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”Offer, problem eller avhoppare.” 

- Om tre tidningars gestaltning av Sven Otto Littorins avgång 
 
 
Det sägs att den moderna politiken är medierad, och blir det allt mer. De flesta medborgare nås bara av 

politiska budskap och bilder via olika mediekanaler. Därför är betydelsen av hur de gestaltas av stor 

betydelse. Uppsatsen undersöker hur getsaltningen av Sven Otto Littorin såg ut i tre svenska 

dagstidningar veckan efter hans avgång i juli 2010. Frågeställningarna är: Hur gestaltas Sven Otto 

Littorin dagen efter att han avgått? Hur förändras gestaltningen under de dagar som går? Hur skiljer sig 

de olika tidningarnas gestaltningar av Sven Otto Littorin åt?  

 

Undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys med teoretisk utgångspunkt i Robert M. Entmans idéer 

om gestaltning (framing) och Regina G. Lawrence och Jesper Strömbäcks teorier om politik och 

gestaltning. Undersökningen inbegriper Sveriges till upplagor tre största dagstidningar Dagens Nyheter, 

Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet, materialet är publicerat mellan den 8-15 juli 2010. 

 

Resultatet visar att gestaltningen av Sven Otto Littorins och hans avgång skiljer sig mellan tidningarna. 

Littorin iklädds till en början en tydlig offerroll för att senare ifrågasättas i högre grad. Tidningarnas 

gestaltning av Littorin och den s.k. ”Littorinaffären” skiljer sig åt. Dagens Nyheter uppvisar en kritisk 

och självständig rapportering, Göteborgs-Posten mer en i linje med officiella versioner och Svenska 

Dagbladet en avmätt och tydligt avvaktande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Framing, Gestaltning, Robert M. Entman, Sven Otto Littorin, Journalistik 
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1. Inledning 
 
Det finns tankar om nyheternas förhållande till verkligheten som säger att ”modern politik är medierad 

politik; politik som utspelas i och förmedlas via journalistiken.” 1 Det är, utan att fördjupa sig i 

teoretiska resonemang, svårt att argumentera mot.  De flesta medborgare tar inte del av den politiska 

världen direkt utan via olika mediekanaler. Det är inte någon ny utveckling, politik och medier har på 

många sätt gått hand i hand genom historien. Främst beroende på att politikens kärna är kommunikativa 

aktiviteter, att skapa utbyte och offentliggöra tankar och idéer. Kanske är det tydligare nu än någonsin. 

Ett tecken på det finns syns i regeringskansliet. I den nya regering och kansli statsminister Fredrik 

Reinfeldt presenterade efter Alliansens valseger i september 2010 utnämnde han sin förre 

partisekreterare Per Schlingmann till Statssekreterare med ansvar för:  

 

”statsministerns och regeringens samlade kommunikationsstrategi. Arbetet omfattar budskap och former för 

kommunikation av regeringens beslut och reformer. I uppdraget ingår hur kommunikationen kan präglas av ett 

framtidsperspektiv samt hur regeringen i ännu högre grad kan vara delaktig i samhällsdebatten och öka dialogen med 

allmänheten.”2  

 

Det är den första tjänsten i sitt slag på regeringskansliet och ett uttryck för hur viktig kommunikation är 

för den moderna politiken och för Moderaterna. Per Schlingmann har haft stort inflytande på 

Moderaternas omvandling under 2000-talet och hans bakgrund, med arbete på olika 

kommunikationsbyråer, lyfts ofta fram som en bidragande orsak.  

 

Forskningen kring massmedier har ända sedan början av 1900-talet intresserat sig för effekterna av vad 

medierna innehåller. En påbyggnad av de tankarna är intresset för hur något beskrivs, inramas eller 

gestaltas. Hur en fråga eller person beskrivs eller gestaltas är särskilt intressant när det är i negativa 

ordalag. Exempelvis i samband med en skandal, och då i synnerhet en politisk skandal. En politisk 

skandal är en ytterlighet av symbiosen medier och politik. Medierna uppfyller en av sina 

huvuduppgifter, granskandet av våra förtroendevalda. Politikerna sätts på det ultimata provet att 

förmedla sin version av verkligheten. Utgången för den politiska skandalen är avhängt på vad som 

berättas och hur det beskrivs, sanningen behöver då nödvändigtvis inte vara en självklar gäst. Att ord 

står mot ord är inte ovanligt. Det senaste exemplet på en politisk skandal i Sverige då en politiker avgick 

är när arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins sa upp sig i somras. I efterhand erbjuder skriverierna 

                                                 
1 Strömbäck Jesper, Gäster hos verkligheten, 2001, Brutus Östlings förlag, Stockholm, s. 366 
2 http://www.regeringen.se/sb/d/13465/a/152995  

http://www.regeringen.se/sb/d/13465/a/152995


5 
 

en möjlighet att undersöka hur en politisk skandal och dess huvudperson gestaltas för mediepubliken år 

2010. I ”Littorinaffären” finns alla de ingredienser och problem som karaktäriserar en politisk skandal 

och som gör den intressant att undersöka. Faktum är att många frågor fortfarande är obesvarade i 

historien om Sven Otto Littorins avgång. Det råder delade meningar kring orsaker, problem och 

händelseförlopp. Undersökningen gör inga ansatser till att utreda de egentliga orsakerna till avgången 

utan tar sin utgångspunkt vid meddelandet av densamma och de därefter följande skriverierna. Och 

fokuserar på hur historien om Sven Otto Littorin berättas för läsarna av de tre tidningarna, Dagens 

Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet, som ingår i undersökningen.   

 
 

1.1 Syfte & Frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka hur tre svenska dagstidningar gestaltar arbetsmarknadsminister Sven 

Otto Littorin efter hans avgång den 7 juli 2010. Studien ämnar också undersöka om det sker en 

förändring i gestaltningen över tid, dessutom finns en komparativ ansats mellan de tre dagstidningarna 

Dagen Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. 

 

De leder fram till följande frågeställningar: 

 

- Hur gestaltas Sven Otto Littorin dagen efter att han avgått? 

 

- Hur förändras gestaltningen under de dagar som går?  

 

- Hur skiljer sig de olika tidningarnas gestaltningar av Sven Otto Littorin åt?  
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1.2  Bakgrund 
 

Sven Otto Littorin var arbetsmarknadsminister i Fredrik Reinfeldts regering från oktober 2006 tills han 

avgick den 7 juli 2010.  

 

Mellan åren 2003-2006 var han Moderata Samlingspartiets partisekreterare och starkt bidragande till 

omdaningen av partiet och utvecklandet av de nya Moderaterna. Tillsammans med Frederik Reinfeldt, 

Anders Borg och Ulrika Schenström ingick han i vad som beskrevs som ”hjärngänget” i de nya 

Moderaterna. 3 Som arbetsmarknadsminister profilerade Littorin sig som frispråkig och tuff, han blev 

ansvarig för en av Alliansens mest kontroversiella politiska åtgärder, de sänkta nivåerna i 

arbetslöshetsersättningen och höjda egenavgifter i A-kassan. Och blev därmed föremål för mycket kritik 

från opposition och väljare.  Littorin avgick under politikerveckan i Almedalen 2010, då det var ca 2 

månader kvar till riksdagsvalet. Avgången var oväntad. 

 

1.2.1 Avgången 
 

Händelseutvecklingen under de närmaste dagarna före och efter Sven Otto Littorins avgång är följande  

 

Måndagen den 5 juli: Littorin är i Almedalen på Gotland och deltar i ett seminarium om 

tjänstesektorns betydelse för sysselsättningen. På kvällen gästar han ett Expressens TV-program och 

svarar på frågan om han vill ha en ministerpost om Alliansen vinner valet: "Jag vill extremt gärna 

fortsätta med det jag håller på med. Jag tycker det är otroligt viktigt och jag tycker det är jätteroligt", 

säger Littorin.  

 

På frågan om han är arbetsmarknadsminister i nästa Regering svarar han "Det hoppas jag. Men det är 

inte jag som avgör, det är Fredrik som gör". Han avslutar programmet med att släppa en nyhet när han 

kräver omedelbar kvotering i bolagsstyrelser. 

 

Tisdag den 6 juli: Stockholms tingsrätt inleder förberedande förhandlingar i vårdnadstvisten mellan 

Sven Otto Littorin och hans exfru. Aftonbladet konfronterar arbetsmarknadsministern med uppgifter om 

ett sexköp. Ministern vill inte svara på frågorna.  

 

                                                 
3 Kratz, Anita, Ensamvargen, 2009, Norstedts, Stockholm, s. 186 
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Onsdag den 7 juli:  

KL 08.00: Moderaterna kallar med kort varsel in till en extrainsatt pressträff på Wisby hotell i centrala 

Visby.  

 

KL 08.11: TT skickar ut ett telegram om att Sven-Otto Littorin avgår. 

 

KL 08.30: Littorin tillkännager vid en känslosam pressträff att han avgår som arbetsmarknadsminister. 

Huvudskälet är att hans barn tagit skada av hans offentlighet och mediebevakningen kring den 

vårdnadstvist han är inblandad i. "För mig är mina barn värda mer än mitt jobb, min karriär och något 

annat.", säger han bland annat. Efteråt hänvisar Statsminister Fredrik Reinfeldt till Littorins privata skäl 

som han angav under presskonferensen på frågan om orsakerna till avgången. 

 

KL 08.45: Direkt efter pressträffen åker Littorin från Wisby hotell till Visby flygplats. Han har då gjort 

klart för pressuppbådet att han inte kommer att svara på några frågor. 

 

Torsdagen den 8 juli: Aftonbladet publicerar en artikel där man uppger att skälet till Littorins avgång 

är ett påstått brott han ska ha begått i Stockholm 2006 och skriver att deras frågor om det påstådda 

brottet var orsaken till att Sven Otto Littorin valde att avgå. Spekulationerna tar fart, Statsminister 

Fredrik Reinfeldt vill inte kommentera uppgifterna om det eventuella brottet, men säger att Sven Otto 

Littorin uppgav flera privata skäl till sin avskedsansökan. 

 

Fredagen den 9 juli: Spekulationerna om det påstådda brottet fortsätter. Aftonbladets publicistiska 

beslut, att säga A men inte B, möts både av kritik och förståelse. Valstrateger och statsvetare gissar att 

Sven Otto Littorins avhopp troligen inte skadar Moderaterna och alliansregeringen mer än tillfälligt. 

Kritiken fortsätter mot Sven Otto Littorin om att han anses ha använt sina barn som orsak för att mörka 

det verkliga skälet. 

 

Lördagen den 10 juli: Aftonbladet publicerar slutligen vad det påstådda brottet handlar om. En 30-årig 

kvinna berättar anonymt att Sven Otto Littorin köpte sex av henne sensommaren eller tidig höst 2006. 

På en presskonferens säger Fredrik Reinfeldt att Sven Otto Littorin uppgav att de privata skälen bland 

annat handlade om anklagelsen om sexköp och att Sven Otto Littorin sagt att uppgifterna inte stämde. 

 

Söndagen den 11 juli: Via sin advokat förnekar Sven Otto Littorin det påstådda brottet. Fredrik 

Reinfeldts agerande, att först på lördagen nämna brottspåståendena, ifrågasätts av bland andra 
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Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin. Sahlin talar om intrycket av en medveten mörkläggning 

inför svenska medborgare. 

 

Måndagen den 12 juli: Diskussionen fortsätter om hur statsministern hanterat den så kallade 

”Littorinaffären”. Vissa anser att Fredrik Reinfeldts trovärdighet har skadats. Statsrådsberedningen vill 

inte kommentera kritiken, men vid en presskonferens säger justitieminister Beatrice Ask att 

statsministern inte kunde medverka till att sprida rykten och att det var upp till Sven Otto Littorin själv 

att förklara sin avgång. 

 

Tisdagen den 13 juli: Tystnaden börjar lägga sig och Littorinaffären konkurreras ut av andra nyheter. 

Sven Otto Littorin bestämmer sig för att bryta tystnaden och kontaktar Dagens Nyheter för att ge sin 

version av händelserna.  

 

Onsdagen den 14 juli: Dagens Nyheter publicerar en mejlintervju med Sven Otto Littorin i och med 

den slutar i princip rapporteringen kring hans avgång.  

 

 

1.2.2 Aftonbladets publiceringar om Sven Otto Littorin 
 
 
Aftonbladets agerande utifrån de uppgifter de hade angående Sven Otto Littorins påstådda brott 

påverkade övrig medierapportering kring avgången. Än idag står ord mot ord och undersökningen gör 

inget anspråk på att utreda trovärdigheten i de olika uppgifterna. Men Aftonbladet blev i och med sitt 

agerande en aktör i historien kring Littorins avgång och för att öka förståelsen för händelseförloppet och 

den situation som uppstod krävs en ytterligare redovisning av tidningens agerande.  

 

I Sveriges Radios program Medierna diskuterade Aftonbladets chefredaktör och ansvarige utgivare Jan 

Helin händelserna med Dagens Nyheters politiska redaktör Peter Wolodarski ett par veckor efter 

Littorins avgång. Här är en sammanfattning av vad som sades.  
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Jan Helin står fast vid att Aftonbladet gjorde rätt som publicerade uppgifterna om Littorins påstådda 

sexköp, att han avgick menar Helin bekräftar uppgifternas relevans. Helin poängterar också affärens 

märkliga dramaturgi då Littorin avgår innan något är offentliggjort. Jan Helin är medveten om att man 

kan ifrågasätta vissa saker kring hur tidningen skötte publiceringen av sina uppgifter men han 

återkommer till att det var en exceptionell situation. 

 
 
Peter Wolodarski är kritiskt till hur Aftonbladet agerade. Dels till att tidningen först höll inne på delar av 

historien men sedan till och med gick så långt och kallade det för Littorins sexköpsbrott. Att tidningen dessutom 

hävdar att Littorin aldrig dementerat uppgifterna om ett eventuellt sexköp är enligt Wolodarski helt fel. 

Ministerns pressekreterare ska ha dementerat uppgifterna dagen innan Littorin avgår. De menar Wolodarski att 

Aftonbladets läsare aldrig får veta. Han poängterar att man måste kunna dementera uppgifter via ett ombud. 

 
Jan Helin medger att det var fel att först hålla inne på vissa uppgifter, att säga A men inte B. Det menar 

han har att göra med att tidningen sökte Littorin för kommentarer, som de inte fick och fortfarande inte 

har fått. Helin påstår att det inte fanns någon dementi men en ”väldigt skicklig dementimaskin runt 

Littorin”. Det har, menar Helin, resulterat i två saker. Att frågan ”dog” och att ”en bisak gjorts till en 

huvudsak”. Det hela handlar istället om Aftonbladets agerande, och det flyttar fokus från frågor om 

varför Littorin ljög och vilseledde på sin presskonferens menar Helin. 

 
Peter Wolodarski känner sig också vilseledd av presskonferensen och är dessutom kritisk till hur 

regeringen behandlat historien, särskilt att statsministern gått i god för Littorins historia. Wolodarski 

återkommer till att det funnits en dementi. Jan Helin menar att det inte går att sätta någon tilltro till 

dementin eftersom den framförs och sedan avgår Littorin, dessutom menar han att dementierna var 

”indirekta”. Wolodarski betonar återigen att Aftonbladets läsare aldrig fick veta att det fanns en dementi. 

Jan Helin erkänner att det var fel men fortsätter att hävda att det inte går att sätta någon tilltro till den 

ändå. Eftersom Littorin avgått och vägrat tala med Aftonbladet. 
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1.3 Tidigare forskning 
 
Det finns ingen tillgänglig tidigare forskning kring Sven Otto Littorins avgång. Däremot finns ett flertal 

uppsatser om gestaltning. En är skriven av Michaela Strömsten vid fakulteten för samhälls- och 

livsvetenskaper vid Karlstads Universitet våren 2010. Den heter En Rödgrön röra? Gestaltningen av de 

Rödgröna i media. Strömsten undersöker om de Rödgröna gestaltas som eniga eller oeniga och positivt 

eller negativt. Dessutom undersöker hon om de Rödgrönas verklighetsbild överensstämmer med den 

bild som presenteras i de tre tidningar hon undersökt. Verklighetsbilden är den beskrivning av Sverige 

de Rödgröna ger uttryck för i sin vårbudget. Slutligen undersöks om Aftonbladet, som oberoende 

socialdemokratisk tidning, är bättre på att gestalta de Rödgröna på ett enat, positivt och 

överensstämmande sätt än Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, två tidningar med annan politisk 

färg. 

 

Strömsten genomför sin undersökning med en kvalitativ analys och med teoretisk utgångspunkt i Robert 

M. Entmans teori om framing, med tonvikt på urval och betoning, problemdefiniering, orsaksförklaring, 

moraliska värderingar och förslag till lösningar. Artiklarna som undersöktes publicerades i samband 

med oppositionens vårbudgetpresentation mellan 30 april till 5 maj 2010. 

 

Hennes slutsats är att det är stor skillnad mellan de tre tidningarnas gestaltning. Aftonbladet gestaltar de 

Rödgrönas samarbete positivt och på ett sätt som överensstämmer med deras verklighetsbild. Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter gör i grova drag tvärtom. Strömsten anser att Robert M. Entmans modell 

som ett ”mycket passande analysredskap” för uppsatsen. Den har kunnat ”fånga det svårfångade”. Hon 

menar att gestaltningsfunktionerna kan erbjuda teoretiskt förankrade operationella indikatorer på 

gestaltning. Strömstens tillvägagångssätt och utgångspunkt har varit vägledande för min egen 

undersökning även om ansatserna skiljer sig åt. Undersökningarna har till sin utformning stora likheter. 

 

Vad som är utmärkande för historien om Sven Otto Littorins avgång och skriverierna kring den är det 

omvända händelseförloppet. I de flesta politiska skandaler uppmärksammas något i medierna, en 

politiker får stå till svars, det s.k. drevet går igång och politikern avgår om trycket blir för stort. I 

Littorins fall är det annorlunda. Han avgår, skriverierna startar, information tillkommer men inga 

uttalanden görs. Aftonbladet publicerar till och med uppgifter som blir oemotsagda. Det gör historien 

unik. Littorins frånvaro när skriverierna startar kring hans person bör då påverka gestaltningen av 

honom, i jämförelse med då en politiker fortfarande innehar sin post, är offentlig och svarar på frågor.   
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Dessa omständigheter motiverar frånvaron av forskning kring andra politiska skandaler. Med det skulle 

också följa aspekter om exempelvis drevjournalistikens funktion som jag inte finner passar in i 

uppsatsens syfte.  

 

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 
 

Gestaltningsteorin, Framing Theory på engelska, fokuserar på hur medierna gestaltar olika problem eller 

beskrivningar av verkligheten. Forskaren intresserar sig för hur ett ämne gestaltas, inramas eller 

presenteras. Utgångspunkten är att alla beskrivningar av verkligheten med nödvändighet måste vara 

begränsade. Vissa aspekter, fakta och attribut väljs bort medan andra framhålls. ”Varje beskrivning av 

någonting kan därför ses som en gestaltning av det beskrivningen handlar om.”4  

 

Gestaltningen skiljer sig från verkligheten, annars skulle det inte vara en gestaltning utan en 

beskrivning. Det medför att varje gestaltning är en tolkning och därmed mer eller mindre subjektiv. 

Robert M. Entman, förgrundsfigur i utvecklandet av gestaltningsteorin beskriver gestaltning så här: 

 
”Att gestalta är att välja ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande i en 

kommunicerande text, på ett sådant sätt att en viss problemdefinition, orsakstolkning, moralisk värdering och/eller möjliga 
lösningar främjas. ”5  
 
 
Entman identifierar fyra egenskaper hos gestaltningar. De definierar problemen, de ger vägledningar om 

vad som ska ses som orsak till det gestaltade problemet, att de med nödvändighet uttrycker värderingar 

eller moraliska omdömen, samt att de ger bild av möjliga lösningar.6 

 

Medieforskaren Dietram A. Scheufele anser att man bör betrakta journalistiska gestaltningar som en 

form av konstruktioner av verkligheten. Att journalister gestaltar nyheter och på så sätt skapar ett 

sammanhang och mening, vilket möjliggör för publiken att i sin tur skapa mening och förståelse för 

nyheten. Man kan tala om ett ”problemformuleringsprivilegium”, en makt journalisterna har att 

definiera vari ett visst problem består och därmed också antyda vad som är möjliga lösningar. 7 

Jesper Strömbäck diskuterar om det är ett nödvändigt krav att en gestaltning måste uppfylla Entmans 

alla fyra egenskaper, och menar att de väsentliga är att gestaltningen har ”en central och organiserande 

                                                 
4 Strömbäck, Jesper, Makt och medier, 2000, Studentlitteratur, Lund, s.216 
5 Strömbäck, Jesper, Makt och medier, s. 217 
6 Ibid 
7 Strömbäck Jesper, Gäster hos verkligheten, s. 179  
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idé eller vinkel som tillhandahåller mening åt en serie händelser som sker.”8  Den dominerande vinkeln 

är då det definierande för gestaltningen. Det viktiga blir då vilka attribut som lyfts fram journalistiskt till 

en person, händelse eller skeende. 

 

Det behöver inte vara uppenbart för varken publiken eller journalisten att innehållet gestaltats på ett 

visst sätt. Gestaltningarna kan ses som naturliga eller del av gemensamma kulturella värderingar. 9 

Strömbäck menar att det som tas för givet, ifrågasätts inte. Och det medför att det som är för givet taget, 

har en grundläggande påverkan på hur människor organiserar sina liv och uppfattningar. Därför är 

makten att påverka människors tankar så stor via journalistiska gestaltningar.    

 

Strömbäck tar stereotyper som exempel, hur de både reducerar behovet av och tillför information.   

 
”Genom att exempelvis beskriva en konflikt som en kamp mellan David och Goliat behöver journalisten inte 

veckla in sig i beskrivningar av styrkeförhållandena mellan parterna som är i en konflikt. Informationsbehovet reduceras. 
Samtidigt förstår läsaren hur styrkeförhållandena ser ut eftersom ”David och Goliat” existerar i form av en gemensam 
minnesbank. Ur denna tillförs information som gör artikeln begriplig, trots att en mängd information utelämnats. ” 10 
 
 
Strömbäck menar att nyhetsvärderingar och journalistiska gestaltningar fungerar på samma 

tvådimensionella sätt.  

 
”Nyhetsvärderingarna påverkar vad journalister och redaktionerna uppfattar är värt att uppmärksamma och 

göra nyheter av. De påverkar också hur nyheterna utformas journalistiskt genom det sätt på vilket nyheterna gestaltas. Om 
konflikter anses göra en händelse till en nyhet, är det exempelvis rimligt att förvänta sig att det är konfliktaspekterna som 
lyfts fram när nyheten presenteras. I likhet med nyhetsvärderingar och nyhetsstereotyper, fyller gestaltningarna även det 
journalistiska behovet av att anpassa en obegränsad verklighet till ett begränsat format, och att forma ett innehåll som lockar 
läsare eller tittare.”11 
 
 
Han menar att de journalistiska gestaltningarna kan beskrivas som karaktäristiska sätt att journalistiskt 

beskriva verkligheten eller aspekter av verkligheten, genom val av attribut, vinkel, fokus, ordval och 

teman.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Strömbäck Jesper, Gäster hos verkligheten, s. 180 
9 Ibid. 
10 Strömbäck Jesper, Gäster hos verkligheten, s. 181 
11 Ibid. 
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1.4.1 Politik och gestaltning  

 
Walter Lippmann, skaparen av gestaltningsteorin, iakttog att för de flesta människor är, “världen de har 

att gör med politiskt utom räckhåll, utom synhåll, bortom tanken” .12 

 

Medborgare får generellt sett lite av sin politiska kunskap genom personliga erfarenheter. Istället står 

medierna och de personer medierna porträtterar för informationen. På så sätt har medierna ett stort 

inflytande på medborgarnas uppfattningar, åsikter och uppförande. Utifrån idén att människor använder 

olika gestaltningar (frames) för att organisera vardagshändelser är det inte överraskande att samma 

redskap blir betydande i mottagandet av mer komplicerade politiska händelser. Rent avgörande.  

 

Det vet politiska aktörer och använder sig därför av strategisk gestaltning (strategic framing). I ett försök 

att utöva makt över publikens tolkningar av händelser och frågor, via medierna. Men finns också andra 

faktorer som spelar in i gestaltandet av politiska nyheter. 

 

Regina G. Lawrence menar att den redaktionella nyhetsprocessen påverkar hur en fråga gestaltas, att 

beslut tagna av journalister och redaktörer i hög grad formar en nyhet.13 Gaye Tuchman menar att 

journalister föredrar information som överensstämmer med deras individuella ramar, särskilt i 

rutinsituationer, då finns en stor benägenhet att berätta det som stämmer med ens egna bild av världen. 

Andra faktorer som påverkar gestaltningen är enligt Lawrence strävan efter objektivitet, som ofta 

medför att röster över hela den politiska skalan får komma till tals, vilket ytterligare bidrar till mängden 

ramverk. I samband med granskande journalistik beskrivs nyheter ofta ur ett aktörsperspektiv, också det 

en vanlig form av gestaltning.   

 

Lawrence frågar sig hur självständigt medierna egentligen gestaltar olika frågor och händelser, om det är 

så att de kanske bara vidareförmedlar budskap skapade av politiska aktörer?14 

 

För det finns en kritik bland medieforskare, mer eller mindre direkt, mot medierna att de inte är 

tillräckligt självständiga gentemot sina politiska källor. Andra ifrågasätter om kraven på självständighet 

är orealistiska. Det råder emellertid en konsensus bland forskare att politiska företrädare är vanligast 

förekommande i nyheter. Det ger upphov till frågan om hur mycket av nyheterna som domineras av 

”officiella” perspektiv? Ur ett demokratiskt perspektiv ställs då följdfrågan om nyheterna domineras så 

                                                 
12 Wahl-Jörgensen/ Hanitzsch, The Handbook of journalism studies, 2009, Routledge, NewYork, s. 18 
13 D’angelo Paul, Kyupers A. Jim, Doing News Framing Analysis , 2010, Routledge, New York, s. 265 
14 D’angelo Paul, Kyupers A. Jim, Doing News Framing Analysis, s. 265 



14 
 

mycket av röster och perspektiv ”ovanifrån”, kan det då tillfredställa demokratiska normer om en 

varierad och livlig politisk debatt? 

 

Lawrence menar att mediernas självständighet varierar beroende på politisk kontext. De finns enligt 

henne huvudsakligen tre olika sådana; nyheter om utrikespolitik och nationell säkerhet, inrikespolitiska 

nyheter med tonvikt på sociala frågor, och nyheter om valkampanjer. I den första kategorin nyheter visar 

medierna minst benägenhet att vara självständiga, stor vikt läggs vid officiella källor och deras 

gestaltning av frågan. Inrikespolitiska frågor kan i större utsträckning mer omformuleras och gestaltas 

av journalister. Medan journalister uppvisar stor självständighet mot sina källor i en valkampanj, på ett 

sätt som sällan skådas om det handlar om nationens säkerhet. 

 

I den första kategorin nyheter kan det av ”tyngre” nyhetsmedier anses oseriöst och oansvarigt att 

presentera perspektiv som inte är auktoriserade av officiella källor. I en valkampanj däremot är det 

tvärtom enlig Lawrence. Att inte ifrågasätta och presentera alternativa förslag och idéer blir tecken på 

avsaknad av seriositet och självständighet. Lawrence hänvisar till studier som visar på att mediepubliken 

nuförtiden oftare får höra journalisternas tolkningar av vad en politiker sagt i en valkampanj istället för 

originalversionen.15 Valkampanjer präglas också i hög grad av viljan från medierna att göra en 

spelgestaltning (game frame). Där fokus är på analysen av strategiska val och taktiska aspekter och 

överskuggar därmed de sakfrågor politikerna vill nå ut med. Lawrence menar att studera framing är att 

studera makt. Makten att forma och snedvrida publikens mottagande; makten att lyfta fram eller 

förminska konkurrerande problem; och därmed makten att förespråka eller hämma politiska mål.  

 

1.5 Metodologiskt tillvägagångssätt 
 
Studien kommer att genomföras med en kvalitativ textanalys som metod. Genom att närstudera 

analysenheterna kan frågeställningarna besvaras och studiens syfte uppnås.  

 

Huvudsyftet med den kvalitativa textanalysen är att kunna visa på att vissa delar av en text är viktigare 

än andra. Helheten i texten anses vara något annat än summan av delarna, de enskilda analysenheterna. 

Det kan bara undersökas genom en närläsning av undersökningsmaterialet. 16 Genom att ställa ett antal 

frågor till textmaterialet, frågorna bildar ett frågeschema, kan analysenheterna systematiskt undersökas, 

                                                 
15 D’angelo Paul, Kyupers A. Jim, Doing News Framing Analysis, s. 268 
16 Esiasson, Peter: Gilljam, Mikael: Oscarsson, Henrik: Wängnerud, Lena, Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Norstedts Juridik AB, Stockholm, s. 238  
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vilket möjliggör en god empirisk undersökning. Svaret på frågorna är lösningen på forskarproblemet, 

det vill säga frågeställningarna. ”De preciserade frågorna som ställs till texten utgör byggstenarna i 

undersökningens analysredskap”. 17 Konkret kan metoden beskrivas som att man som forskare berättar 

en historia med hjälp av texten, det är inte texten som berättar en historia för forskaren. 

1.5.1 Frågeschema  
 

För att kunna besvara frågeställningarna och uppnå syftet med uppsatsen måste de frågor som ställs till 

texten besvaras. Ledordet i utformandet av frågorna är validitet, är de specifika frågor jag ställer till 

texten rimliga indikatorer på det jag vill undersöka? 

 

Frågorna är utformade utifrån de fyra egenskaper Robert M. Entman identifierar hos gestaltningar.  

 
De definierar problemen, de ger vägledningar om vad som ska ses som orsak till det gestaltade problemet, att 

de med nödvändighet uttrycker värderingar eller moraliska omdömen, samt att de ger bild av möjliga lösningar. 18 
 

Det är i sammanhanget viktigt att understryka att Entman menar att minst två av egenskaperna alltid kan 

identifieras, men ofta i texter om politiska händelser, aktörer och frågor, alla fyra. Av mest betydelse är 

definitionen av problemet, eftersom det ligger till grund för övriga faktorer. Egenskaperna bör ses som 

ett förklaringsschema över vilka faktorer som är betydelsefulla i gestaltandet av en händelse eller 

person, den så kallade gestaltningsprocessen. Jesper Strömbäck diskuterar betydelsen av vilka attribut 

som lyfts fram journalistiskt till en person, händelse eller skeende, och hur det bidrar till gestaltningen.19 

Det ligger också till grund för frågornas utformning.  

 

Då studien har en deskriptiv ansats kan frågor utformade efter Entmans och Strömbäcks definitioner av 

hur nyheter gestaltas ge svar på frågeställningarna om hur Sven Otto Littorins avgång gestaltats i 

undersökningsmaterialet. 

 

Första frågan är Vad är huvudfokus i artikeln?, vilket kan hjälpa till att definiera artikelns centrala och 

organiserande idé eller vinkel på det som har hänt.  

 

                                                 
17 Esiasson, Peter: Gilljam, Mikael: Oscarsson, Henrik: Wängnerud, Lena, Metodpraktikan, s. 239 
18 Strömbäck, Jesper, Makt och medier, s. 217 
 
19 Strömbäck Jesper, Gäster hos verkligheten, s. 180 
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Huvudfokus behöver sedan inte överensstämma fullt med vad som definieras som problemet, 

användandet av det så kallade ”problemformuleringsprivilegiet”. Det Entman anser viktigast och som är 

avgörande för de övriga svaren och därmed gestaltningen; andra frågan är Vad är problemet? 

 

Följdfrågor på vad som anses vara problemet definierar ytterligare hur händelsen gestaltas, särskilt vad 

som lyfts fram som de bakomliggande faktorerna; Vilka är orsakerna till problemet? 

 

En viktig del för att skapa mening och förståelse för något är om det finns en värdering till det som hänt, 

om texten uttrycker tydligt vad läsaren bör tycka; Vilket är omdömet?  

 

Att också resonera kring vad som kan och bör hända formar också gestaltningen; Vilka är följder 

och/eller lösningarna? 

 

Alla texter i undersökningsmaterialet tar som bekant sin utgångspunkt i att Sven Otto Littorin har avgått 

dagen innan texten publiceras. Genom att redovisa artiklarna och dess innehåll efter publiceringsdatum 

kan en förändring av gestaltningen över tid beskrivas. Att tydligt redovisa artiklarnas ursprung gör också 

en jämförelse mellan de olika tidningarna möjlig.  

 

1.5.2 Metoddiskussion  
 
Syftet med studien är att undersöka skriverierna i tre svenska dagstidningar efter 

arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins avgång den 7 juli 2010. Genom att besvara mina 

frågeställningar med en undersökning i form av en kvalitativ textanalys kan jag uppnå kraven på 

validitet för god forskning. 

 

Det är viktigt att i samband med en kvalitativ undersökning diskutera subjektivitet. I frågorna som ställs 

finns en tolkning av mig som forskare. Jag har en viss förförståelse som ligger till grund för hur jag 

undersöker materialet, vilka frågor jag ställer. Är jag medveten om det och tydligt redogör för mina 

tillvägagångssätt och varför jag ställer det frågor jag gör, kan jag minimera subjektiviteten.  

 

Baldwin Van Gorp har i sin forskning kring gestaltning i nyhetsförmedling särskilt intresserat sig för 

gestaltningar med kulturell kontext (Culturally Embedded Frames). Han diskuterar subjektiviteten ur 

flera perspektiv. Först hur man som forskare oftast tillhör samma kulturella sfär som det material man 
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undersöker stammar ifrån. Vilket medför att man kan missa det mest uppenbara. Därför understryker 

han vikten av att metodiskt undersöka och ständigt gå tillbaka i materialet. Samtidigt som det finns en 

nödvändighet i att vara bekant med kontexten man undersöker, för att kunna identifiera vissa 

gestaltningar. 20 Van Gorp pekar också på det faktum att när man som forskare redogör för en 

gestaltning också gör en subjektiv tolkning, alltså själv gestaltar något. Att helt utradera subjektiviteten 

är alltså svårt enligt Van Gorp. Man måste ställa vissa frågor till en text, man kan inte uppfylla 

validiteten för en kvalitativ undersökning genom att använda sig av enbart kvantitativa mått i texten.  

 

Däri ligger alltså den kvalitativa textanalysens stora brist och således undersökningens svaghet. När jag 

undersökt materialet har jag strävat efter att minimera subjektiviteten så mycket som möjligt. Jag har, 

med utgångspunkt i Entmans teori, utformat frågor som så vetenskapligt och bra som möjligt ska kunna 

undersöka hur tidningarna har gestaltat Sven Otto Littorin. Jag är bekant med de tidningar och den 

kulturella sfär i vilka de ingår, därför har jag, för att inte missa det uppenbara, noggrant läst och gått 

tillbaka i materialet. Och ständigt resonerat kring min egen personliga hållning till det som uttrycks. Min 

strävan har varit att försöka ta ett steg bakåt och läsa texten på nytt gång på gång. Med ständigt ofärgade 

ögon. 

 

För att ytterligare öka förståelsen för min undersökning krävs en beskrivning av tillvägagångssättet när 

jag undersökt texternas innehåll och kategoriserat detsamma. Texten har först lästs översiktligt, det ger 

en första uppfattning av vad som är huvudfokus. Uppfattningen ska sedan styrkas när texten läses igen. 

Är den centrala idén, huvudfokus densamma nästa gång jag läser texten? Det avgörs dels av vad som är 

förmedlat i rubrik och inledningsvis i texten, vad är det författaren först vill att jag ska veta, vad 

poängteras?  

 

I vissa texter kan olika problem formuleras, då krävs en noggrann närläsning. Huvudfokus är dock ofta 

på det författaren anser vara det mest betydande problemet. För att utröna vilket problem som är det 

bärande i texten ställs de i relation till varandra. Är det ena till följd av det andra? Jag tolkar då vilket 

författaren vill förmedla som det bärande problemet och de därefter eventuella orsakerna, omdömet och 

följderna. Viktigt i undersökningen av texterna har också varit att inte på något sätt snegla på 

kvantitativa mått, exempelvis textmängd. Utan att läsa texterna och besvara de ställda frågorna utefter 

angivna metoder .   

 

                                                 
20 D’angelo Paul, Kyupers A. Jim, Doing News Framing Analysis , 2010, Routledge, New York, s. 19 
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1.5.3 Material   
 
De analysenheter som ligger till grund för undersökningen är artiklar från de tre svenska tidningarna 

Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Tidningarna utgör i inbördes ordning 

Sveriges tre största morgontidningar. De tre tidningarnas artiklar är endast en del av hela den 

medierapportering som följde Sven Otto Littorins avgång. Rapporteringen kring Littorin var en 

riksnyhet och täcktes av såväl TV, radio, tidningar och webb. Materialet som producerades med 

anledning av historien är således enormt. Valet av tidningar baseras företrädelsevis på deras 

grundläggande likheter. De tre tidningarna utkommer alla sju dagar i veckan. De är till karaktär 

morgontidningar och har därmed en publik främst baserad på prenumeranter. Deras liknande karaktär, 

publik och utgivningsfrekvens medför att det redaktionellt sett står inför likartade ställningstaganden. 

Och arbetar således efter, om inte samma resurser, så grundprinciper. Olikheterna är främst i fråga om 

storlek, politisk ståndpunkt och utgivningsort vilket framkommer nedan.  

 

Sammanlagt består undersökning av 41 analysenheter fördelade på följande sätt; Dagens Nyheter 17 

artiklar, Svenska Dagbladet 10 artiklar och Göteborgs-Posten 14 artiklar. Materialet är hämtat ur 

Presstext, ett av Norden största pressarkiv,21 som i samarbete med de tre aktuella tidningarna 

digitaliserar och publicerar deras material.  

 

Det artiklar som ingår i undersökningen är enbart redaktionellt producerat material. Således har artiklar 

från telegrambyråer, debattartiklar och enkäter/panelsvar/läsarkommentarer tagits bort. Det har 

självklart också där gjorts urval som påverkar gestaltningen men strävan har varit att arbeta så 

systematiskt som möjligt. Artiklarna är kategoriserade efter deras karaktär, exempelvis Analys, Ledare, 

Kommentar och Nyhet. Eftersom allt redaktionellt material är med i undersökningen medför det också 

att artiklar med liten relevans förekommer, i vissa fall mycket liten. Och i likhet med Entmans 

erfarenheter av gestaltningar, så kan inte alla egenskaper ständigt identifieras, med andra ord förblir 

vissa frågor ibland obesvarade utifrån artikelns karaktär.  

 

Sökordet i arkivet har varit ”Sven Otto Littorin”. Därefter har alla artiklar med träff inom perioden den 8 

juli 2010 till den 15 juli 2010 undersökts. Tidsintervallen är baserad på den tid det rapporterades i 

svenska medier om Sven Otto Littorins avgång och historien fortfarande var att betrakta som en nyhet. 

Från och med den 15 juli, dagen efter Dagens Nyheters publicering av en intervju med Littorin, ”dör” 

historien och anses vara utagerad. 

                                                 
21 (http://www.presstext.se/?pid=14) 
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1.5.4 Tidningarna  
 

Dagens Nyheter, DN, är Sveriges största morgontidning och näst största tidning baserat på 

upplagestorlek. 2009 hade tidningen en upplaga på 316 000. 22 Dagens Nyheter utkommer sju dagar i 

veckan, ansvarig utgivare är Gunilla Herlitz. Tidningen ägs av Bonnier AB och betraktar sig själv som 

oberoende liberal. Utgivningsorten är Stockholm men tidningen är rikstäckande.   

 

Göteborgs-Posten, GP, är Sveriges näst största morgontidning med en upplaga på 236 400 (2009).23 

Tidningen utkommer sju dagar i veckan, ansvarig utgivare är Jonathan Falck.                                        

Utgivningsort är Göteborg och GP har sitt spridningsområde företrädelsevis i Västsverige. Tidningen 

kategoriserar sig som liberal och är en del av Stampengruppen.24  

 

Svenska Dagbladet, SvD, är landets tredje största morgontidning och ges ut i Stockholm. 

Upplagestatistiken för 2009 var 196 900. 25Chefredaktör är Lena K Samuelsson, SvD:s politiska 

beteckning är obunden moderat. Tidningen utkommer sju dagar i veckan, störst spridning är i 

Stockholmsområdet men tidningen kan prenumereras på över hela landet. Tidningen ägs av den norska 

mediekoncernen Schibsted.  

 

1.5.5 Urval  

  

De tre tidningarna varifrån artiklarna är hämtade har som nämnts ovan valts till stor del utifrån deras 

likheter. Det kan vid en första betraktelse förefalla fantasilöst om undersökningen har komparativa 

ansatser. Tanken bakom det är att kunna göra en undersökning där materialet har ett så snarlikt upphov 

och storlek som möjligt. Vid en förstudie visade material från tidningar med exempelvis annan politisk 

färg och storlek så stora avvikelser att en undersökning skulle bli bristfällig. Det fanns inte samma 

mängd egenproducerat material att en jämförelse hade varit rimlig. De tre tidningar som nu ingår i 

undersökningen har i det sammanhanget en liknande produktion. Det ska dock tas i beaktning att de tre 

tidningar som ingår i undersökningen är politiskt blåa till färgen. Det ger vid handen att den gestaltning 

som beskrivs således kommer från tidningar som sympatiserar med den sittande regeringen, vilket 
                                                 
22 http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000448  
23 http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000848  
24 http://info.gp.se/omgp/hem 
25 http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001848  

http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000448
http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000848
http://info.gp.se/omgp/hem
http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001848
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självklart har betydelse. Tidningar med annan politisk ståndpunkt skulle gestalta Sven Otto Littorin 

annorlunda. Det är dessutom precis innan ett val vilket också spelar in. Det fråntar emellertid inte 

tidningarnas legitimitet, men de ska ses i sitt enskilda sammanhang och under vilka omständigheter de 

verkar.     

 

Beträffande de båda rikstäckande kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen har bedömningen gjorts 

att båda inte passar in i undersökningen. Aftonbladet för sin speciella roll i händelseutvecklingen, både 

kring Sven Otto Littorins avgång och i medierapporteringen. Expressen valdes bort med anledning av 

det enorma material tidningen publicerade kring Littorin, vilket skulle kunna kantra hela 

undersökningen till att handla om Expressens gestaltning enbart. Den kvalitativa textanalysen ställer 

höga krav på noggrannhet, den kan försakas om materialet är för stort. 

 

 

1.5.6 Källkritik 
 
Det är viktigt att ur källkritiskt hänseende diskutera Presstext. Arkivet är Internetbaserat och uppdateras 

dagligen26. Dessutom är inte artiklarna publicerade i sin originalversion eller i PDF-format utan i 

enklare textform. Vilket problematiserar källkritiska krav som identifikation och samtidighet. Då det 

enkelt skulle kunna manipuleras.  

 

Önskvärt hade givetvis varit att undersöka artiklarna i sin originalutformning dag för dag, tidning för 

tidning. Beträffande föränderligheten i arkivet är den givetvis främst aktuell för artiklar närmare i tiden 

än från den aktuella veckan i juli. Två olika sökningar har genomförts, 10/11 och 9/12, med båda 

identiska resultat i träfflistan.  Dessutom har artiklarnas överensstämmighet kontrollerats på 

mikrofilmade versioner av tidningarna på Kungliga Biblioteket.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 http://www.presstext.se/?pid=14 
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2. Resultat och analys 
 

2.1 Resultat 
 
 
Onsdagen 8 juli 2010 

 
 
Svenska Dagbladet - Nyhet: ”Trycket blev för hårt på Littorin” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Sven Otto Littorin har avgått. 
 
Vad är problemet? Sven Otto Littorin orkar inte mer. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? ”Mediebevakningen är orsaken till att han inte längre orkar” ”Från 
podiet lade ex-ministern skulden på medier.” ”Det finns tre skäl till att jag slutar. Emma, Gustav och 
Arvid. Det är mina tre barn. För mig är mina barn värda mer än min karriär.” Kombination av jobb, 
privatliv och tryck från medier gick inte längre ”att hantera” berättade Littorin ”tårögd”.  
 
Vilket är omdömet? ”Det har varit fyra bitvis tuffa år för Littorin.” Han var ”betrodd”. 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Reinfeldt tror inte avhoppet ”påverkar givet att vi är tydliga i 
vår arbetslinje och att det finns många andra duktiga moderater.” Centerpartiets dag i Almedalen 
kommer i skymundan.  
 
 
Svenska Dagbladet - Nyhet: ”Billström kan sitta till valet” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Tobias Billström tar tills vidare över som arbetsmarknadsminister. 
 
Vad är problemet? Viss osäkerhet om han ska sitta till valet eller inte.  
 
Vilka är orsakerna till problemet? Reinfeldt vill hinna tala med sina allianskollegor och det egna partiet 
om vem som ska ha ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. 
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Om det påverkar valutgången att en minister bytts så när in på 
valet diskuteras. En professor i statsvetenskap menar att Littorins avhopp inte kommer ha betydelse 
”eftersom orsaken till det var privat”. En doktor i statsvetenskap menar att det är ”tufft för partiet” då 
arbetsmarknadspolitiken varit i fokus i valrörelsen.   
 
 
Svenska Dagbladet - Kommentar: ”M kan bära förlusten” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Mediernas bevakning av politiken och politikerna.  
 
Vad är problemet? Mediernas bevakning av politiken och politikerna. 
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Vilka är orsakerna till problemet? ”Det massmediala trycket har ökat till orkanstyrka.” Den politiska 
journalistiken har blivit mer personfixerad och det anses viktigare än tidigare att granska personerna 
bakom politiken. 
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Sven Otto Littorin avgick, han ”fick nog” när bevakningen ”åt 
sig in i hans privatliv”. Det kanske blir svårare att rekrytera politiker till toppolitiken. En intern 
mediediskussion om mediernas arbetsmetoder.  
 
 
Svenska Dagbladet - Ledarstick:  ”Låt C ta vid efter Littorin” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Alliansens arbetsmarknadspolitik 
 
Vad är problemet? Regeringens arbetslinje är inte tillräckligt bra. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? Moderaterna bromsar framförallt Centerpartiets goda idéer.  
 
Vilket är omdömet? Det finns ”många goda sidor, med det brister” i allt det ”som verkligen leder till 
arbete” 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? ”Moderaterna borde ta ett steg tillbaka och lämna större 
utrymme för Centerpartiet, som har idéerna och den politiska viljan.”  
 
 
Göteborgs-Posten - Ledare: ”Reinfeldts största förlust” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Att Sven Otto Littorin ”hoppar av”. 
 
Vad är problemet? Det är Fredrik Reinfeldts största ministerförlust. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? ”En av de nya Moderaternas arkitekter säger tack för sig”. ”En av det 
nya arbetarpartiets byggmästare gör sorti”. ”Det tycks som att Littorin inte gick att övertyga ett enda 
grand. För är det något som Moderaterna är duktiga på så är det timingen i presentationer om 
kommunikation. Och ändå…” ”Varför övertalades inte Littorin att avvakta tills Visby övergivits av hela 
mediasverige? För att det inte gick? Ok, inte ens en statsminister rår över mänskliga relationer. ” 
 
Vilket är omdömet? ”Littorins avhopp verkar inte ha ett dugg med politik att göra”. Efter att ha suttit i 
tingsrätten, ”gav Littorin upp”.  
  
Vilka är följderna och/eller lösningarna? ”Centerns dag gick åt fanders”.  
 
 
Göteborgs-Posten - Nyhet: ”En oerhört tuff tid” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Sven Otto Littorins hälsa. 
 
Vad är problemet? Littorin orkar inte längre. 
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Vilka är orsakerna till problemet? Han är en människa under ”stor press”. ”Jag är inte någon stålman. 
Men inte heller någon snövit”. Han har känt maktlöshet, varit deprimerad och genomgår en 
vårdnadstvist. ”Gråten bubblade i halsen”. ”Stort medialt tryck” som gör att han inte orkar längre. Han 
har gått igenom ”djupa depressioner” och ”tagit professionell hjälp”. I praktiken varit ”satt ur spel under 
det senaste halvåret, på grund av sina problem.”   
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? ”Genom att avgå hoppas han slippa den hårda granskning som 
en offentlig person riskerar utsättas för” 
 
 
Dagens Nyheter - Kommentar: ”Trist herr minister. Men var det pressen?” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Sven Otto Littorin har avgått 
 
Vad är problemet? Littorin orkade inte mer. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? Han har haft ansvar för en arbetsmarknad  under ”krisen” och en 
”besvärlig skildmässa. Till sist höll inte hjärtat. Det där räcker ju ganska långt. Men ministern ville 
också skylla sin avgång på – medierna. Lättare så. Dålig press, helt enkelt. ” 
 
Vilket är omdömet? ”Han har inte haft det lätt” ”Vår förståelse och medkänsla går” till Littorin. 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? ”varje misstanke om att en minister fallit offer för dålig politik 
kan därmed uteslutas.” (angående skuldbeläggningen av medierna) 
 
 
Dagens Nyheter - Nyhet: ”Jag är ingen stålman – här sätter jag min gräns” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Sven Otto Littorin har avgått. 
 
Vad är problemet? Trycket blev för hårt. Han orkade inte längre fortsätta sitt arbete. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? ”Parallellt med det tunga politiska arbetet har jag också haft det 
oerhört jobbigt privat.” ”Jag har nått min gräns, jag är inte längre beredd att betala det här priset” Han 
gått igenom ”djupa depressioner” och är ”bitter på mediernas behandling av vårdnadstvisten”. 
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? ”Vill man ha stålmän i politiken får man nog titta någon 
annanstans. Jag är ingen stålman. Jag är jag med mina fel och brister och utan övermänskliga krafter. 
Men med gränser. Och här sätter jag min gräns”. 
 
 
Dagens Nyheter - Nyhet: ”Littorin har rätt till en årslön” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Sven Otto Littorin har rätt till en årslön, 112 000 kronor i månaden, efter 
att han avgått. 
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Vad är problemet? Han kan inte få full statsrådspension. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? ”För att få full statsrådspension måste man varit minister i sex år och 
ha fyllt 50 år.” 
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Han kan ansöka om att få behålla lönen det kommande året. 
 
 
Dagens Nyheter - Kommentar:  ”Arbetsmarknadsministern fick fyra dramatiska år” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Sven Otto Littorins politiska gärningar under sin tid som minister. 
 
Vad är problemet? Han fick mycket kritik, var ifrågasatt och kämpade i motvind. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? ”så kom den ekonomiska krisen, luften gick ur arbetsmarknaden och 
resultatet blev 100 000 fler arbetslösa.” ”Littorin tvingades lappa och laga det ogenomtänkta förslaget 
men lyckades aldrig åstadkomma någon a-kassa för alla.” Han fick kritik från fackligt håll ”och 
arbetsgivarna var också besvikna på honom.” ”De rasade mot hans vilja att ändra i arbetsrätten.” 
Huvudavtalsförhandlingarna sprack och det blev en ”kaotisk” avtalsrörelse.  
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? 
 
 
Dagens Nyheter - Analys: ”Känslorna styrde Littorins avhopp” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Att Sven Otto Littorin avgått. 
 
Vad är problemet? Sven Otto Littorins avgång.  
 
Vilka är orsakerna till problemet? ”uppenbarligen helt privata skäl”. Det har av ”allt att döma inga 
politiska kopplingar”.  
 
Vilket är omdömet? ”kan visa en mer mänsklig bild av en moderatpolitiker” 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? ”De borgerliga partierna förlorar en debattglad politiker i en 
valrörelse som ska handla om jobben” Reinfeldt och Borg får en ”tyngre” roll. 
 
 
Dagens Nyheter - Ledare: ”Nedslående besked” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Sven Otto Littorin. 
 
Vad är problemet? Att Sven Otto Littorin har avgått. 
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Vilka är orsakerna till problemet? Personliga skäl. ”För sina barns, sin fästmös och sin egen skull inte 
längre beredd att stanna som statsråd.” ”En uppslitande vårdnadstvist” och en närgången massmedial 
bevakning.  
 
Vilket är omdömet? ”Det är nedslående att tiden som statsråd fick ett sådant slut.” ”Det finns ingen 
anledning att betvivla Littorins motiv.” ”det är lätt att sympatisera med arbetsmarknadsministern när han 
säger sig vilja skydda barnen”  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? ”De personliga skälen bakom avgången minskar den politiska 
betydelsen av arbetsmarknadsministerns beslut.” De borgerliga har inte drabbats av en kris. ”I normala 
fall hade ett statsråds avgång så nära inpå ett val framkallat tal om en regerings förfall.” ”För alla som 
verkar inom medierna finns det anledning till självrannsakan.”   
 
 
 
Torsdagen den 9 juli 2010 
 
 
Svenska Dagbladet - Inlägg: ”Littorin själv exponerar sina barn” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Mediernas bevakning av politiker och politik. 
 
Vad är problemet? Medierna får ofta oförtjänt skulden när politiker avgår. Pressens bevakning anklagas 
för att vara hårdare än den är.  
 
Vilka är orsakerna till problemet? ”i det politiska spelet kan man inte bara förklara att man inte räckte 
till.” Det krävs andra förklaringar.  Littorin hävdar att det är fel på medierna när han avgår.  
 
Vilket är omdömet? ”Det är bara att erkänna att han täckte sin reträtt från ministerposten på ett 
professionellt sätt. Om man hänvisar till privata skäl ligger det i sakens natur att inte närmare redovisa 
vilka omständigheterna är för då är det ju inte längre privata.” På så sätt skyddar han också partiet. 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? De vore bra om (de politiska) avgångarna kunde 
avdramatiseras. ”ibland hamnar människor i en sådan livssituation att de inte orkar med och kan sköta 
en ytterst krävande uppgift. Då måste man avgå eller ta time out. Det är inget märkligt i det.” 
 
 
 
Göteborgs-Posten - Nyhet: ”Påstådd brottsmisstanke mot Sven Otto Littorin” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Aftonbladet uppger att Sven Otto Littorin pekas ut för ett brott.. 
 
Vad är problemet? Att Sven Otto Littorin valde att avgå sedan Aftonbladet konfronterat honom med 
uppgifterna.  
 
Vilka är orsakerna till problemet? Littorin ville inte svara på frågor om det påstådda brottet. 
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Fredrik Reinfeldt vill inte kommentera uppgifterna om brott. 
Men säger att Littorin ”uppgivit privata skäl, men flera skäl för detta.” 
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Dagens Nyheter - Nyhet: ”Flera skäl till Littorins avgång” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Aftonbladets påstående om att Littorin avgått efter frågor om ett brott. 
 
Vad är problemet? Sven Otto Littorins uttalanden. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? Littorin har angett ”flera skäl” för sitt beslut att avgå, betonar 
Reinfeldt.  Littorin sa på presskonferensen: ”Jag är inte stålmannen. Men jag är heller inte någon snövit. 
Jag har gjort saker som jag ångrar ” 
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Littorins pressekreterare, som lämnat sin tjänst, har till 
Aftonbladet sagt att Littorin förnekar det påstådda brottet. Per Schlingmann betonar att det Littorin sa 
kan täcka in många saker.  
 
 
Fredagen den 10 juli 2010 
 
 
Svenska Dagbladet - Nyhet: ”M tiger i fallet Littorin” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Efterspelet till Sven Otto Littorins avgång. 
 
Vad är problemet? ”historien lever vidare när Moderaterna lägger locket på.”  
 
Vilka är orsakerna till problemet? Littorin avgick efter ”mediernas jakt”. Aftonbladet ger en annan bild, 
”Plötsligt finns det två versioner av ministeravgången. Ryktesspridningen är i full gång.” 
 
Vilket är omdömet? ”Frågetecknen är många, och de rätas inte ut av Moderaterna.” 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Valrörelsen eller valresultatet kommer inte påverkas enligt 
Jesper Strömbäck, forskare i politisk kommunikation, ”han avgick och nu tillhör han det förflutna”. 
 
 
Lördagen den 11 juli 2010 
 
 
Svenska Dagbladet - Nyhet: ”Littorinaffären sätter press på M” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Moderaternas ”krishantering” av Littorins avgång. 
 
Vad är problemet? Moderaternas ”krishantering” av Littorins avgång. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? Efter att Aftonbladet publicerar uppgifter om att Littorin ska ha köpt 
sex kallar statsministern till presskonferens. Då ”kunde spekulationerna tagit slut” men Reinfeldt kom 
inte med ”någon entydig dementi”.  
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Vilket är omdömet? Pr-experten Paul Ronge sågar Reinfeldts agerande. Och menar att Littorin framställs 
som en lögnare. Han kallar moderaternas övriga mediehantering för ”cynisk, iskall, förljugen och 
oempatisk” Jesper Strömbäck, forskare i politisk kommunikation, menar att Moderaterna gjorde rätt när 
de försökte tiga ihjäl anklagelsen och menar att ord ändå står mot ord. 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna?  
 
 
 
Svenska Dagbladet - Kommentar: ”Orimligt att tiga om Littorin” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Svenska Dagbladets beslut att publicera Aftonbladets uppgifter. 
 
Vad är problemet? De många frågtecken kring ”Littorinaffären” som komplicerar publiceringsbeslutet.  
 
Vilka är orsakerna till problemet? Svenska Dagbladet anser det ”nödvändigt” att publicera Aftonbladets 
uppgifter. De skulle ”normalt inte” publicera den sorten uppgifter. Då det inte finns några formella 
anklagelser, misstankar, eller polisanmälan. De har inte själva kunnat kontrollera uppgifterna. ”Det kan 
handla om politisk smutskastning, ägnad att orsaka personlig eller politisk skada.” Men det finns ett 
stort allmänintresse som beror på mängden frågetecken som ”fortfarande  
omger Littorins avgång.” Avgången väcker frågor om ”krishantering, transparens och trovärdighet hos 
regeringen.” ”Däri ligger nyhetsvärdet och allmänintresset.” 
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? ”Att inte rapportera om det vore orimligt.” 
 
 
 
Svenska Dagbladet - Kommentar: ”Ett halmstrå som brast” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Littorins handlande i samband att han avgick. 
 
Vad är problemet? Oavsett vad Littorin gjorde skulle han förlora.  
 
Vilka är orsakerna till problemet? ”oavsett om de anklagelser som riktats emot honom skulle bevisas 
eller ej var ryktena och anklagelserna i kombination med hans offentlighet tillräckligt allvarliga för att 
han skulle förlora sina barn.” ”Katastrofen blev ett faktum. Bilden är satt, oavsett sanningshalt” 
 
Vilket är omdömet? ”Någons personliga tragedi är, i politiskt hänseende, blott en parentes” 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Politiskt sett händer inte mycket. ”Vi har en ny 
arbetsmarknadsminister, regeringsarbetet går vidare, valrörelsen stundar” 
 
 
Göteborgs-Posten - Nyhet: ”Statsvetare: Uppgifterna kan skada regeringen” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Hur Littorins påstådda sexköp kan skada regeringen och valrörelsen. 
 
Vad är problemet?  Det påstådda sexköpet kan skada regeringen och valrörelsen. 
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Vilka är orsakerna till problemet? Det kan skada regeringen och valrörelsen ”om diskussionen pågår 
även i höst, säger Sören Holmberg vid Göteborgs Universitet.” Andra frågor där Alliansen är starka kan 
överskuggas. Reinfeldts förmåga att utse ministrar kan ifrågasättas, liksom hans ledarförmåga.  
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Mikael Gilljam, statsvetare, tror inte väljarna bryr sig.  
 
 
Göteborgs-Posten - Nyhet: ”M mycket nära ett minfält” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Moderaternas hantering av Sven Otto Littorin. 
 
Vad är problemet? Hur partiet ska ta så lite skada som möjligt av ”Littorinaffären”. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? ”Bara misstanken om brott är nog för att Littorin inte längre får 
förknippas med Moderaterna. ” Partiledningen vet att man är mycket nära ett minfält.  
 
Vilket är omdömet? Det finns inget utrymme för sentimentalitet. Man kom i panik och lät Littorin hålla 
en presskonferens.   
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? ”Reinfeldt riskerar att hamna mitt i smeten.” 
 
 
Göteborgs-Posten - Nyhet: ”Littorin nekar till anklagelserna om sexköp” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Moderaternas hantering av ”Littorinaffären”. 
 
Vad är problemet? Regeringens och Littorins sätt att sköta ”krishanteringen”. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? Littorin borde berättat om anklagelserna och dementerat dem. 
Reinfeldt är för ”teknokratisk” ”kylig och distanserad”. Reinfeldt borde sagt mer än bara citerat Littorin 
 
Vilket är omdömet? ”Det ger en manipulativ känsla” 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna?  
 
 
 
Göteborgs-Posten - Ledare: ”Mer rött än grönt” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Aftonbladet anklagar Sven Otto Littorin för att ha köpt sex 
 
Vad är problemet? Sättet på vilket Aftonbladet publicerat uppgifterna. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? ”Aftonbladet har skrivit så mycket som möjligt om så lite som 
möjligt” ”Aftonbladet borde lagt alla korten på bordet med en gång. Att först sprida rykten under flera 
dagar är inte god journalistik, bara lönsam journalistik” 
 
Vilket är omdömet?  
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Vilka är följderna och/eller lösningarna? 
 
Dagens Nyheter - Nyhet: ”Reinfeldt mörkade om Littorin” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Fredrik Reinfeldts sätt att hantera Littorins avgång. 
 
Vad är problemet? Fredrik Reinfeldts sätt att hantera Littorins avgång. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? Reinfeldt har vetat mer än han berättat, han angav ”privata skäl” till 
varför Littorin avgick. För att senare, när Aftonbladet publicerade sina uppgifter om Littorin, säga ”flera 
skäl.” 
 
Vilket är omdömet? ”Fick svenska folket en rättvis bild av skälen bakom Sven Otto Littorins avgång 
under hans egen presskonferens?” 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? ”Affären kan komma att skada regeringen” ”Vad Littorin gjort 
eller inte spelar ingen roll för regeringen längre nu när han avgått, säger Jenny Madestam, statsvetare.” 
”Efterklangen blir istället tankar om Reinfeldts chefskap.” 
 
 
 
 
Dagens Nyheter - Kommentar: ”Littorin i skarpt mediefokus” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Medieintresset kring Littorins avgång. 
 
Vad är problemet? Aftonbladets sätt att publicera uppgifter om Littorin. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? Aftonbladet publicerade för att få stopp på spekulationerna, ”en 
tidnings uppgift är inte att tiga, säger ansvariga utgivare Lena Mellin.” Och säger att tidningen kunde ha 
publicerat redan på onsdagen också. ”Men vi skulle få tala med honom var det sagt ”Expressen 
chefredaktör Thomas Mattsson menar att Littorin genom ”att gömma sig” har ett stort ansvar för att 
granskningen av hans privatliv ”intensifieras”. Han menar att Aftonbladets agerande har varit 
”transparent och trovärdigt”.  Paul Ronge, medierådgivare, menar att Aftonbladet borde publicerat 
uppgifterna tidigare.  
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? 
 
 
Dagens Nyheter - Kommentar: ”Maktens dimridåer” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Fredrik Reinfeldts och Sven Otto Littorins agerande i samband med den 
senares avgång. 
 
Vad är problemet? De båda har medvetet spridit en bild av varför Littorin avgick som inte stämmer. 
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Vilka är orsakerna till problemet? ”I dag vet vi att det som utlöste avgången inte var förhandlingen i 
tingsrätten i tisdags, utan att Aftonbladet samma dag konfronterat Littorin med anklagelser om sexköp.” 
Littorin går till attack mot medierna, vill ha sympati, och ger en falsk bild av vad som hänt. 
Reinfeldt har inte offentligt distanserat sig från de missvisande avgångsskäl som angavs på 
presskonferensen.  
 
Vilket är omdömet? ”Han har lagt ut dimridåer och skamlöst utnyttjat sina barn” ”Littorins avgång reser 
besvärande frågor om statsministerns och arbetsmarknadsministerns syn på sanningen.” 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? ”Kvar står statminister Fredrik Reinfeldt med ansvaret för en 
oacceptabel hantering av ett statsråds avgång”. 
 
 
Dagens Nyheter - Analys: ”Regeringens trovärdighet går före allt” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Hur Fredrik Reinfeldt behandlat Littorin. 
 
Vad är problemet? Littorinaffären kan skada regeringen och Reinfeldt. 
  
Vilka är orsakerna till problemet? Littorin anklagas för att ha gått till en prostituerad.  
 
Vilket är omdömet? Reinfeldt ”låter statsministerrollen gå före vänskapsbanden”. Han går inte i god för 
att Littorin talat sanning. 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? ”Hur stor kris det blir för regeringen avgörs av om det 
kommer fram bevis för anklagelserna om sexköpet eller ytterligare uppgifter. ” 
 
 
Söndagen den 12 juli 
 
 
Göteborgs-Posten - Nyhet: ”Medier fälls sällan – allmänintresset väger tungt” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Om Aftonbladet skulle kunna bli föremål för en förtalsstäming. 
 
Vad är problemet? ”Att få en tidning fälld för förtal är svårt” 
 
Vilka är orsakerna till problemet? Uppgifter som klassas som förtal kan publiceras om det anses vara 
försvarligt. ”Det ska mycket till” 
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? ”eftersom han var statsråd så tror jag att man ändå skulle säga 
att det var försvarligt säger Per Hultengård, chefsjurist på Tidningsutgivarna” 
 
 
Göteborgs-Posten - Nyhet: ”Kompakt moderat tystnad” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Moderaternas ”krishantering” av Littorins avgång. 
 
Vad är problemet? Andra frågor kan komma i skymundan i valrörelsen. 
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Vilka är orsakerna till problemet?  Det råder fortfarande oklarheter kring Littorins avgång. 
 
Vilket är omdömet? ”Förtroendet för partiledningen är stort” säger flera Moderater i riksdagen. 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? 
 
 
Dagens Nyheter - Nyhet: ”Skandaler segrar på nätet” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Vad det skrevs om i sociala medier om Almedalsveckan. 
 
Vad är problemet? ”Sakfrågorna kommer i skymundan” 
 
Vilka är orsakerna till problemet? Skandalerna får mest uppmärksamhet. Över 2000 inlägg skrevs om 
Sven Otto Littorin. 
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? ”Man får uppmärksamhet men människor kommer inte ihåg 
de politiska budskapen, säger Filip Schöön på Meltwater Buzz” 
 
 
Måndagen den 13 juli 
 
 
Göteborgs-Posten - Nyhet: ”Ingen given ny minister lurar i kulisserna” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Om det finns ett behov av en ny arbetsmarknadsminister före valet. 
 
Vad är problemet? Det är osäkert vem det ska bli. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? Det finns ingen given kandidat. 
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Anders Borg kommer oavsett ta hand om jobbfrågorna i 
valrörelsen.  
 
 
Dagens Nyheter - Kommentar: ”Skrota avhopparnas gyllene fallskärmar” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Sven Otto Littorin kan få 1,3 miljoner i fallskärm. 
 
Vad är problemet? Att Sven Otto Littorin kan få 1,3 miljoner i fallskärm. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? Varför kan han, trots att han hoppade av, få en fallskärm, han borde 
väl gå till Arbetsförmedlingen som alla andra? 
 
Vilket är omdömet?  
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Vilka är följderna och/eller lösningarna? 
 
 
Tisdagen den 14 juli 2010 
 
 
Dagens Nyheter – Nyhet: ”Littorin: Snudd på outhärdligt” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Sven Otto Littorin ger sin version av vad som hänt. 
 
Vad är problemet? Littorin anser att han anklagas för saker som han inte har någon möjlighet att fria sig 
ifrån. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? Ord står mot ord. ” Jag avvisar bestämt uppgifterna som Aftonbladet 
har publicerat och därmed också brottsanklagelserna.” 
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Littorin hade föredragit att få försvara sig i en rättslig process, 
och hoppas på en publicistisk prövning. 
 
Dagens Nyheter - Kommentar: ”Halvsanningarna har skadat Reinfeldt” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Sven Otto Littorins agerande kring hans avgång. 
 
Vad är problemet? Det återstår många frågor också efter DN-intervjun. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? Littorin väljer att inte berätta hela sanningen. Han ”försöker 
minimera skadeverkningarna för regeringen” 
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? ”Littorinaffären rullar vidare.” 
 
 
Onsdagen den 15 juli 2010 
 
 
Svenska Dagbladet - Nyhet: ”Littorin förklarar mörkning” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Sven Otto Littorins intervju i Dagens Nyheter refereras. 
 
Vad är problemet? Littorin valde att inte kommentera anklagelserna om sexköp. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? Han hoppades då att Aftonbladet skulle avstå från att publicera. 
 
Vilket är omdömet? Hans Linde, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, anser att Littorin varit oärlig.  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Aftonbladet publicerade ändå. Lena Mellin, ställföreträdande 
ansvarig utgivare Aftonbladet, menar att de inte publicerat om han nekat till anklagelserna. 
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Göteborgs-Posten - Ledare: ”Littorin träder fram” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Hur Aftonbladets hanterade sina uppgifter om Littorin. 
 
Vad är problemet? Att Littorin inte dementerade uppgifterna om sexköp direkt. 
 
Vilka är orsakerna till problemet? Littorin hävdar att han dementerade uppgifterna kvällen innan sitt 
avhopp. 
 
Vilket är omdömet? Littorin har ”betalat ett högt pris”, varit ”mycket duglig” och haft mod som 
minister. Han är en ”förlust”    
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Aftonbladet publicerade ändå, de hävdar att det inte finns 
någon dementi. 
 
 
Göteborgs-Posten - Nyhet: ”M tiger när Littorin försvarar sig” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Sven Otto Littorins intervju med Dagens Nyheter återges. 
 
Vad är problemet? 
 
Vilka är orsakerna till problemet? 
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Moderaterna har inga kommentarer ”utöver det som sagts.” 
 
 
Göteborgs-Posten - Nyhet: ”Aftonbladet: Synd att Littorin intet talade med oss” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Att Aftonbladet publicerade uppgifterna om Littorin. 
 
Vad är problemet? Aftonbladet hävdar att det inte fått en dementi. Littorin att det lämnats en.  
 
Vilka är orsakerna till problemet? Aftonbladet menar att de lurats på en intervju och därmed en chans 
för Littorin att dementera uppgifterna.  
 
Vilket är omdömet? Aftonbladet har tagit en ”sjujäkla risk” enligt Pressombudsmannen Yrsa Stenius. 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? En ”tryckfrihetsprocess” skulle avgöra frågan.  
 
 
Göteborgs-Posten - Kommentar: ”Affären inte över” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Efterspelet till ”Littorinaffären” 
 
Vad är problemet? Littorin redogör inte för hur avhoppet gick till eller vilken roll statsministerns stab 
spelat. 
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Vilka är orsakerna till problemet? Littorin är ”lojal” mot kollegor och parti. Han försöker ”verkligen 
hjälpa Fredrik Reinfeldt.” 
 
Vilket är omdömet? Littorin ”väljer att räcka ut handen åt partiet” 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Sannolikt blåser affären ”över relativt snabbt” 
 
 
Dagens Nyheter - Kommentar: ”Klassmärkt plagg. Slipovern otippat aktuell” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Slipovern  
 
Vad är problemet? ” Har slipovern, blivit malätet i och med Littorinaffären? ” 
 
Vilka är orsakerna till problemet? ”Han bar en grön slipover, säger Anna , 30 och syftar på det  
påstådda betalda sexmötet med Sven Otto Littorin” 
 
Vilket är omdömet? Plagget är ”eminent” och ger stor rörlighet. ”Något man inte bör ta bokstavligen” 
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna?  
 
 
Dagens Nyheter - Kommentar: ”Politiker i blåsväder har förtroendet kvar” 
 
Vad är huvudfokus i artikeln? Valskandaler och det effekter de har på attityden till politiker. 
 
Vad är problemet ?  
 
Vilka är orsakerna till problemet?  
 
Vilket är omdömet?  
 
Vilka är följderna och/eller lösningarna? Affären ebbar ut. 
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2.2 Analys 
 
Svenska Dagbladet skriver dagen efter Sven Otto Littorins avgång fyra artiklar. En behandlar Littorins 

presskonferens och återger Littorins skäl till varför han avgår. Det uttrycks sympati för Littorin ”han har 

haft fyra bitvis tuffa år”. Problemet är mediebevakningen, han ”orkar inte mer”. Att han avgår ska 

däremot inte påverka regeringens arbete. Därefter följer en artikel som sakligt behandlar det faktum att 

Littorin avgått och som diskuterar ersättare. Återigen diskuteras påverkansgraden av avgången. De sista 

två artiklarna använder Littorins avgång som utgångspunkt för att diskutera mediernas politiska 

bevakning respektive regeringens arbetsmarknadspolitik. 

  

Göteborgs-Posten skriver en ledare om att Littorin ”hoppar av” och beskriver honom som en stor förlust 

för Reinfeldt eftersom han var en av ”byggmästarna” för de nya Moderaterna. Littorin ”gav upp” för 

pressen och enligt tidningen verkar ”avgången inte ha ett dugg att göra med politik”. Därefter följer en 

nyhetsartikel där Littorins hälsa och privata vedermödor är i fokus. Han var ”tårögd” på 

presskonferensen. 

 

Dagens Nyheter har sex olika texter om Sven Otto Littorin dagen efter att han avgått. En ledare som 

poängterar att det inte kommer bli en politisk kris och som inte finner någon anledning ”att betvivla 

Littorins motiv”, de personliga skälen och mediebevakningen nämns också. Avgången behandlas också i 

en analys där Littorin beskrivs som en ”förlust”. ”Känslorna styrde” vilket kan hjälpa till att bredda 

bilden av en moderatpolitiker konstateras det. En kommentar redogör för Littorins år som minister och 

understryker det många hinder han hade att arbeta mot. En nyhetsartikel refererar presskonferensen och 

de skäl Littorin angav, ”Stålman” skrivs både i rubrik och text. En artikel behandlar Littorins 

möjligheter att få ersättning efter att han avgått. Slutligen skrivs en kommentar som ifrågasätter Littorins 

känga till medierna, de privata skälen borde räcka enligt författaren och ser det som ett försök att flytta 

fokus till något annat. 

 

Torsdagen den 9 juli har Svenska Dagbladet en text med anknytning till Littorins avgång. Det är ett 

inlägg som problematiserar att medierna ofta får skulden när politiker avgår. Textförfattaren anser inte 

att mediernas bevakning är för hård. Och menar att politikerna måste kunna erkänna att de inte räcker 

till. 

 

Göteborgs-Posten publicerar en artikel som hänvisar till Aftonbladet som uppger att Littorin misstänks 

för ett brott. Reinfeldt kommenterar med att Littorin uppgett ”privata skäl, men flera” till sin avgång. 



36 
 

 

Dagens Nyheter återger också Aftonbladets uppgifter och problematiserar Littorins uttalande ”Jag är 

inte stålmannen. Men jag är heller inte någon snövit. Jag har gjort saker som jag ångrar. ” 

 

På fredagen den 10 juli konstaterar Svenska Dagbladet att ”Plötsligt finns det två versioner av 

ministeravgången. Ryktesspridningen är i full gång.”  och fokuserar på Moderaternas sätt att ”lägga 

locket på”. Att det skulle påverka valrörelsen och valresultatet är inte troligt. 

 

Följande dag, lördagen den 11 juli, skriver Svenska Dagbladet att Moderaternas krishantering har blivit 

ett problem. Reinfeldt kunde ha kommit med en ”tydlig dementi” och stoppat historien efter att 

Aftonbladet anklagat Littorin för att ha köpt sex. Olika åsikter framförs om hanteringen. Tidningen 

kommenterar också det faktum att de publicerar Aftonbladets uppgifter, ”Att inte rapportera om det vore 

orimligt” skriver de. En kommentar publiceras också där förståelse uttrycks för Littorins handlande. Det 

må vara en personlig tragedi men ”politiskt sett händer inte mycket”. ”Vi har en ny 

arbetsmarknadsminister, regeringsarbetet går vidare, valrörelsen stundar” 

 

Göteborgs-Posten publicerar fyra artiklar. En där det diskuteras huruvida historien kan skada regeringen 

inför valet. Det troliga är att den inte kommer göra det. En där det problematiseras kring hur 

Moderaterna ska ta så lite skada som möjligt av ”Littorinaffären”. ”Reinfeldt riskerar att hamna mitt i 

smeten.” Och en som berättar att Littorin nekar till anklagelserna men som ifrågasätter hans och 

Moderaternas sätt att hantera hela historien. Littorin borde berättat allt och Reinfeldt sagt mer än att 

citera den förre. I en ledare kritiseras också Aftonbladet för sitt sätt att publicera uppgifter om Littorin.   

 

Dagens Nyheter har också fyra texter på lördagen. En där det konstateras att Reinfeldt har vetat mer än 

han berättat, vilket är problematiskt. Återigen diskuteras risken att det skadar regeringen och 

statsministerns ledarskap. En artikel handlar om Aftonbladets tillvägagångssätt med sina uppgifter om 

Littorin. Representanter för kvällstidningarna går i försvar för publiceringen, andra tycker den borde 

skett tidigare. En artikel är kritisk mot Littorin och Reinfeldt och menar att Littorin ” har lagt ut 

dimridåer och skamlöst utnyttjat sina barn” ”Littorins avgång reser besvärande frågor om statsministerns 

och arbetsmarknadsministerns syn på sanningen.” I en analys fokuseras det på regeringen, vars ” 

trovärdighet går före allt”. Det konstateras att Reinfeldt ”låter statsministerrollen gå före 

vänskapsbanden”. Han går inte i god för att Littorin talat sanning. 
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Söndagen den 12 juli problematiserar Göteborgs-Posten Aftonbladets publiceringar men konstaterar 

”att få en tidning fälld för förtal är svårt”. Moderaternas ”krishantering” är i fokus i en annan artikel 

eftersom det råder oklarheter kring Littorins avgång, och det kan påverka valrörelsen. 

 

Dagens Nyheter har en artikel som relaterar till Littorin. Hans avgång omnämns som en ”skandal” och 

har fått stort utrymme i sociala medier. 

 

På måndagen den 13 juli rapporterar Göteborgs-Posten att det inte finns någon given permanent 

efterträdare till Littorin på posten som arbetsmarknadsminister. Men det kommer inte att påverka 

valrörelsen, då Anders Borg ska ha ansvar för arbetsmarknadspolitiken.  

 

Dagens Nyheter argumenterar i en kommentar för att avhoppade politiker inte ska erbjudas ekonomiska 

fallskärmar. Littorin borde gå till Arbetsförmedlingen som alla andra. 

 

Tisdagen den 14 juli kommenterar Dagens Nyheter intervjun i sin egen tidning med Littorin med 

rubriken ”Halvsanningarna har skadat Reinfeldt”. Det konstateras att många frågor fortfarande är 

obesvarade och att ”Littorinaffären rullar vidare”. 

 

Onsdagen den 15 juli publicerar Svenska Dagbladet en artikel med rubriken ”Littorin förklarar 

mörkning” och refererar till intervjun i Dagens Nyheter. Problemet enligt tidningen är att Littorin inte 

dementerade uppgifterna om sexköp direkt. 

Göteborgs-Posten har samma problematisering i sin ledare, att Littorin inte dementerade direkt. De 

betraktar honom som en ”förlust” och anser honom som ” mycket duglig” och att han fått betala ett 

”högt pris”. En artikel återger innehållet i Littorins intervju med Dagens Nyheter. En annan fokuserar på 

Aftonbladet med rubriken ”Aftonbladet: Synd att Littorin inte talade med oss” där det konstateras att ord 

fortfarande står mot ord och att det som kan lösa det hela är en tryckfrihetsprocess. Tidningens sista 

artikel har rubriken ” Affären inte över”, problemet är att Littorin inte redogör för hur avhoppet gick till 

eller vilken roll statsministerns stab spelat. Men sannolikt blåser affären ”över relativt snabbt”. 

 

Dagens Nyheter har ett litet kåseri över slipovern och kopplar ihop plagget med Littorin, då han ska ha 

burit en slipover under sitt möte med den prostituerade kvinnan. Slutligen behandlas Littorins avgång i 

en artikel om valskandaler där det konstateras att medborgare inte tycks bry sig om skandaler, att det har 

liten effekt på valutgångar och att historien ”är på väg att ebba ut”.  
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3. Slutsatser 
 
 

3.1 Ett offer för mediernas bevakning 
 

- Hur gestaltas Sven Otto Littorin dagen efter att han avgått? 

 

Svenska Dagbladet gestaltar Sven Otto Littorin som ett offer. Ett offer för mediernas behandling av 

honom och hans privata bekymmer. Det uttrycks sympati, Littorin har haft det ”tufft” och sitter ”tårögd” 

och talar om sina barn. Det är tydligt att tidningen lyfter fram medierna som problemet, tillsammans 

med vårdnadstvisten, och därmed är orsakerna väldigt personbundna och därmed unika. Littorin är med 

andra ord ett offer för omständigheter långt från politiken. Läsaren ges bilden av man som tvingas avgå 

mycket på grund av orsaker han inte rår över. Vilket också får tidningen att vara tydliga med att sätta in 

Littorin i sitt sammanhang. Han är en del av partiet och inte på något sätt oersättlig. Tidningen går 

snabbt vidare, i två av fyra artiklar dagen efter avgången, fokuseras det på framtiden, följderna blir inte 

omfattande, vem ska ersätta? Och är det inte tillfälle att ändra politik? För att ytterligare gestalta det som 

hänt som ett litet störningsmoment mer än något annat konstateras det krasst att Centerpartiets dag i 

Almedalen inte fick den uppmärksamhet den förtjänade.  

 

Göteborgs-Posten ikläder också Littorin offerrollen. Han ”orkar” inte längre på grund allt som hänt runt 

omkring honom. Orsakerna skulle få vem som helst att avgå. ”Gråten bubblar i halsen” på honom, 

Littorin gestaltas som emotionell. Hans citat med liknelsen av Stålmannen och Snövit lyfts fram, en 

tydlig användning av stereotyper som senare får betydelse då det kan tolkas på flera sätt. 

Problemdefinitionen är tydlig då det handlar om Littorins personliga skäl, beslutet är hans, han ”hoppar 

av”. För att ytterligare understryka uppgivenheten och den utsatthet Littorin måste känna sätts hans 

agerande i relation till Moderaterna erkänt snillrika mediestrategi, som inte ”kunde hindra” Littorin och 

vänta till medierna lämnat Gotland. Göteborgs-Posten läsare får också veta att Littorin är ”Reinfeldts 

största ministerförlust”. Vilket sammanfattningsvis getsaltar hans avgång som mer problematisk, då 

följderna blir mer påtaliga.  

 

 

Dagens Nyheter berör i sin ledare skälen till att Littorin avgår ”det finns ingen anledning att betvivla 

Littorins motiv. Därmed styrks orsakerna till avgången med tidningens trovärdighet. Dagens Nyheter 

fördjupar sig inte i Littorins ”privata skäl” men citerar också Littorins användning av Stålmannen som 
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liknelse. Littorin gestaltas som en trogen partiarbetare som tyvärr måste lämna, man gör bokslut på vad 

han åstadkommit och vad han kan få för ersättning. Gestaltningen är saklig. Hans känga mot medierna 

ifrågasätts till och med, med en brasklapp om det verkligen var ett skäl till att avgå. Tidningen har en 

stor bredd i sitt angrepp av hela händelsen. Gestaltningen blir mer öppen för tolkning för läsaren. De sex 

artiklar som publiceras dagen efter innehåller alla olika fokus och problemformuleringar. Det finns en 

offergestaltning, samtidigt som Littorins skäl att avgå också ifrågasätts.  

 

 

3.2 Från offer till problem  
 

- Hur förändras gestaltningen under de dagar som går?  

 

I takt med att nya uppgifter framkommer om Littorin förändras gestaltningen av honom. Från att ha varit 

ett offer med högt patos är problemet hans trovärdighet. Hans uttalanden hamnar i fokus, särskilt ”Jag är 

inte stålmannen. Men jag är heller inte någon snövit. Jag har gjort saker som jag ångrar” Fokus flyttas 

dock snabbt över till Moderaterna och regeringen, det handlar nu om ”Littorinaffären”, med andra ord 

om mer än bara personen Littorin. Littorin och hans avgång kan nu skada, regeringen, valrörelsen och 

valresultatet. Han är ett problem, inte ett offer. I samband med att Aftonbladet sedan publicerar 

uppgifterna om sexbrott, flyttas fokus igen, till Aftonbladet och deras agerande. Jan Helin pratade om en 

”dementimaskin” och att en ”huvudsak blir bisak”. Oavsett orsakerna så är faktum att Littorin återigen 

gestaltas som ett offer. Dels för Aftonbladets agerande men också för Moderaternas dåliga 

krishantering. Det har delvis att göra med Littorins tystnad men han är inte längre definierad som ett 

problem, utan hans situation är ett yttryck för ett annat.  

 

I utvecklingen av hur Littorin gestaltas finns flera spår av det Regina G. Lawrence identifierar hos 

politisk gestaltning. Exempelvis hur de olika tidningarna uppvisar mer och mer självständighet i takt 

med att dagarna går och historien växer och kontexten förändras. De officiella perspektiven ifrågasätts, 

Littorins personliga problem blir också regeringens och Fredrik Reinfeldts. Almedalen brukar också 

betraktas som en smygstart av valrörelsen, signifikativt för valrörelser är spelgestaltningen, där tydliga 

motståndare och konflikter är i fokus. Littorin fick först, som offer, sympatier och till och med löften om 

att historien inte skulle bli politik, sedan vändes problematiken och plötsligt talades det om ”förluster” 

och ”förlorare”. Tydliga etiketter i spelgestaltning. 
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3.3  Olika gestaltningar av Littorin 
 

- Hur skiljer sig de olika tidningarnas gestaltningar av Sven Otto Littorin åt?  

 

Svenska Dagbladet har en mer moderat, i ordets rätta bemärkelse, gestaltning av Littorin. Dagen efter 

avgången fokuserar de på Littorin som ett offer. Sedan följer en avvaktande rapportering där problemet 

är organisatoriskt för Moderaterna. Det finns en artikel där Littorin eller hans agerande är ett problem, 

det är att han skyller på medierna. I övrigt gestaltas han som ett offer för Aftonbladets publiceringar. 

Tidningens relativt få artiklar om historien måste också ses som ett uttryck för deras inställning till det 

hela, inte mer än nödvändigt. Svenska Dagbladets uttalade politiska inriktning är mycket tydlig helt 

enkelt. Det finns en uppenbar ambition att inte ta ut svängarna mer än vad som krävs. Att vara mest 

kritisk till Moderaternas agerande som parti istället för att tydligare problematisera Littorin eller 

Reinfeldt som personer är i linje med sympatierna, det är klädsamt utan egentlig substans.  

 

Göteborgs-Posten gestaltar Littorin som ett offer och porträtterar honom genom att skriva om hans 

känslor direkt efter avgången. När sedan Aftonbladet påstår att Littorin begått ett brott, definierar 

Göteborgs-Posten problemet som att Littorin inte ville svara på frågor och avgick medan Svenska 

Dagbladet definierar ryktesspridningen som problemet, inte Littorins agerande. Dagens Nyheter 

definierar Littorins uttalanden som problemet. Göteborgs-Posten ser överlag att problemet främst ligger 

på personnivå, hos Littorin och hans agerande. Inte organisatoriskt, som Svenska Dagbladet. Samtidigt 

finns det en tendens att ha sympatier för Littorin, ”han har betalat ett högt pris” och ”hjälper partiet” 

genom att avgå. För tidningen kvarstår också problemet att ”Littorin inte redogör för hur avhoppet gick 

till eller vilken roll statsministerns stab spelat. Göteborgs-Posten ger intrycket att mer än de andra 

tidningarna återge ”officiella” perspektiv. De uppvisar en mindre självständighet än Dagens Nyheter 

men samtidigt en mer förändringsbenägen gestaltning än Svenska Dagbladet. De driver inte i samma 

utsträckning en egen linje, problemformuleringarna varierar efter de officiella källorna.   

 

Som nämnt ovan har Dagens Nyheter en mer avvaktande gestaltning av Littorin som ett offer, problemet 

är till en början att han inte orkar mer och orsaken är medietrycket. I en ledare värderas också 

uppgifterna som att ”det finns ingen anledning att betvivla Littorins motiv” vilket kanske kan medföra 

den hårdare problematiseringen senare. I takt med att fler uppgifter blir kända blir det en vassare 

problematisering från tidningen. Att Dagens Nyheter satte all sin tilltro till den officiella versionen, som 

sedan inte riktigt stämde, bör ha påverkat de redaktionella valen de senare gör. Tidningen 

problematiserar med större variation än sina två konkurrenter, Littorins uttalanden, Reinfeldts agerande 
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och Aftonbladet är i fokus. DN gestaltar över lag hela historien mycket bredare och med fler olika 

inramningar. Det ger intrycket av en mer objektiv journalistik. Men i grunden finns presentationen av 

Littorin och hans agerande som ett problem. I tidningens rapportering är det anmärkningsvärt att det 

finns en så tydligt ifrågasättande text redan dagen efter Littorins avgång, ”Trist herr minister. Men var 

det pressen?” är rubriken och blir mer aktuell för varje dag som går. Det är i sammanhanget en 

självständig tolkning, som de andra tidningarna inte är i närheten av.  

 

 

4. Avslutande diskussion 
 
Den kvalitativa analysens resultat står som bekant i en tolkningens skugga. Jag som forskare kan uppnå 

kraven på validitet. Men är det forskaroberoende? Är min förförståelse och tolkning ett hinder för att 

resultaten ska kunna ses som generaliserbara? Det går att minimera riskerna men inte sudda ut dem helt. 

Vänder man på det, är den kvalitativa analysens syfte att finna det outsagda. Tolkningen är då en 

förutsättning för resultatet.  

 

Vad är då min tolkning? Att Littorin tydligt gestaltas som ett offer direkt efter han har avgått. För att 

sedan mer bli mer av ett problem själv, och sedan på nytt ett offer för Aftonbladets agerande och 

Moderaternas hantering av historien. Den är i högsta grad subjektiv och min personliga. Det är hur jag 

tolkar den politiska händelsen, den som är “ utom räckhåll, utom synhåll, bortom tanken”. Det är 

medierad politik; politik som utspelas i och förmedlas via journalistiken. Den teoretiska utgångspunkten 

för den här undersökningen var att ”vissa aspekter, fakta och attribut väljs bort medan andra framhålls.” 

Det har här undersökts ur ett perspektiv, men det finns som bekant andra faktorer som spelar in och bör 

beröras. Jan Helin talar om en ”dementimaskin”, om den vet jag ingenting. Vad valdes bort i den 

”officiella” källans version? Hur skiljer det sig från verkligheten? Det är frågor jag inte kan besvara.  

Det finns många perspektiv på den händelse som i den här undersökningen bara belysts genom hur tre 

olika tidningar har gestaltat en arbetsmarknadsministers avgång år 2010. Perspektiven, gestaltningarna 

och tolkningarna är så många fler. 
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