilò gjort ett ideologiskt val att inte betala tv-licens och skall
tidigare vid en middagsbjudning ha uttalat sig om att ”vilja bli åtalad för
licensskolk”. På en presskonferens konstaterar Stegö Chilò att ”Det finns
ingen förklaring bara en stor ursäkt”. Transportarbetarförbundet
polisanmäler också Stegö Chilò för eventuellt skattebrott efter uppgifter
om att Stegö Chilò tidigare har köpt svarta barnpassningstjänster till
hemmet. Stegö Chilò betalar cirka 22 000 kronor retroaktivt till
Radiotjänst samt godkänner ett strafföreläggande på 900 kronor.
Cecilia Stegö Chilò avgår som kulturminister.

20. Barnpassnings och tv- Maria Borelius Handelsminister (M) 2006
licensskandalen
I en intervju i Svenska Dagbladet säger handelsminister Maria Borelius att
hon tidigare köpt svarta barnpassningstjänster till hemmet. Agerandet
motiveras med att ”Det kändes tråkigt att göra det, men jag hade inte råd
att betala vitt”. Senare publiceras uppgifter om att Borelius och hennes
make hade en samlad inkomst på 16 miljoner under den period som de
svarta tjänsterna köpts. Borelius hade också uteblivit att anmäla TVinnehav då hon, två månader tidigare, flyttat från England till Sverige.
Borelius kritiseras huvudsakligen för bristande skattemoral och att fara
med osanning om hennes ekonomiska möjligheter till att betala tv-licens
och barnpassning. Ekobrottsmyndigheten beslutar att lägga ned
granskningen av Borelius men den tidigare handelsministern erhåller ett
strafföreläggande på 5000 kronor för en oredovisad försäljning av
värdepapper.
Maria Borelius avgår som handelsminister.
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21.

Körkortsskandalen

Huvudperson

Position

Parti År

Johan Pehrson Riksdagsledamot (FP) 2006

Johan Pehrson, justitieutskottets ordförande, tillika Folkpartiets
rättspolitiska talesman, stoppas av polis efter att ha kört mot rött trafikljus.
Enligt Dagens Nyheter var Pehrson på väg till länskriminalen i Malmö för
att diskutera grov brottslighet. Pehrson mister körkortet i två månader och
tilldöms 1 200 kronor i böter. I samband med trafikförseelsen
framkommer också att Pehrson inte betalat skatt för en renovering av sin
bostad på 22 000 kronor. I Aftonbladet konstaterar Pehrson att ”Det var
verkligen jättedumt” men att misstaget föranleddes av speciella
omständigheter.
Johan Persson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
22.

Lars
Partiledare
(FP) 2006
Leijonborg
Dagens Industri avslöjar att representanter för Folkpartiets
ungdomsförbund vid upprepade tillfällen loggat in på Socialdemokraternas
interna partinätverk och stulit uppgifter. Vid en presskonferens kl 23.30
fjorton dagar före riksdagsvalet meddelar Socialdemokraterna att de
polisanmäler Folkpartiet för dataintrång vid 78 tillfällen. Aftonbladet
döper skandalen till ”Leijongate” och snabbt följer krav på Leijonborgs
avgång. Aftonbladet skriver bland annat att ”Den enda räddningen för
socialliberalerna i Folkpartiet är att göra sig av med de kvarvarande
batongliberalerna i ledningen, däribland Lars Leijonborg”. Folkpartiets
partisekreterare Johan Jakobsson avgår efter uppgifter om att han hade
kännedom om dataintrången under en längre tid. Också Folkpartiets
presschef Niki Westerberg och ungdomsförbundets pressekreterare Per
Jodenius avgår.
Dataintrångsskandalen

En av frågorna handlar om huruvida Leijonborg har haft kännedom om
dataintrången. Vid SVT:s partiledarutfrågning bedyrar Leijonborg sin
oskuld och upprepar tidigare uttalande om att han ingenting känt till om
dataintrånget. I det rättsliga efterspelet åtalas sex personer varav tre
personer döms till dagsböter. Folkpartiet tillsätter en etikkommission och
en intern utredning av dataintrånget. I den interna utredningen, ledd av
advokat Peter Danowsky, frias Leijonborg från allt ansvar.
Lars Leijonborg fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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23.

Spionskandalen

Huvudperson

Position

Parti År

Louise
Riksdagskandidat (KD)2006
Axelsson
Expressen avslöjar att Kristdemokraternas riksdagskandidat, tillika
ungdomsförbundets ombudsman, Louise Axelsson har försökt komma
över valinformation från Socialdemokraterna. Axelsson kontaktade
Socialdemokraternas partikansli och utgav sig för att vara en SSU-medlem
i ett försök att få arbeta med partiets valkampanj. Till Expressen säger
Axelsson att ”Det var inte helt schyst det vi gjorde”.
Louise Axelsson avskedas som ombudsman för Kristdemokraternas
ungdomsförbund.

24.

Ilmar
Ledamot av
(S) 2006
Reepalu
partistyrelse
Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö, tillika adjungerad ledamot av
Socialdemokraternas partistyrelse, misstänks för mutbrott i samband med
en resa till Sydafrika. Reepalu bjöds på resan av en bekant, Dan Olofsson,
vars företag Sigma vid tidpunkten för resan genomförde affärer med
Malmö stad samt länsstyrelsen. Värdet på resan uppskattas till 34 000
kronor. Enligt Reepalu hade han ingen kännedom om att Malmö Stad
köpte datorutrustning av Sigma. I såväl tingsrätten som hovrätten frias
Ilmar Reepalu. Hösta domstolen väljer att inte pröva överklagandet. Den
moraliska dimensionen av skandalen kom att handla om lämpligheten i att
Reepalu tog emot resan som en gåva samt att politiker bör leva som de lär.
Presentskandalen

Ilmar Reepalu fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
25.

Gunilla
Riksdagsledamot (M) 2006
Carlsson
Moderaternas vice ordförande Gunilla Carlsson upptaxeras och tilldöms
ett skattetillägg efter att ha gjort felaktiga avdrag i sin självdeklaration. Av
drygt 70 000 kronor i avdrag underkände Skatteverket drygt 49 000
kronor. Huvudsakligen är det privata levnadskostnader som underkänts i
deklarationen. Carlsson begär själv att bli upptaxerad av Skatteverket och
till Svenska dagbladet säger hon att ”Jag har gjort fel och det står jag för”.
Carlsson hänvisar till tidsbrist som huvudsaklig orsak till det felaktiga
avdragen.
Deklarationsskandalen

Gunilla Carlsson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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26.

Arbetsmiljöskandalen

Huvudperson

Position

Parti År

Göran
Statsminister
(S) 2006
Persson
Expressen avslöjar att statsminister Göran Person inte har föranmält
nybyggnationen på Hyltinge Torp i Flens kommun till Arbetsmiljöverket.
Vid en inspektion av arbetsmiljöverket uppdagades vissa brister på
byggarbetsplatsen. Ej heller hade en arbetsmiljöplan upprättats innan
byggnadsarbetet påbörjades. Till Expressen meddelar Göran Persson att
misstaget med arbetsmiljöplanen är ”ett rent förbiseende”. I ett
strafföreläggande tilldöms Persson 30 dagsböter för att ha brutit mot
arbetsmiljölagen.
Göran Persson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

27. Rattonykterhetsskandalen Karin Pilsäter Riksdagsledamot (FP) 2006
Karin Pilsäter, riksdagsledamot och Folkpartiets talesman i ekonomiska
frågor stoppas av polis för att ha kört rattfull. Utandningsprovet visar på
0,3 promille alkohol i blodet och Pilsäter väljer att ta en timeout från
politiken. Till Aftonbladet säger Pilsäter att ”Rattonykterhet är ett
allvarligt brott och jag borde ha vetat bättre än att köra bil på förmiddagen
dagen efter”. Tidigare har Folkpartiet argumenterat för en hård hållning
mot rattonykterhet. I ett strafföreläggande tilldömer Åklagaren Markus
Hankkio Karin Pilsäter 40 dagsböter vilket motsvarar 19 200 kronor.
Karin Pilsäter återkommer till politiken efter en timeout och fortsätter sitt
politiska förtroendeuppdrag.
28.

Laila
Utrikesminister (S) 2006
Freivalds
I kölvattnet av Jyllandspostens publiceringar av Muhammedkarikatyrerna
väljer Sverigesdemokraterna, att i sin nättidning SD-kuriren, arrangera en
teckningstävling där deltagare uppmanades att rita en karikatyr av profeten
Muhammed. SD-kuriren publicerar även ett tävlingsbidrag. Säpo och
utrikesminister Laila Freivalds är starkt kritiska till agerandet och
tidningen Riksdag och Departement publicerar uppgifter om att
internetoperatören Levonline valt att stänga ned SD:s webbsida efter
påtryckningar bland annat från UD. Skandalen får två huvudaspekter. För
det första gäller frågan om huruvida Levonline självmant stängt ned SD:s
webbsida eller om det skett efter påtryckningar. Enligt svensk grundlag är
det förbjudet att censurera medier. För det andra uppkommer frågan om
huruvida Laila Freivalds ljugit om sin kännedom om och inblandning i
Webbsideskandalen
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UD:s agerande. Tidigt hävdar Freivalds att hon inte haft någon kännedom
om UD:s agerande. I senare intervjuer framför Freivalds att tjänstemannen
Stefan Amér, i samråd med henne själv, tagit kontakt med Levonline. I
förhör inför konstitutionsutskottet hävdar Freivalds att kontakten med
företaget Levonline tagits för att ge dem information om eventuella
utrikespolitiska aspekter av en publicering av Muhammedkarikatyrerna.
Konstitutionsutskottet anser att Laila Freivalds agerande varit olämpligt
och borde ha undvikits därför att det kunde ha uppfattas som en
påtryckning. I Justitiekanslerns utredning om eventuella brott från Säpo
eller utrikesdepartementets sakkunnige Stefan Amér frias båda parter.
Laila Freivalds avgår från posten som utrikesminister den 21 mars 2006.
29.

Ledamot av
(S) 2006
verkställande
utskott
Anna Sjödin, Socialdemokratiska ungdomsförbundets ordförande, tillika
ledamot av Socialdemokraternas verkställande utskott, grips av polis efter
en dispyt med personal och dörrvakt på restaurangen Crazy Horse i
Stockholm. Sjödin grips misstänkt för våld mot tjänsteman. Enligt
dörrvakten Babak Jamei uppstår ett bråk när Sjödin och hennes sällskap
ombeds att lämna restaurangen. Enligt Jamei skall Sjödin också ha fällt
rasistiska kommentarer om honom. Enligt Sjödin blev hon oprovocerat
misshandlad av Jamei och ifrågasatte det våld som användes mot hennes
sällskap. Förundersökningen mot Babak Jamei läggs sedermera ned på
grund av att misshandel mot Anna Sjödin inte kan styrkas. Åklagare Per
Lindqvist åtalar Sjödin för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd,
egenmäktigt förfarande och förolämpning. Stockholms tingsrätt fäller Anna
Sjödin på samtliga fyra åtalspunkter. Sjödin tilldöms 120 dagsböter. Efter
tingsrättens dom väljer Anna Sjödin att ta en timeout i väntan på att
prövningstillstånd i hovrätten behandlas. Efter att Hovrätten beslutat att
inte pröva den fällande domen valde Anna Sjödin att avgå. Hovrättens
beslut överklagas också till Högsta domstolen som i sin tur beslutar att inte
ge Sjödin en ny prövning.
Crazy Horseskandalen

Anna Sjödin

Anna Sjödin avgår, efter en timeout, som ordförande
Socialdemokratiska ungdomsförbundet den 16 december 2006.
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30.

Polisuttalandet

Huvudperson

Position

Parti År

Bosse
Vice statsminister (S) 2005
Ringholm
Efter en avslutad telefon intervju med TV4 bröts inte samtalet och det
efterföljande samtalet som Ringholm har med sin personal spelas in av
TV4. Bland annat kommenterade Ringholm arbetet mot illegala
spelmaskiner i Stockholm genom att säga att den svenska polisen ”var så
jävla slöa”. Till Expressen kommenterar Ringholm händelsen frankt med
att ”Jag skall nog undvika telefoner ett tag framöver”. Ringholms uttalande
kritiseras av bland annat rikspolischefen Stefan Strömberg och av
företrädare för polisfacket. Polisuttalandet togs sedermera tillbaks av
Ringholm som ursäktade sitt sätt att utrycka sig på.

Bosse Ringholm fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
31. Rattonykterhetsskandalen Per Gahrton

Ledamot av
(MP)2005
partistyrelse
Per Gahrton, europaparlamentsledamot och ledamot av Miljöpartiets
partistyrelse, misstänks för rattfylleri i samband med att ha kört in i en
annan bil i en rondell på väg till Arlanda. Ett utandningstest visade på 0,2
promille alkohol i blodet. På Miljöpartiets webbsida kommenterade
Gahrton händelsen med att ”Jag beklagar djupt att jag tycks ha felberäknat
förbränningstiden för alkohol”. Efter att ha frikänts i tingsrätten fälls
Gahrton i hovrätten för rattfylleri och tilldöms att betala 16 000 kronor i
böter.
Per Gahrton fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

32.

Maria
Europaparlaments- (FP) 2005
Carlshamre
ledamot
Maria Carlshamre, europaparlamentsledamot för Folkpartiet, döms till
100 dagsböter, motsvarande 40 000 kronor, för bokföringsbrott i samband
med en konkurs av företaget Spiff AB som ägts gemensamt av Carlshamre
och hennes man. Efter domen utesluts Carlshamre från Folkpartiet och
ombeds att lämnade sitt förtroendeuppdrag i Europaparlamentet. Trots
uppmaningar från partiet väljer Carlshamre att fullfölja sitt arbete i rollen
som politiskt oberoende.
Bokföringsskandalen

Maria Carlshamre utesluts ur Folkpartiet men fortsätter sitt politiska
förtroendeuppdrag i rollen som politiskt oberoende.
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33.

Valfuskskandalen

Ibrahim Baylan

Skolminister

Parti År
(S) 2005

Svenska Dagbladet publicerar uppgifter om att den socialdemokratiske
skolministern Ibrahim Baylan ansvarat för valfusk under dennes tid som
ordförande för SSU i Umeå. Enligt uppgift skall Baylan ha tillåtit att
extraval genomförts efter att den stadgade valtiden gått ut. Förfarandet
möjliggjorde för Baylan att bli vald till SSU:s förbundsstyrelse.
Ibrahim Baylan fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
34.

Lena
Ungdomsminister (S) 2005
Hallengren
Dagens Nyheter publicerar uppgifter om att Lena Hallengren har varit
ansvarig för bidragsfusk under sin tid som ordförande för SSU i Kalmar.
De redovisade medlemssiffrorna skall inte ha varit korrekta och SSU i
Kalmar skall under 1997 och 1998 ha erhållit cirka 200 000 kronor i
felaktiga bidrag från regionförbundet. Enligt Hallengren betalade SSU
själva in medlemsavgifter för de medlemmar som inte själva betalade
årsavgiften. Statsminister Göran Persson försvarar Lena Hallengren med
att ”Hela hon utstrålar ordning och reda och rättvisa”.
Medlemsskandalen

Lena Hallengren fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
35.

Ardalan
Ledamot av
(S) 2005
Shekarabi verkställande utskott
Dagens Nyheter publicerar uppgifter om att Ardalan Shekarabi har varit
ansvarig för ett omfattande bidragsfusk. Inom SSU har felaktiga
medlemsuppgifter rapporterats vilket inneburit att människor har uppgetts
vara medlemmar utan att de har betalat avgift eller själva varit medvetna
om sitt medlemskap. Bland annat publicerar Expressen uppgifter om en
person som ovetandes varit registrerad som medlem i SSU under 15 år.
Fusk skall också ha skett inom Shekarabis egna distrikt Uppland.
Medlemshanteringen i SSU väcker starka krav på Shekarabis avgång och
ungdomsförbundet startar en genomgång av medlemsregistret för att
komma till rätta med felaktigheter.
Medlemsskandalen

Ardalan Shekarabi avgår från posten som ordförande genom att inte ställa
upp för omval vid ungdomsförbundets kongress under augusti 2005.
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36.

Doktorsskandalen

Göran Persson

Statsminister

Parti År
(S) 2005

Statsminister Göran Persson utses till medicine hedersdoktor vid
fakulteten för medicin, naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet.
Person kritiseras för att ta emot utmärkelsen bland annat på grund av att
han gick emot Högskoleverkets rekommendation och utnämnde
högskolan i Örebro till universitet 1999. Claes Beyer, ordförande vid
institutet mot mutor, anmäler Göran Persson till riksåklagare. Folkpartiet
anmäler också Persson till konstitutionsutskottet. Överåklagare Krister van
der Kvast beslutar att inte inleda någon förundersökning mot Persson.
Göran Persson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
37.

Rönnebergsskandalen

Ola Rask

Riksdagsledamot (S) 2005

Dagens Nyheter avslöjar att den socialdemokratiske riksdagsledamoten
Ola Rask har låtit facket betala för en renovering av hans sons privata
bostad. Vid sidan om sitt uppdrag som riksdagsledamot är Rask vd för
konferensanläggningen Rönneberga på Lidingö som ägs av
fackföreningsrörelsen. Enligt Expressen bor Ola Rasks son i en av
fastigheterna på konferensanläggningen och under 2003 genomfördes en
renovering av sonens lägenhet för 920 000 kronor som betalades av
fackföreningsrörelsen. Rask sparkas som vd för kursgården Rönneberg
Ola Rask fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
38.

Ibrahim
Skolminister
(S) 2005
Baylan
Skolminister Ibrahim Baylan anklagas för ministerstyre efter att ha
bidragit till att ett offentliggörande av rapporten mer kunskap för pengarna
från Skolverket stoppats. I en intervju i SVT:s morgonprogram framför
Baylan bland annat åsikten att rapporten aldrig borde ha publicerats. Efter
kritiken väljer Skolverket att dra tillbaka publiceringen av rapporten.
Skolverkets generaldirektör Per Thullberg hävdar att Baylans uttalanden
inte hade påverkat beslutet att dra tillbaka publiceringen av rapporten.
Ibrahim Baylan anmäls till konstitutionsutskottet som i sitt beslut väljer att
pricka skolministern för ministerstyre.
Rapportskandalen

Ibrahim Baylan fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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39.
Tsunamiskandalen
Laila Freivalds Utrikesminister (S) 2004
Utrikesminister Laila Freivalds kritiseras för sin hantering av
tsunamikatastrofen 2004. En del av de kritiska invändningarna riktar sig
mot att Freivalds inte tillräckligt snabbt förstod magnituden av
flodvågskatastrofen. Bland annat valde Freivalds att gå på teater under
katastrofens första dygn. Till Dagens Nyheter förklarar Freivalds den
inledande passiviteten med att ”För min egen del handlade det om att jag
inte visste var Phuket var”. Många svenskar blir upprörda över att
Freivalds inte förstår hur populärt resmål Thailand var för svenskarna över
jul- och nyårshelgerna. Även Freivalds agerande vid en resa till
katastrofområdet kritiseras. Kritik riktas även mot Freivalds sätt att
hantera krisarbetet och leda de svenska hjälpinsatserna. Många kräver
utrikesministerns avgång. Samtliga allianspartier och Miljöpartiet hotar
med en rikta en misstroendeförklaring mot Laila Freivalds om hon inte
själv väljer att avgå. Riksdagens konstitutionsutskott prickar Freivalds för
hennes hantering av flodvågskatastrofen. Bland annat kritiseras
utrikesministern för att UD:s organisation inte fungerade och att det
saknades beredskap för denna typ av katastrof samt att Sveriges
räddningsinsatser kom igång för sent.
Laila Freivalds fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag en kort period
för att senare avgå till följd av webbsideskandalen.
40. Kampanjkontoskandalen

Ardalan
Shekarabi

Ledamot av
(S) 2004
verkställande
utskott
Uppsala Nya Tidning publicerar uppgifter om att ordföranden för
Socialdemokraternas ungdomsförbund, tillika ledamot av partiets
verkställande
utskott,
finansierat
sin
personvalskampanj
till
ordförandeposten 2003 med medel som var öronmärkta för ett
integrationsprojekt inom SSU. Sammanlagt 76 000 kronor överfördes till
ett hemligt kampanjkonto som upprättats för ändamålet. Till Expressen
meddelar Shekarabi att han inte haft kännedom om finansieringens
ursprung och att han ”Borde ha varit tydligare med att kontrollera var
pengarna kom ifrån”. SSU tillsätter en intern revision under ledning av
Carl Melin. I slutrapporten kritisera Shekarabi för att ha brustit i omdöme
samt ha brutit mot gällande regler om kampanjfinansiering.
Ardalan Shekarabi fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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41.

Köttbergsuttalandet

Pär Nuder

Finansminister

Parti År
(S) 2004

Dagens Nyheter uppger att finansminister Pär Nuder liknat 40-talisterna
med ett köttberg i ett anförande på SEB:s frukostmöte om det ekonomiska
läget och den ekonomiska politikens utmaningar. Enligt uppgift skall Nuder
ha kommenterat utmaningarna med framtidens pensioner med att
”Köttberget av 40-talister som vi 60-talister ska föda är en realitet”. I en
kommentar till TT betecknar statsminister Göran Person Nuders
uttalande som ”mindre begåvat”. Uttalandet väcker även starka reaktioner
från allmänheten. Enligt departementsrådet Håkan Broberg inkommer
cirka 250 mejl till finansdepartementet med anledning av uttalandet. Till
Expressen förklarar Nuder sitt uttalande med att ”Folk måste väl tåla lite
humor, ett mustigt språk”. Senare ändrar Nuder sin uppfattning och
meddelar att ”Jag är den första att beklaga om någon tagit illa upp”.
Pär Nuder fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
42. Hästrelationsuttalandet Jens Orback Jämställdhetsminister (S) 2004
I en intervju i Dagens Eko bemöter jämställdhetsminister Jens Orback den
kritik som riktats mot honom i HBT-frågor. I ett försök till att beskriva
sig själv som fördomsfri mot homosexuella säger Orback att ”Jag hade
också en härlig syster till min mormor i Kanada som levde med en häst”. I
ett uttalande säger Sören Andersson, förbundsordförande för RFSL, att
”Om Orback satt likhetstecken mellan djursex och homosexualitet bör han
avgå”. Till Expressen säger Orback att han ”fick en hel del samtal” efter
uttalandet och att han ber om ursäkt för att ha varit ”onödigt drastisk”.
Jens Orback fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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43. Enskede IK-skandalen

Bosse
Vice
(S) 2004
Ringholm
Statsminister
Dagens Eko rapporterar att fotbollsklubben Enskede IK, där vice
statsminister, tillika idrottsminister Bosse Ringholm är ordförande, är
misstänkt för skattebrott. Bland annat anklagas Enskede IK för att ha
betalat ut svarta löner till tränare. Enligt Skatteverket har fotbollsklubben,
under fyra år, undanhållit cirka 950 000 kronor från beskattning. Till
Dagens Nyheter säger Ringholm att orsaken är ”okunskap och
missförstånd” och att ”Det är bra att Skatteverket granskar
idrottsföreningar, även min klubb”. En stor del av den mediala debatten
handlar om skattemoral. Den förundersökning som inleds av
ekobrottsmyndigheten läggs sedermera ned.
Bosse Ringholm fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

44.

Ursäktskandalen

Lars Ohly

Partiledare

(V) 2004

I SVT:s samhällsmagasin Uppdrag Granskning avslöjas att Vänsterpartiets
ordförande Lars Ohly, i en tigare roll som partisekreterare, redigerat
partiets officiella ursäkt åt de så kallade Kirunasvenskarna. Enligt uppgift
skall detta ha gjorts utan kännedom från partiets ledning och ursäkten
framfördes aldrig. Inom Vänsterpartiet fanns en splittring mellan de som
ansåg att en ursäkt borde ställas till Kirunasvenskarna och de inom partiet
som inte ansåg att det förelåg skäl för att be om ursäkt. Till Expressen
säger Ohly att ”Vi tog ett fel beslut då och skall be om ursäkt nu”.
Lars Ohly fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
45.

Fritidshusskandalen

Bosse
Finansminister (S) 2004
Ringholm
Dagens Nyheter publicerar uppgifter om att finansminister Bosse
Ringholm inte betalar skatt för en stuga som han äger. Enligt Ringholm är
inte stugan belagd med ett taxeringsvärde eftersom värdet understiger
50 000 kronor. Åsikterna om stugans egentliga värde går dock isär. SvenOlof Lodin, professor i finansrätt, menar att stugan har ett marknadsvärde
på cirka 450 000 kronor vilket kvalificerar Ringholm till att betala
fastighetsskatt.
Bosse Ringholm fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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46.

Barnvagnsskandalen

Per Bill

Position
Riksdagsledamot

Parti År
(M) 2004

Efter en vinprovning stoppar en vakt riksdagsledamoten Per Bill utanför
restaurangbåten Patricia i Stockholm. Vakten ingrep efter ha sett Bill
framföra en barnvagn nära Stadsgårdskajen och därmed ansågs ha
äventyrat säkerheten för barnet. Vid omhändertagandet uppstår
handgemäng och vid den efterföljande rättegången frias Bill från
misstankarna om våld mot tjänsteman.
Per Bill återkommer till politiken efter en timeout och fortsätter sitt
politiska förtroendeuppdrag
47.

Fotbolls EMBosse
Finansminister (S) 2004
skandalen
Ringholm
Finansministern kritiseras för att ha använt regeringsplanet för att hinna
hem till LO:s kongress efter att ha sett på Sveriges match mot Italien i
fotbolls-EM. Enligt Aftonbladet valde Ringholm att inte utnyttja sin
reguljära returbiljett eftersom han ville se Sveriges EM-match. Vid
nedresan till Portugal flög Ringholm med Air France. Kostnaden för att
flyga ned regeringsplanet till Portugal och hämta upp finansminister Bosse
Ringholm uppkom till 150 000 kronor. Enligt Sveriges Radio hade en
reguljär hemresa inneburit en kostnadsbesparing på 100 000 kronor.
Bosse Ringholm fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

48.

Ledighetsskandalen

Åsa Domeij

Riksdagsledamot (MP) 2003

Dagens Eko rapporterar att riksdagsledamoten Åsa Domeij, som var
föräldraledig, återgått i tjänst i samband med att riksdagen stängde för
jullov. Därigenom kunde Domeij erhålla full lön under ledigheten När
riksdagen öppnade efter juluppehåll återgick Domeij till att vara
föräldraledig. Enligt Sveriges radios Ekoredaktion återupprepade sig
mönstret i samband med att riksdagen stängde för sommaren år 2002. Åsa
Domeij förklarar händelsen med att det ”ibland kan slumpa sig så”.
Åsa Domeij fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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Plagiatskandalen
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Gudrun
Partiledare
(V) 2003
Schyman
Kristianstadbladet rapporterar att Vänsterpartiets partiledare Gudrun
Schyman plagierat delar av en krönika som hon författat till tidningen.
Jonas Duveborn, politisk redaktör på Kristianstadbladet säger att ”Jag
anlitar inte krönikörer för att de ska kopiera artiklarna från Internet”.
Gudrun Schyman fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

50. Konferensskandalen Göran Persson

Statsminister

(S) 2003

Göran Persson har tillsammans med åtta medarbetare valt att förlägga en
konferens till Vin & Sprits vingård i södra Frankrike. Enligt uppgift
kostade konferensresan 249 000 kronor. Person kritiseras bland annat för
att vara oförsiktig med offentliga medel och att resan istället borde vara
förlagd till en kursgård Sverige.
Göran Persson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
51.

Bistånds och
(S) 2003
migrationsminister
Sidas biståndsmagasin Omvärlden rapporterar att bistånds- och
migrationsministern Jan O Karlsson uttalat sig negativt om homosexuella
på en presskonferens om regeringens biståndsproposition. Enligt uppgift
skall Karlsson ha tröttnat på frågor från representanter från RFSL och sagt
att ”Nu får det väl vara slut på alla bögfrågor”. Statsminister Göran
Persson kommenterar händelsen med att ”Jag har fullt förtroende för
honom, även om han inte alltid uttrycker sig med diplomatisk finess”.
Gayuttalandet

Jan O Karlsson

Jan O Karlsson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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52.

Sidauttalandet

Huvudperson

Position

Parti År

Jan O
Bistånds och
(S) 2003
Karlsson
migrationsminister
Svenska Dagbladet rapporterar att bistånds- och migrationsminister Jan O
Karlsson uttalat sig negativt om afrikaner vid ett informationsmöte på
Sida. Enligt uppgift skall Karlsson ha försökt illustrera hur myndigheten
inte skall arbeta genom att säga ”Man skall inte skicka ut ett
cirkulärmeddelande om vad vi har gjort för negrerna i år”. Till Svenska
Dagbladet försvarar Karlsson sitt uttalande med att ”Syftet var att varna
för ett omoraliskt förhållningssätt som inte får förekomma i samband med
bistånd”.
Jan O Karlsson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

53.

George W.
Jan O
Bistånds och
(S) 2003
Bushuttalandet
Karlsson
migrationsminister
Expressen rapporterar att bistånds- och migrationsminister Jan O Karlsson
uttalat sig negativt om den amerikanska presidenten George W. Bush vid
en presslunch. Enligt uppgift skall Karlsson ha kallat Bush för ”Den där
jävla Texasgubben”. Till Expressen säger Karlsson att ”Jag minns inte hur
orden föll, men jag var tuff som ögat”. Vid ett sedan tidigare inplanerat
möte med USA:s hälsominister Tommy G Thompson ursäktar Karlsons
sig för sitt uttalande om Bush och förklarar att det inte var riktat mot
presidenten personligen.
Jan O Karlsson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

54. Ersättningsskandalen

Göran
Statsminister
(S) 2003
Persson
Aftonbladet rapporterar att statsminister Göran Persson har begärt, och
erhållit, ersättning för dubbelt boende trots att han under sju år bott gratis
i Sagerska huset i Stockholm och har en månadslön på 102 000 kronor.
Sammanlagt har Persson erhållit 360 800 kronor i ersättning.
Göran Persson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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55. Deklarationsskandalen

Gudrun
Partiledare
(V) 2003
Schyman
Svenska Dagbladet rapporterar att Vänsterpartiets partiledare Gudrun
Schyman lämnat in en felaktig deklaration till Skatteverket i Simrishamn.
Sammanlagt underkände Skatteverket avdrag på 120 000 kronor. Schyman
förklarar själv felaktigheterna i deklarationen med brist på tid på grund av ett
intensivt schema och att avsikten aldrig hade varit att luras. Många riktar
krav på att Schyman var tvungen att avgå. När Aftonbladet ställer
webbfrågan om Schyman ska avgå svarade 75 procent av 30 000 svaranden
JA. Vice Överåklagare Gösta Ivarsson beslutar att inte väcka åtal mot
Schyman. Istället döms hon till 50 dagsböter då Ivarsson ansåg att
felaktigheterna i deklarationen inte skett med uppsåt.
Gudrun Schyman avgår från sitt politiska förtroendeuppdrag den 26 januari
2003.

56.

Kräftskiveskandalen

Jan O Karlsson

Bistånds och
(S) 2002
migrationsminister
Bistånds- och migrationsminister Jan O Karlsson har låtit riksdagen betala
för en kräftskiva som benämnts som arbetsmiddag men som kan vara att
betrakta som en privat tillställning. Middagen kostade sammanlagt cirka
3800 kronor. Chefsåklagare Birgitta Cronier beslutar att inleda en
förundersökning som senare läggs ned. Karlsson betalar också tillbaka
ersättningen till utrikesdepartementet
Jan O Karlsson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

57.

Ersättningsskandalen

Jan O Karlsson

Bistånds och
(S) 2002
migrationsminister
Expressen rapporterar att bistånds och migrationsminister Jan O Karlsson
erhåller både statsrådslön och avgångslön från tidigare uppdrag som
ordförande för den Europeiska revisionsrätten. Enligt uppgift erhåller
Karlsson, utöver statsrådslön på 82 000 kronor, en ersättning på 80 000
kronor i månaden. Enligt Karlsson finns det regler som gör att han inte kan
avstå ersättningen från den Europeiska revisionsrätten. Efter Karlssons
krishantering i samband med en misslyckad presskonferens myntas begreppet
att ”göra en pudel”. Efter stark kritik väljer Karlsson att skänka statsrådslönen
till Olof Palmes minnesfond
Jan O Karlsson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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58.

Ersättningsskandalen

Huvudperson

Position

Parti År

Leni Björklund Försvarsminister (S) 2002

Försvarsminister Leni Björklund kan komma att ta ut en pension på
42 500 kronor i månaden från sin förra arbetsgivare samtidigt som hon
erhåller statsrådslön om 82 000 kronor i månaden. Till Svenska dagbladet
säger Björklund att ”Jag förstod från första början att detta skulle bli
diskuterat”.
Efter
kritik
beslutar
Björklund
att
frysa
pensionsutbetalningarna.
Leni Björklund fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
59. Regeringsplanskandalen Göran Persson

Statsminister

(S) 2002

Radions Eko rapporterar att statsminister Göran Persson använder
regeringsplanet för att ta sig till socialdemokratiska partimöten. Enligt
uppgift skall sammanlagt kostnad för resorna uppgå till 230 000 kronor.
Persson har även tidigare kritiserats för vidlyftigt användande av
regeringsplanet. På DN debatt skriver statsvetaren Olof Petersson att
Perssons resor är att betrakta som maktmissbruk. Göran Persson motiverar
resorna med att han alltid är statsminister.
Göran Persson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
60.

Integrations(S) 2002
minister
Arbetsmarknadsminister Mona Sahlins privata bil har belagts med
körförbud efter utebliven besiktning och ett brukandeförbud efter att
fordonsskatten inte inbetalats. I en övergångsperiod skjutsas Sahlin i en av
regeringens bilar. Ironiskt nog framkommer att även den bilen har
brukandeförbud på grund av obetald fordonsskatt. Vid ett polisförhör
erkänner Sahlin att hon vid tre tillfällen kört bilen trots att den har
körförbud. Sahlin tilldöms ett strafföreläggande på 1 200 kronor.
Körförbudsskandalen

Mona Sahlin

Mona Sahlin fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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61.

BehandlingshemsJan Emanuel Riksdagskandidat (S) 2002
skandalen
Johansson
Norrtälje Tidning rapporterar att riksdagskandidaten Jan Emanuel
Johansson inte har tillstånd för det behandlingshem som han driver.
Johansson själv anser sig inte behöva ett tillstånd eftersom han enligt egen
utsaga ”Sysslar med utbildning och inte vård”. Johansson kritiseras också
för att profitera på ungdomar som är i behov av stöd och att utbildningen
inte håller tillräcklig kvalitet. Till Svenska Dagbladet säger Gunnar
Karlsson, ombudsman för fackföreningen Metall, att Johanssons
lärlingsutbildningar brister i kvalitet och inte är värda ” ett jävla skit”. I en
utredning av länsstyrelsen i Norrtälje fastslås att Johanssons verksamhet
inte är att betrakta som ett behandlingshem och därmed inte kräver ett
tillstånd.
Jan Emanuel Johansson fortsätter sin kandidatur till Sveriges riksdag.

62.

RattonykterhetsJan O
Bistånds och
(S) 2001
skandalen
Karlsson migrationsminister
I samband med utnämnandet av Jan O Karlson till bistånds- och
migrationsminister framkommer att Karlsson år 1992 blivit dömd för
rattfylleri. Karlsson hade 0,96 promille alkohol i blodet och tilldömdes 90
dagsböter motsvarande 36 000 kronor.
Jan O Karlsson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

63. Förskingringsskandalen

Laila Bäck

Riksdagsledamot

(S) 2001

Riksdagsledamoten Laila Bäck anmäler själv till polisen att hon har
förskingrat pengar från partikassan i Dalarna. Enligt åklagare Olle
Sohlberg uppgår förskingringen till cirka 73 000 kronor. Laila Bäck döms
till villkorlig dom och 16 000 kronor i böter.
Laila Bäck avgår från sitt politiska förtroendeuppdrag den 24 oktober
2001
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64.

Tomtskandalen

Huvudperson

Position

Parti År

Bosse
Finansminister (S) 2001
Ringholm
Sveriges Radios Ekoredaktion rapporterar att finansminister Bosse
Ringholm har anmält sitt intresse för att köpa sin tomträtt. Detta trots att
Ringholms egna parti i Stockholms kommun emotsätter sig
utförsäljningen. Kritiken riktar sig främst mot att Ringholm inte ”lever
som han lär”.
Bosse Ringholm fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

65.

Bokföringsskandalen

Caroline
Riksdagsledamot (KD) 2001
Hagström
Riksdagsledamoten Caroline Hagström döms till villkorlig dom samt
15 000 kronor i böter för bokföringsbrott. Brottet bestod i att Hagström,
för åren 1996 till 1998, inte kunde uppvisa någon bokföring i hennes
enskilda firma som bland annat arrangerade ridläger. Enligt Hagström är
det hennes tidigare sambo som är ansvarig för den uteblivna bokföringen.

Carolina Hagström fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
66. Redovisningsskandalen

Sten
Riksdagsledamot (M) 2001
Andersson
Aftonbladet rapporterar att riksdagsledamoten Sten Andersson slängt
kvitton för sammanlagt 140 000 kronor som borde redovisas till riksdagens
förvaltningskontor. Enligt Andersson har kvittona slängts på grund av att
han aldrig tidigare blivit ombedd att redovisa utlägg.
Sten Andersson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

67. Redovisningsskandalen

Yvonne
Riksdagsledamot (MP) 2001
Ruwaida
Aftonbladet rapporterar att riksdagsledamoten, tillika Miljöpartiets
ekonomiska talesman. Yvonne Ruwaida inte redovisat kvitton för
sammanlagt 275 000 kronor till riksdagens förvaltningskontor. Enligt
Ruwaida är det bristande rutiner och hög arbetsbelastning som legat till
grund för den uteblivna redovisningen. I efterhand redovisar Ruwaida
vissa kvitton medan andra kvitton sedan tidigare slängts.
Yvonne Ruwaida fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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68.

Droguttalandet

Huvudperson

Position

Parti År

Thomas
Justitieminister (S) 2000
Bodström
Expressen rapporterar att den nytillträdda justitieministern Thomas
Bodström i tidskriften Liberal Debatt tidigare argumenterat mot
kriminaliseringen av narkotikamissbruk. Till Expressen säger Bodström att
”Jag har inte på något sätt dolt att jag har de här perspektiven på frågorna”.
Senare ändrar Bodström sin uppfattning och meddelar att han helt ställer
bakom förbudet att använda narkotika.
Thomas Bodström fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.

69.

Björn
Näringsminister (S) 2000
Rosengren
TV4-nyheterna rapporterar att näringsminister Björn Rosengren har för
avsikt att köpa sin hyreslägenhet om fastigheten i framtiden omvandlas till
bostadsrättsförening. Socialdemokraterna har tidigare emotsatt sig
ombildning av hyreslägenheter till bostadsrätter och Rosengrens uttalande
och inställning till frågan kritiseras. Kritiken riktar sig främst mot att
Rosengren inte ”lever som han lär”. Till Svenska Dagbladet säger BengtOla Ryttar, socialdemokratisk ledamot i riksdagens bostadsutskott, att
”Rosengrens agerande är olyckligt och stärker tyvärr inte förtroendet för
vårt parti”.
Bostadsrättsskandalen

Björn Rosengren fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
70.

Bostadsrättsskandalen

Laila Freivalds Justitieminister

(S) 2000

Aftonbladet rapporterar att justitieminister Laila Freivalds beslutat att
köpa sin hyreslägenhet i samband med att fastigheten omvandlas till
bostadsrätt. Beslutet kritiseras mot bakgrund av Socialdemokraternas
kritiska hållning i frågan om att allmännyttans bostadsbestånd successivt
omvandlas till bostadsrätter. Enligt Aftonbladet betalar Freivalds 2,2
miljoner kronor för lägenheten samtidigt som marknadsvärdet bedöms
vara 3,6 miljoner kronor. Laila Freivalds förklarar sitt beslut enligt
följande: ”Eftersom en stor majoritet av hyresgästerna tyvärr var för en
ombildning såg vi oss tvungna att köpa vår lägenhet”. Många ifrågasätter
Freivalds moral och trovärdighet samt kräver hennes avgång.
Laila Freivalds avgår från sitt politiska förtroendeuppdrag den 21
september 2000.
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71.

Restskattskandalen

Huvudperson

Position

Parti År

Mona Sahlin

Biträdande
(S) 2000
näringsminister
Expressen rapporterar att Mona Sahlin har fått en betalningsanmärkning
av Kronofogden på grund av förfallen inbetalning av restskatt. Enligt
uppgift uppgår skattebeloppet till cirka 40 000 krinor. Till Aftonbladet
kommenterar Göran Persson händelsen med att ”Det är sorgligt, men hon
har andra kvalitéer som väger upp den dåliga sidan”.

Mona Sahlin fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
72.
JK-skandalen
Siw Persson Riksdagsledamot (FP) 2000
Expressen rapporterar att riksdagsledamoten Siw Persson anklagas för att
ha överskridit sina befogenheter som riksdagsledamot i samband med att
hon gett riksdagens utredningstjänst i uppdrag att undersöka ett privat
ärende. I en anmälan till justitiekanslern anklagar Persson åklagare och
Polisen i Skåne för att ingå i en mordkomplott mot henne. Till Expressen
säger Persson att hon anser sig ha ett stort antal bevis för det
maktmissbruk och korruption som anmälan mot Polisen i Skåne gäller. I
ett beslut från Justitiekanslern framgår att åklagare och polis i Skåne har
fattat motiverade och korrekta beslut. Persson tvingas lämna Folkpartiet
men väljer att fortsätta sitt riksdagsarbete i rollen som politiskt oberoende.
Siw Persson lämnar Folkpartiet men fortsätter
förtroendeuppdrag i rollen som politiskt oberoende.
73. Sextrakasseriskandalen

Jerry
Martinger

sitt

politiska

Riksdagsledamot (M) 2000

Svenska Dagbladet avslöjar att riksdagsledamoten Jerry Martinger
misstänks för sexuella trakasserier. Under den juridiska processen väljer
Martinger att lämna sitt uppdrag i Rikspolisstyrelsen och ta en time out
från riksdagen. I tingsrätten döms Martinger för ofredande, sexuellt
ofredande och övergrepp i rättssak. Domen fastställs till 120 dagsböter till
ett värde av 43 000 kronor. Martinger döms också till avsked från
riksdagen. Efter överklagande skärper hovrätten tingsrättens dom till 150
dagsböter till ett värde av 52 000 kronor. Enligt domen har Martinger
ringt 130 samtal av sexuell karaktär till olika personer. Martingers
överklagan till Högsta domstolen avslås.
Jerry Martinger tar time out från sitt politiska förtroende uppdrag. Efter
fällande dom i tingsrätten och hovrätten avskedas Martinger från sitt
riksdagsuppdrag.
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74.

Sydafrikaskandalen

Göran Persson

Statsminister

Parti År
(S) 1999

Under en vecka reser statsminister Göran Persson med en svensk
delegation på 700 personer till Kapstaden i Sydafrika. Resan beräknas
kosta 25 000 000 kronor. Finansiering sker genom biståndsbudgeten.
Syftet med resan var att skapa kontakter och marknadsföra Sverige. För att
generera uppmärksamhet för resan anlitades PR-företaget Rikta. Till
Expressen säger en representant för Rikta att ”Vi skall göra något som är
bättre och mer storslaget än vad något annat land lyckats åstadkomma i
Sydafrika”. Problemen för delegationen började redan första dagen i
Kapstaden. Marknadsföringen hade stora brister och vid ett stort
musikarrangemang kom endast tre betalande åskådare. Trots gratis inträde
till en konsert med Dr Alban kom endast 150 personer. Kostnaden för
regeringens Sydafrikasatsning uppskattades till slut bli 32 000 000 kronor.
En diskussion uppstår om vem som skall betala extrakostnaderna och
företaget Rikta går i konkurs efter att utrikesdepartementet inte betalat de
sista räkningarna. I efterhand inkommer dock betalning.
Konstitutionsutskottet
riktar
senare
kritik
mot
regeringens
Sydafrikasatsning och prickar Göran Persson.
Göran Persson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
75. Parkeringsbotskandalen

Mona Sahlin

Biträdande
(S) 1999
näringsminister
SVT:s Aktuellt rapporterar att Mona Sahlin under två år har erhållit 98
parkeringsböter varav 32 stycken har gått till Kronofogden. Sahlin
kritiseras huvudsakligen för att vara slarvig och inte kunna betala räkningar
i tid. Expressen rapporterar att Sahlin, efter avslöjandet om
parkeringsböterna, erbjudits en parkeringsplats av riksdagen i närheten av
näringsdepartementet.
Mona Sahlin fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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76.

Ahleniusskandalen

Bosse
Ringholm

Finansminister

Parti År
(S) 1999

Finansminister Bosse Ringholm diarieför inte ett brev som skickats av
Riksrevisionsverkets generaldirektör Inga-Brit Ahlenius. Brevet
behandlade en eventuell förlängning av Ahlenius förordnande.
Konstitutionsutskottet riktar senare kritik och prickar Bosse Ringholm för
att det tagit för lång tid att registrera det brev som inkommit. Kritik
riktades också mot att det tagit för lång tid för att förlänga Ahlenius
förordnande.
Bosse Ringholm fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
77.

Björn
Näringsminister (S) 1999
Rosengren
I en intervju i SVT:s Aktuellt uttalar näringsminister Björn Rosengren sig
negativt om Norge när han tror att filmkameran är avstängd. Efter att ha
slutfört fusionen mellan Telia och Telenor säger Rosengren att ”Norge är
den sista Sovjetstaten. Allt är så nationalistsikt och allt är politik”. Norges
näringsminister meddelar att han ”Är djupt bestört över dessa dumma
ord”. Rosengren ber sedermera om ursäkt till Norge och deras
kommunikationsminister för sitt uttalande.
Norgeuttalandet

Björn Rosengren fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
78.

Gudrun
Partiledare
(V) 1997
Schyman
Aftonbladet rapporterar att Vänsterpartiets ordförande Gudrun Schyman
inte redovisat kvitton till riksdagens förvaltningskontor. Sammanlagt
saknas kvitton för 65 000 kronor i taxiresor, 140 000 kronor för flygresor
och 20 000 kronor för hotellövernattningar. I efterhand redovisar
Schyman vissa kvitton medan andra kvitton inte gått att få tag på.
Redovisningsskandalen

Gudrun Schyman fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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79.

Taxiskandalen

Alf Svensson

Partiledare

(KD)1997

Expressen rapporterar att Kristdemokraternas partiledare åkt en taxiresa
hem till Gränna för 3 500 kronor och en taxiresa mellan Linköping och
Gränna för 1 209 kronor. Svensson kritiseras huvudsakligen för att
taxiresorna anses vara omotiverade.
Alf Svensson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
80. Efterforskningsskandalen

Lennart Europaparlaments-(KD)1999
Sacrédeus
ledamot

Europaparlamentsledamoten Lennart Sacrédeus åtalas för att ha brutit
mot tryckfrihetsförordningen under hans tid som kommunalråd i Mora.
Sacrédeus kan ha gjort sig skyldig till brott efter att ha brutit mot
efterforskningsskyddet när han försökte få information om en
uppgiftslämnare. Enligt tryckfrihetsförordningen är det förbjudet för
myndigheter att ta reda på vem som lämnar uppgifter till journalister. Till
Aftonbladet säger Sacrédeus att ”Jag ringde upp en god vän för att ta reda
på om det som stod i Mora Tidning var sant, och så blir det polissak av det
hela”. Sacrédeus frias i tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen.
Lennart Sacrédeus fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
81. Rattonykterhetsskandalen

Gunilla
Wahlén

Riksdagsledamot (V) 1997

Riksdagsledamoten Gunilla Wahlén stoppas av polis i Härnösand för att
ha kört rattfull. Utandningsprovet visar på 0,6 promille alkohol i blodet.
Till Aftonbladet säger Wahlén att ”Jag är fruktansvärt ledsen. För
familjens skull, för väljarna och partiet”. Wahlén lämnar sin plats i
Härnösands kommunfullmäktige. Wahlén tilldöms ett strafföreläggande
på 26 400 kronor.
Gunilla Wahlén tar en time out från riksdagen för att kort därefter återgå
till sitt politiska förtroendeuppdrag.
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82.

Lägenhetsskandalen

Maj-Inger
Klingvall

Position

Parti År

Socialförsäkrings- (S) 1999
minister

TV4:s Nyheter rapporterar att socialförsäkringsminister Maj-Inger
Klingvall använt sig av kontakter och därigenom gått före i bostadskön när
hon erbjudits bostad av AMF-sjukförsäkring. Klingvall anklagas för att
lägenheten kan ses som en muta då socialförsäkringsministern är ansvarig
minister för den stundande pensionsreformen. AMF-sjukförsäkring är en
av de aktörer som har ett intresse i pensionsreformen. Överåklagare
Christer van der Kwast inleder en förundersökning som sedermera läggs
ned i då brott inte kan styrkas.
Maj-Inger Klingvall fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
83.

Lägenhetsskandalen

Erik Åsbrink

Finansminister

(S) 1999

TV4:s Nyheter rapporterar att finansminister Erik Åsbrink använt sig av
kontakter och därigenom gått före i bostadskön när han erbjudits bostad
av fastighetsbolaget Diligentia. Åsbrink kritiseras för att brista i omdöme
genom att inte leva som han lär. Till TV4s Nyheter försvarar Åsbrink sitt
agerande med ”Vad ska jag göra? Jag kan inte avstå från att söka bostad
bara för att jag är känd”.
Erik Åsbrink fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
84. Barnomsorgsuttalandet Göran Persson

Statsminister

(S) 1998

Inför riksdagsvalet 1998 uttalar sig statsminister Göran Person negativt
om de föräldrar som väljer att inte ha sina barn på kommunal förskola utan
istället tar hand om sina barn själva. I SVT:s program Till svars säger
Persson att enbart de som nyttjar kommunal förskola bör ha tillgång till
ekonomiskt stöd från samhället. Persson motiverar sin inställning med att
dessa föräldrar arbetar och bidrar till samhället. Kritiken kom
huvudsakligen att handla huruvida Socialdemokraterna sätter olika värden
på föräldrar utifrån hur de väljer att lösa barnomsorgen. I efterhand ber
Göran Persson om ursäkt för uttalandet.
Göran Persson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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85.

Smarthetsuttalandet

Huvudperson

Position

Parti År

Anna Kinberg Riksdagskandidat (M) 1998

I en intervju i SVT:s Rapport säger riksdagskandidaten Anna Kinberg att
”Stockholmare är smartare än lantisar”. Många är kritiska till uttalandet.
Anna Kinberg fullföljer sin riksdagskandidatur.
86. Redovisningsskandalen

Mats Hulth

Ledamot av
(S) 1998
verkställande
utskott
Svenska Dagbladet avslöjar att Mats Hulth, Stockholms finansborgarråd,
tillika ledamot av Socialdemokraternas verkställande utskott, har varit
oförsiktig med skattemedel under en resa till Namibia. Bland annat var
Hulth oförsiktig med representation. Till Aftonbladet säger Hult att ”Jag
har varit slarvig”. Syftet med rean till Afrika var att stärka Stockholms
kontakter med regionen.
Mats Hulth avgår från posten som finansborgarråd genom att inte ställa
upp för omval i kommunvalet 1998.

87.

Annika
Jordbruksminister (S) 1997
Åhnberg
Expressen avslöjar att jordbruksminister Annika Åhnberg inte i tid har
förtullat de alkoholhaltiga drycker som hon medfört hem från Bryssel efter
ett ministermöte. Sammanlagt infördes 16 liter vin och 2,5 liter starksprit.
Enligt Expressen var den stora mängd alkohol en av orsakerna till att
regeringsplanet rekvirerats för hemresan. Enligt uppgift reste Danmarks
och Finlands jordbruksministrar hem med reguljärt flyg.
Presentskandalen

Annika Åhnberg fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
88. Deklarationsskandalen

Maj-Inger
Biträdande
(S) 1997
Klingvall
Socialminister
Aftonbladet avslöjar att biträdande socialminister Maj-Inger Klingvall
gjort felaktiga avdrag i sin självdeklaration. Avdrag för sammanlagt 19 494
kronor har underkänts av Skatteverket. Klingvall tilldöms ett skattetillägg
på 3 500 kronor och förklarar misstaget med en okunskap om
Skatteverkets regler. Sammanlagt har Klingvall en årsinkomst på 720 000
kronor.
Maj-Inger Klingvall fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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89.

Semesterskandalen

Huvudperson

Position

Parti År

Göran Persson Statsminister (S) 1997

Svenska Dagbladet avslöjar att statsminister Göran Persson, under en
semester gratis disponerat ett hus i Spanien och en bil samt använt
regeringsplanet för tur och returresa. Expressen uppskattar värdet på
Perssons semester till 50 000 kronor. Enligt Person insisterade han på att
betala för boendet men fick inte tillåtelse av värden. Kritiken mot Persson
riktas främst mot användandet av regeringsplanet för privata resor samt
risken för en beroendeställning som en konsekvens av fria gåvor.
Göran Persson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
90.

Regeringsplanskandalen

Göran Persson Statsminister (S) 1997

Expressen rapporterar att statsminister Göran Persson, under två års tid,
hyrt flygplan för 2 345 000 kronor. Detta har skett då regeringens flygplan
varit obrukbart på grund av service eller på annat sätt upptagna. Cirka
hälften av utgifterna, 1 200 000 kronor, utgjordes av en veckolång resa till
USA. Person kritiseras bland annat av flera ledande politiker. Till
Expressen säger Danmarks statsminister Poul Nyrup Rasmussen att ”Om
detta hade hänt i Danmark, då hade jag tvingats att avgå”. Enligt den
tidigare LO-ordföranden Stig Malm var Göran Perssons agerande ”Minst
lika upprörande som Sahlinskandalen”.
Göran Persson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
91.

Gudrun
Partiledare (V) 1997
Schyman
Vid en filmpremiär får Vänsterpartiets partiledare Gudrun Schyman ett
återfall från sitt tidigare alkoholberoende. Schyman berättar själv om flera
återfall och tar en time out från sitt uppdrag som partiledare för att
genomgå behandling.
Återfallsskandalen

Gudrun Schyman återkommer till politiken efter en timeout och fortsätter
sitt politiska förtroendeuppdrag.
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92.

Vapenskandalen

Anders Björk

Försvarsminister

Parti År
(M) 1997

SVT:s samhällsmagasin Striptease rapporterar att försvarsminister Anders
Björk har valt att personligen behålla några av de gåvor som getts till
honom i rollen som försvarsminister. Praxis är att gåvor från främmande
regeringar inte tillfaller den berörda ministern utan istället förvaras hos
dennes departement. Enligt Björk har han tillstånd för samtliga tre vapen
och förvarar dem hemma i sitt vapenskåp. Till Aftonbladet säger
Madelene Leijonhufvud, professor i straffrätt, att det kan föreligga ett
mutbrott om Björk väljer att personligen behålla gåvorna. Värdet på de tre
vapnen uppskattas till ett sammanlagt värde av 10 000 kronor. Biträdande
riksåklagare Solveig Riberdahl meddelar senare att det inte blir någon
rättslig prövning av Björks agerande då det inte finns någon anledning att
misstänka brott.
Anders Björk fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.
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