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Abstract 

 

Syftet med denna undersökning är att se hur journalistiken förändrats vid 

rapporteringen i politiska mediedrev 1995- 2010.  Vi ska också titta på hur mediedrev 

som fenomen har förändrats under samma tid. Utifrån Lars Nords definition av 

mediedrev har vi gjort ett urval av fyra politiska mediedrev; Tobleroneaffären från 

1995 som bland annat handlar om hur Mona Sahlin använde statens kontokort för 

privata inköp. Kvittoaffären från 2001 där Yvonne Ruwaida gjorde av med offentliga 

medel utan att redovisa kvitton. I Ministerskandalen 2006 ertappades före detta 

ministrarna Maria Borelius  (handelsminister) och Cecilia Stegö Chilo 

(kulturminister) med att ha anlitat svart arbetskraft samt struntat i att betala tv licens. 

Littorinaffären 2010 handlade om hur Sven-Otto Littorin hamnade i blåsvädret då han 

av kvällspressen anklagades för sexköp.  Vår hypotes är att fenomenet mediedrev har 

förändrats över tid. Rapporteringen i mediedrev har blivit mer sensationell och 

gränserna mellan det privata och offentliga har suddats ut. I boken Skandalenes 

Marknadsplass presenterar författaren Esther Pollack, Thompsons teorier om hur  

skandalernas tolkningsramar påverkar rapporteringen i det politiska mediedrevet. Vi 

har teoriprövande avsikter gällande denna teori då vi ska undersöka hur 

tolkningsramarna påverkar rapporteringen i mediedreven. Studien är baserad på 

kvalitativa textanalyser ur  Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 

Dagbladet.  Vi har valt ut artiklar från respektive tidning i början respektive slutet av 

rapporteringen i ett så kallat mediedrev. I våra textanalyser har vi bland annat tittat på 

textens utformning, layout, rubriker och användningen av värdeladdade ord.  

 

Nyckelord: Mediedrev, politisk skandal, sensationsnyheter 
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1. Inledning 

” Skandaler tjänar ofta som underhållning. På samma sätt som människor 

uppskattar film och teater, uppfyller skandalerna, när de skildras i medierna, 

skådespeleriets olika genrer. Den offentlige person som gjort bort sig blir 

huvudpersonen i ett drama. ” (Pihlblad, 2010, sid 74) 

 

Det klassiska dramats dramaturgi tycks ha givit avtryck på fler områden än 

teaterscenen. Inte minst mediemarknaden har förstått dramats inverkan på läsarna. 

”Mediedreven är uppbyggda på samma sätt som teaterns drama. Politikerna höjs till 

skyarna av medierna och vinner folket, för att därefter utsättas för en kritisk 

granskning som ibland får innebära slutet på karriären.” (B. Johansson, personlig 

kommunikation, 18/4-2011) 

I vårt demokratiska samhälle utsätts våra folkvalda politiker för kritiskt granskande 

medier. Medierna är i mångt och mycket politikernas budskapsförmedlare till 

väljarna. Den information som förmedlas ut till läsarna är med och formar läsarnas 

bild av politikerna. Med ojämna mellanrum uppdagas politiska skandaler som får 

medierna att dra igång det så kallade mediedrevet.  

Listan på svenska politiker som hamnat mediedrev kan göras lång. Justitieminister 

Ove Rainer tvingades att avgå 1983 efter avslöjandet om att han genom 

skatteplanering endast betalat tio procent skatt av sin inkomst på 2,4 miljoner. Laila 

Freivalds avgick också som justitieminister år 2000 då hon köpt sin hyresrätt till 

förmånligt pris efter att ha sagt sig vara emot hyresgästers möjligheter till att köpa 
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sina lägenheter. Dessa två fall jämförs i Lars Nords rapport Satsråden och dreven – 

Rainer-affären 1983 och Freivalds Affären 2000. Gudrun Schyman avgick som 

partiledare för vänsterpartiet 2003 efter att ha begärt avdrag för kostnader hon själv 

inte betalat i hennes självdeklaration. År 2007 fotograferades Ulrika Schenström på 

en restaurang i Stockholm tillsammans med journalisten och författaren Anders 

Pihlblad. Vad som ansågs olämligt var att Schenström ingick i den jour som hade 

krisberedskap denna kväll. Både Ulirika Schenström och Anders Pihlblad drogs in i 

ett omfattande mediedrev och hon avgick som statssekreterare. Med anledning av 

denna händelse skrevs boken Drevet går. Om mediernas hetsjakt av Anders Pihlblad 

som å ena sidan rapporterat och skrivit kring skandaler i mediedrev samt blivit utsatt 

för det. 

Vår egen hypotes är att det politiska mediedrevets karaktär har blivit mer sensationell. 

Gränserna mellan privat och offentligt har suddats ut alltmer. Det som sker bakom 

kulisserna, läcker enkelt ut till den publika scenen. I de nya medierna har det i 

praktiken etablerats en mellanregion där gränsen mellan det privata och det offentliga 

har blivit otydlig. De mäktiga i samhället har blivit mer synliga och offentliga. (Allern 

& Pollack, 2009, sid 9.) 

Med den här uppsatsen avser vi undersöka hur mediedrevet som fenomen har 

förändrats från 1995-2010 samt hur rapporteringen i mediedrev har förändrats rent 

journalistiskt under samma tidsperiod.  
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1.1  Begreppet ”mediedrev” 

Begreppet mediedrev har blivit allt vanligare i beskrivningen av större skandaler eller 

händelser. Det är medierna själva som skapar dreven i jakten på ständigt nya uppgifter 

kring den aktuella händelsen.  

 

“Vad är då ett mediedrev? Vid en första betraktelse kan konstateras att begreppet 

snarast använts som en metafor för att beskriva mediernas agerande vid politiska 

skandaler. Likt drevkarlar vid jakten som går i grupp åt samma håll och med samma 

mål (att få bytet fällt) har medierna enligt denna beskrivning behandlat ämnet på 

samma sätt i syfte att få politikern att avgå.” (Nord, 2001, sid 26)  

 

Vilka händelser som ska komma att utlösa ett mediedrev är svårt att förutsäga. Dreven 

utlöses inte alltid så fort en makthavare gjort bort sig på något sätt. Anders Pihlblad 

skriver i sin bok Drevet går att vissa skandaler bara utlöser en mindre mediestorm, 

och inte utvecklas till mediedrev. 

 

 Författaren ger ett exempel på en händelse som enbart ledde till en mediestorm, när 

Bosse Ringholm, som var vice stadsminister, blev intervjuad av TV4 angående 

illegala spelautomater och polisens arbete kring dessa. När intervjun var avslutad 

missade Ringholm att lägga på luren och samtalet fortsatte spelas in. Han sa då: “det 

är ju inte svårt att för kvarterspolisen att gå in och kolla det, men det gör de inte, de är 

så jävla slöa”. Uttalandet sändes i TV4 och skapade en mediestorm, som aldrig växte 

sig till ett mediedrev. Enligt Pihlblad berodde detta på att väljarna och medierna i 

själva verket till viss del höll med Ringholm. (Pihlblad, 2010, sid 46) 
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2. Bakgrund 

 ”Redan Aristotelses beskrev i sin analys av antikens dramatiska teatergenre tragedin 

ett förlopp som flera av dem jag intervjuat menar är jämförbart med den dramaturgi 

som finns i ett mediedrev… På samma sätt som en teaterpjäs behöver bygga upp den 

person som ska gå under i ett drama finns det flera som menar att medierna bygger 

upp enskilda människor. Ju mer aktad och väl omskriven en offentlig person är, desto 

större blir fallet när denna person förr eller senare blir ifrågasatt för sina handlingar” 

(Pihlblad, 2010, sid 74-75) 

Listan på personer som hamnat i mediedrev kan göras lång. Och följderna för dessa 

ter sig olika. Många politiker har till följd av ett mediedrev fått avgå. En av 

journalistikens främsta uppgifter är att granska våra makthavare. Granskningen är en 

förutsättning för en fungerande demokrati och medför med jämna mellanrum 

skandaler. Skandaler som i sin tur kan utvecklas till så kallade mediedrev.  

Tobleroneaffären 1995: 

Det var i  mitten på oktober 1995 som Mona Sahlins privatköp på statens kontokort 

offentliggjordes av medierna. Den 13 oktober publicerades sensationsrubrikerna på 

Aftonbladets löpsedlar. På Aftonbladets förstasida lydde rubriken: 

 ”Mona Sahlin betalade familjens semesterresa med statens kontokort”. (Niklas 

Bodell och Leif Kasvi, Aftonbladet, löpsedel, sid. 8-9 13/10 1995 ) 

Tidningarnas värdeladdade ord och fördummande frågor haglade över Sahlin.  
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”Är din ekonomi instabil?”, ”Tycker du att du har för dåligt betalt om du nu har svårt 

att få pengarna att räcka till?” (Niklas Bodell och Leif Kasvi, Aftonbladet, sid 8-9, 

13/10-1995)  

Detta intensiva mediedrev pågick till den 10 november då Sahlin i en presskonferens 

meddelade sin avgång.  (Dagens Nyheter, förstasida, 11/11 1995).  

Kvittoaffären 2001: 

I januari år 2001 avslöjade Aftonbladet att Yvonne Ruwaida, Miljöpartiet, borgarråd i 

Stockholms stad, inte lämnat in kvitton för resor och hotellnätter som betalats med 

regeringens bankkort. (Richard Aschberg och Britt Peruzzi, Aftonbladet sid. 6-7 10/1-

2001) Mediedrevet mot Yvonne Ruwaida var igång och nya avslöjanden om bland 

annat dyra taxiresor uppdagades. (Rikard Björk, Expressen, sid 8-9, 14/1-2001) 

Mediedrevet ledde dock inte till att Yvonne Ruwaida avgick.  

Ministerskandalen 2006: 

I ministerskandalen 2006 hamnade handelsminister Maria Borelius och kulturminister 

Cecilia Stegö Chilo i mediedrevet då det uppdagades att de båda hade anlitat svart 

arbetskraft, kulturministern hade inte betalat tv-avgift under 16 års tid. (Mårten 

Heneus, Dagens Nyheter, sid. 8-9, 15/10 2006). Detta var i samband med att 

Moderaterna vunnit valet 2006 och Fredrik Reinfeldt utsett sin nya regering. Drevet 

pågick under en veckas tid och resulterade i att båda ministrarna avgick. (Oisin 

Cantwell, Aftonbladet, sid.8-9, 11/10 2006 och Joachim Kerpner, Aftonbladet, sid. 8-

9, 16/10 2006).  
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Littorinaffären 2010: 

8 juli 2010 meddelade Moderaternas före detta arbetsmarknadsminister Sven Otto 

Littorin sin avgång. Som skäl till detta menade han att trycket mot hans familj blivit 

för stort.  

”…berättade arbetsmarknadsministern att han inte längre orkar fortsätta sitt arbete. 

Orsaken är den tvist han befinner sig i sedan två år med sin före detta fru… Sven-Otto 

Littorin berättade att hans 14-årige son en gång blev uppringd på skolgården av tre 

olika journalister som ville prata om tvisten mellan föräldrarna.” (Hans Olofsson, 

Dagens Nyheter, sid.8-9, 8/7 -2010).  

Vad som senare framkom var att Aftonbladet konfronterade Littorin med uppgifter 

om ett påstått sexköp under Almedalsveckan i Visby. Lördag 10 juli publicerade 

Aftonbladet detta påstående om att Sven Otto Littorin skulle ha köpt sex. Littorin 

drogs in i ett omfattande mediedrev (Mattias Carlsson, Aftonbladet, sid. 6-7, 10/7- 

2010). Han vägrade att kommentera anklagelserna med undantag från en mejlintervju 

i Dagens Nyheter. Där nekade han bestämt till anklagelserna (Cecilia Jakobsson, 

Dagens Nyheter, sid. 8-11, 14/7 -2010).  
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3. Syfte och frågeställning 
 

Anledningen till att vi valt att skriva om politiska meidedrev är att vi tycker oss se en 

skillnad i hur politiker framställs i medier. Vi kan i större utsträckning läsa om deras 

privatekonomi, kärleksrelationer, barn och så vidare. Är det så att rapporteringen 

kring våra politiker till större del fokuserar på deras privatliv? 

 

 Syftet med vår undersökning är att se hur papperstidningarnas rapportering i politiska 

mediedrev har förändrats 1995- 2010. Vi har valt ut fyra mediedrev mellan 1995-

2010. Tobleroneaffären 1995, Kvittoaffären 2001, Ministerskandalen 2006 och 

Littorinaffären 2010. Undersökningen avser kvalitativa textanalyser av 

tidningsartiklar publicerade i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. John B. Thompson, forskare och professor i Sociologi vid Cambridge, 

skriver  skandalernas tolkningsramar: vinkel som väljs, vilka källor som får en 

framträdande plats eller väljs bort, hur ska skandalen visualiseras, vilka proportioner 

saken ges och hur sociala normer framställs. Dessa tolkningsramar används som 

utgångspunkter i vår kvalitativa textanalys. Vi undersöker också News Managment, 

det vill säga hur politiker hanterar medier under ett pågående mediedrev. Utefter 

dessa tolkningsramar har vi genomfört vår kvalitativa textanalys. 

 

Vår huvudfrågeställning är :  

- Har tidningarnas rapportering i mediedrev förändrats  journalistiskt från 

1995-2010? 

- Hur har fenomenet mediedrev utvecklats från 1995-2010? 
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Vi har också tittat på ytterligare aspekter: 

- Vilka är de tänkbara förklaringarna till att tidningarnas rapportering i politiska 

mediedrev har förändrats? 

- News management, det vill säga hur har politikernas sätt att förhålla sig till de olika 

medierna förändrats? 

 

 

 

3.1 Hypotes 

 

Vår hypotes är att fenomenet mediedrev har förändrats över tid. Rapporteringen i 

mediedrev har blivit mer sensationell och gränserna mellan det privata och offentliga 

har suddats ut. Vi ämnar ta reda på tänkbara förklaringar till varför gränserna mellan 

det privata och offentliga blivit mer indistinkta.  
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4. Teori 
 

4.1 Skandalernas tolkningsramar 
 

Skandalernas tolkningsramar handlar om hur gestaltningen av mediernas rapportering 

påverkar bilden av den verkliga händelsen. vinkel som väljs, vilka källor som får en 

framträdande plats eller väljs bort, hur ska skandalen visualiseras, vilka proportioner 

saken ges och hur sociala normer framställs. Dessa används som utgångspunkt i vår 

textanalys. 

 

Medierna spelar en konstituerande roll i rapporteringen av skandaler. Rent konkret 

innebär det att tolkningsramar och journalistisk dramaturgi påverkar skandalens eller 

mediedrevets utformning. Vad som anses lämpligt att publicera har förändrats. Förr 

hemlighölls uppgifter av etiska skäl medan det idag tillhör vanligheten att publicera 

känsliga uppgifter. Inom tolkningsramarna är det viktigt att titta på vilken 

journalistisk vinkel som väljs, vilka källor som får en framträdande plats eller väljs 

bort, hur ska skandalen visualiseras, vilka proportioner saken ges och hur sociala 

normer framställs. Allt detta förutsätter journalistikt urval. Mediernas konstituerande 

roll är i särskild grad knuten till konstruerandet av det sensationella berättandet. Som 

ett färdigskrivet drama med bestämda roller för de involverade aktörerna. 

Etableringen av tolkningsramarna en avgörande faktor för mediedrevets utgång. 

Individen sätter sina egna tolkningsramar. Våra tidigare erfarenheter och intryck 

spelar en stor roll i bildandet av vår uppfattning av ett politiskt mediedrev. (Allern & 

Pollack, 2009, sid 17.) 
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4.2 Definition 

För att urskilja mediedreven från andra politiska skandaler har vi utgått från dessa två 

definitioner. Det krävs särskilda kriterier för att en politiska skandal ska kunna klassas 

som ett mediedrev.  

Lars Nords har sammanställt en definition av mediedrev i forskningsrapporten 

”Statsråden och dreven – Rainer-affären 1983 och Freivalds-affären 2000” : 

”…mediedrevet kännetecknas av en omfattande mediebevakning där 

storstadsmedierna spelar en viktig roll. Bevakningen är också ensidig och fokuserar 

kring en viss dramatik kring händelsen med särskilda aktörer och roller och 

konfliktmönster. Mediedrevet kan bara pågå under en begränsad tid, och det finns i 

de flesta fall bara utrymme för ett mediedrev åt gången även om parallella affärer 

kan få viss uppmärksamhet. Slutligen baseras mediedrevet på att det förlopp som 

skildras måste ha en oviss utgång: till exempel ett statsråd möjliga avgång till följd 

av affären. “(Nord, 2001, sid 28) 

Sigurd Allern och Ester Pollack beskriver också vilka kriterier som kännetecknar ett 

mediedrev, till skillnad från en skandal.  

“1. Mediedrev är en omfattande, intesiv och kritisk rapportering riktat mot en eller 

flera personer, organisationer eller institutioner.  

2. Består av personliga anklagelser som kan karaktäriseras som en skandal. 

3. Där flera dominerande redaktioner och medier deltar över en bestämd tid. 
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4. Med samma perspektiv, journalistiska vinkling och dramaturgi. 

5. Där utgången I fallet är oviss. “  

(Allern & Pollack, 2009, sid 11) 

4.3 Politiken i medier idag 

Enligt Lars Nord hör politiska skandaler en väl fungerande demokrati till. Den 

politiska makten måste finna sig i en kritisk granskning. God journalistik ska vara 

granskande och publicera det som anses vara nödvändigt och intressant information 

för medborgarna.  Samtidigt finns det gränser mellan det offentliga och privata och 

därmed också gränser för vad som anses vara av allmänt intresse .  

“Om den kritiska granskningen ersätts av en kritik utan granskning blir de 

demokratiska effekterna av mediernas rapportering snarast kontraproduktiva – de 

spär på politikermisstroende och ökar klyftan mellan folket och de folkvalda” (Nord, 

2001, sid 31) 

Bengt Johansson menar också att politiska skandaler är ett resultat av en väl 

fungerande demokrati. I en öppen demokrati resulterar mediernas granskning av 

politiska makthavare med ojämna mellanrum i politiska skandaler. I politiska 

diktaturer avslöjas aldrig politiska mediedrev eftersom medierna kontrolleras av 

makten. (B. Johansson, personlig kommunikation, 18/4-2011) 

Lars Nord menar också att klyftan mellan politiker och journalister vuxit, vilket lett 

till att många nyheter målas upp mer dramatiskt jämfört med tidigare.   
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“Journalisten reflekterar ofta på håll och kommer mer ofta med egna omdömen. 

Men det sker inte i en nära konfrontation. Det vore en smula löjligt att direkt skrika 

på politikerns avgång eller spekulera i detta. I stället vidmakthålls ett drama med en 

och annan antydning och spekulation, lite ironi eller mer renodlad populism med 

inslag av politikerförakt. TV-reportern i studion som svarar på en kollegas frågor om 

statsrådet gör rätt eller fel är ganska typisk för den nya tidens politiska journalistik.  

Förutsättningarna för medierna att bevaka politiken har alltså förändrats på bara 

några decennier, men det har också mediernas sätt att arbeta.” (Nord, 2001, sid 40) 

 Lars Nord pekar på mediernas utbredda marknadsstyrning och att det är en av 

orsakerna till att det privata har fått så stort genomslag i svenska medier. Skandaler 

och sensationsnyheter säljer. Men bortsett från lönsamhetsaspekten menar Lars Nord 

att journalisten i sin yrkesroll får en bättre självbild i sitt avslöjande av en politisk 

skandal. Han hävdar också i sin uppsats att politiska nyheter generellt, har sämre 

nyhetsvärde idag än för 20 år sedan. (Nord, 2001, sid 36) 

Pollack resonerar liknande när det kommer till att rapporteringen av politiska 

mediedrev blivit allt mer sensationella. Att kunna lansera en politisk skandal betraktas 

både som ett journalistiskt scoop och som en strategisk marknadsmässig investering 

med tanke på intresset hos publiken. Om de publicerade artiklarna bidrar till att fälla 

en politiker tilldelas mediet och journalisten makt och kan nomineras till olika priser. 

(Allern & Pollack, 2009, sid 13) 

 

Pollack menar att ledare som har byggt upp ett personligt förtroendekapital på 

mediernas arena också lätt kan mista förtroendet. Omfånget av de personorienterade 

skandalerna har ökat vilket beror på fler orsaker. Vidare påstås att partiernas 
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medlemsantal har minskat kraftigt, och partierna kämpar för att få folk att delta på de 

egna mötena. Partilojaliteten sviker. Politikernas beroende av medierna har ökat och 

anpassningen till medielogiken karaktäriseras som en mediealisering av politiken. 

Dagens folkmöten arrangeras inte länge av partierna, utan av medierna. Partierna är 

därför beroende av synliga ledare som klarar av att synas och behärskar 

mediehantering. (Allern & Pollack, 2009, sid 12.) 

Enligt Jesper Strömbäck finns det aktörsgrupper som är viktiga i de processer som 

handlar om politik, kommunikation och makt. Den första gruppen är politiska aktörer, 

där ingår alla grupper och individer som på något sätt arbetar för att förändra 

samhället. Den andra aktörsgruppen är allmänheten. Den tredje gruppen utgörs av 

medieaktörer, som journalister och alla grupper som är verksamma inom medierna. 

Detta har vi använt oss av när vi analyserat politikernas mediehantering, news 

management. 

”Politisk kommunikation handlar utifrån detta om ett kommunikativt samspel mellan 

politiska aktörer, medieaktörer och allmänhet… Det som är utmärkande för politisk 

kommunikation som forskningsområde är dock inte utpekande av politiska aktörer 

och institutioner, mediektörer samt allmänheten som särskilt viktiga grupper. Lika 

viktig är insikten att dessa aktörer, organisationer och institutioner tillsammans 

utgör ett socialt system. Med system avses en helhet där de olika delarna är 

ömsesidigt beroende av och därför påverkar och påverkas av varandra… de 

ömsesidiga relationerna och beroendeförhållandena gör att förändringar i en del 

förändrar andra delar; systemet är med andra ord öppet och inte slutet.” 

(Strömbäck, 2009,  sid 32-33) 
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Strömbäck diskuterar varför strategisk kommunikation i medierna är så viktigt för 

politiker. Under de senaste decennierna har partiidentifikation minskat, samtidigt som 

väljarrörligheten och den politiska misstron har ökat. Antalet medlemmar i partiet har 

också minskat drastiskt. I takt med att partiernas förankring hos medborgarna har 

försvagats har den strategiska politiska kommunikationen blivit viktigare. Mediernas 

ökade betydelse i den politiska kommunikationen har också mycket stor betydelse. 

Det beror på att medierna över tid har frigjort sig från partierna och att de blivit 

viktigare som informationskälla för medborgarna. (Strömbäck, 2009, sid 199-201) 

Den bild av verkligheten som förmedlas av medierna är den främsta källan till 

information bortom den om allmänhetens egna vardag. Mediernas bild som målas upp 

av verkligheten blir den verklighet allmänheten får tillgång till. I praktiken är därför 

de medierade bilderna av verkligheten viktigare än verkligheten. Detta kan få 

långtgående konsekvenser för opinionsbildningen. (Strömbäck, 2009, sid 138) 
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5. Uppsatsens metod och material 

5.1 Metod  

Den forskningsdesign som använts i vår undersökning är teoriprövande design. Detta 

innebär att vi testar huruvida vår teori om att mediedrev alltid består av vissa 

återkommande element i gestaltningen av politiska skandaler som utvecklas till 

mediedrev. För att testa detta prövar vi om skandalgestaltningens element, 

tolkningsramarna stöds av de resultat vi får fram. Textanalysen har genomförts med 

stöd av Nyheter - att läsa tidningstext (Lundgren, Ney & Thurén, 1999).  

Vi avser undersöka hur fenomenet mediedrev förändrats 1995-2010 samt hur 

journalistiken inom ett mediedrev förändrats under samma tidsperiod. I vår 

operationalisering har vi utgått från Thompsons teori om skandalernas 

tolkningsramar. Vi har valt att titta på skandalframingens element: vilken vinkel som 

väljs, vilka källor som får en framträdande plats eller väljs bort, hur skandalen 

visualiseras, vilka proportioner saken ges och hur sociala normer framställs. Vi har 

dessutom tittat på hur politikerna förhåller sig till medierna i de olika mediedreven. 

Har deras sätt att hantera drevjournalistiken förändrats över tid? I vår kvalitativa 

analys har vi fokuserat på att systematisera innehållet i texterna, det vill säga ordna 

logiskt, klargöra tankestrukturen och klassificera. I vår kritiska granskning av texterna 

har vi analyserat eventuella undertoner, idé och ideologikritik.  

5.2 Material 

Vi har valt fyra politiska mediedrev, Tobleroneaffären 1995, Kvittoaffären 2001, 

Ministerskandalen 2006 och Littorinaffären 2010. I vår undersökning har vi 
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analyserat artiklar ur: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Expressen. Med detta urval ämnar vi få en helhetsbild av mediedrevsjournalistiken. 

Dessa tidningar klassas som rikstäckande. Det genererar en så trovärdig bild som 

möjligt av hur den sammantagna uppfattningen kring respektive mediedrev såg ut i 

Sverige generellt. För att hitta eventuella mönster beträffande drevens uppbyggnad 

har vi valt ut 1 artikel i början respektive slutet av varje drev (undantaget 

Ministerskandalen där vi i vissa tidningar var tvunga att välja ut en extra artikel 

efterson drevet rörde två personer). Detta för att kunna hitta både på hur mediedreven 

utvecklas under drevens gång samt titta på skillnader i rapporteringen i början och i 

slutet av dreven. Den tidpunkt politikern avgår har vi bedömt som mediedrevets 

slutskede. Detta enligt lars Nords definition av mediedrev. ”… Slutligen baseras 

mediedrevet på att det förlopp som skildras måste ha en oviss utgång: till exempel 

ett statsråd möjliga avgång till följd av affären. “(Nord, 2001, sid 28) Urvalet av 

artiklar har alltså rört sig om det datum den politiska skandalen avsläjades samt 

datumen kring politikerns avgång. Vi har analyserat två artiklar per tidning. Antalet 

analyserade artiklar per mediedrev blir då åtta. (Bortsett från Ministerskandalen 2006 

då vi analyserat tio artiklar.) Totalt har vi analyserat 40 artiklar.  

Tobleroneaffären 1995: Vi valde här ut artiklar från den 13 oktober 1995 då 

skandalen avslöjades samt lördagen den 11 november 1995 vid hennes avgång. Två 

artiklar från respektive tidning; Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagvladet. Totalt åtta artiklar.  

Kvittoaffären 2001: Artiklar valdes ut från den 10 januari 2001 då skandalen 

avslöjades samt den 14 januari 2001 då Ruwaida meddelat hennes avgång. Två 

artiklar från respektive tidning; Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 
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Dagvladet. Totalt åtta artiklar.  

Ministerskandalen 2006: Ariklar valdes ut från 11 oktober 2006 då skandlaerna kring 

de båda ministrarna avslöjades, samt den 15 oktober 2006. I detta fall analyserade vi 

det dubbla antalet artiklar eftersom skandalen rör två ministrar. Två artiklar i början 

respektive mediedrevets slut från respektive tidning. Totalt har vi analyserat 16 

artiklar kring Ministerskandalen.   

Littorinaffären 2010: Artiklar valdes ut från 7 juli 2010 då han meddelade sin avgång 

samt den 15 juli 2010 efter attha givit en mejlintervju i Dagens Nyheter. Totalt 

analyserades åtta artiklar.  

 

5.3 Validitet och Reliabilitet 
Med Validitet avses överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator. Att vi mäter det som vi påstår att vi mäter. (Esaiasson et al. 2007, Sid 67). 

Vi har valt ut vår operationalisering utifrån Thompsons teori om skandalframingens 

återkommande element. Som vi skrivit tidigare är dessa element som ingår i 

tolkningsramarna de punkter vi jämför: vinkel som väljs, vilka källor som får en 

framträdande plats eller väljs bort, hur ska skandalen visualiseras, vilka proportioner 

saken ges och hur sociala normer framställs. Dessa tolkningsramar är utformade som 

analysverktyg till texter gällande skandaler och är därmed applicerbara på vår studie. 

Vi har även tittat på politikernas förhållande till medier, news management, där vi 

undersökt hur den undersökta väljer eller väljs bort att komma till tals och på vilken 

sätt han/hon uttalar sig.  
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Reliabilitet handlar om frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel, något man 

bör vara uppmärksam på under datainsamlingen och den efterföljande 

databearbetningen (Esaiasson, 2007, Sid 70). För att minimera risken för 

slumpmässiga fel har textanalyserna noggrant gjorts två gånger utefter 

skandalframingens element, tolkningsramarna för skandaler. 
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6. Textanalys 

 
I detta kapitel presenteras de resultat vår kvalitativa textanalys genererade. De ska 

svara på frågorna hur tidningarnas rapportering av mediedrev har förändrats  

journalistiskt från 1995-2010 samt hur fenomenet mediedrev har förändrats från 

1995-2010. Resultatet redovisas utifrån de element som återkommer i gestaltningen 

av politiska skandaler: Vinkel som väljs, vilka källor som får en framträdande plats 

eller väljs bort, hur ska skandalen visualiseras, vilka proportioner saken ges och hur 

sociala normer framställs. (Thompsons Skandalens tolkningsramar).  Vi har även tittat 

på hur politikernas förhållande till medier (news management) har förändrats och hur 

det har påverkat mediedrev. Vi redovisar mönster eller eventuella avvikelser snarare 

än att vi går in i varje artikel på detaljnivå. Rapporteringen kring Yvonne Ruwaida i 

Kvittoskandalen var inte lika omfattande som de övriga analyserade mediedreven. 

Därför är antalet exempel från Kvittoskandalen färre. 

 

6.1 Vinkel: 

När det kommer till vinkel fokuserar vi på textens huvudsakliga vinkel. Från vilket 

perspektiv belyses nyheten? Privat eller Politiskt?  

Gemensamt för samtliga analyserade artiklar är en tydlig huvudsaklig vinkel. 

Kvällspressen fokuserar på att rapportera kring Tobleroneaffären ur ett privat 

perspektiv. De offentliggör uppgifter ur Mona Sahlins privatekonomi och det dras 

ingen gräns mellan henne som  privatperson och offentlig politiker. 
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 “Är din ekonomi instabil?”, “Tycker du att du har för dåligt betalt om du nu har svårt 

att få pengarna att räcka till?” (Bodell och Kasvi, Aftonbladet, 13 oktober 1995, sid 

8-9). Dagspressen hade en tydlig politisk vinkling.  

“Mona Sahlins kontokort blev på torsdagen en stor affär sedan det uppdagats att 

hon fortsatt att använda det för privata inköp. De juridiska experterna I 

regeringskansliet anser att Sahlin handlat olämpligt” (Karlsson, Dagens Nyheter, 13 

oktober 1995, sid 10) 

I fallet Ministerskandalen 2006  skiljer sig rapporteringen kring de båda ministrarna åt 

när det gäller vinkel. Kring handelsminister Maria Borelius rapporteras det till störst 

del om en hennes privatliv. Uppgifter kring hennes egen samt hennes mans ekonomi, 

social status, privata egendomar etcetera. Kring Cecilia Stegö Chilo rapporteras det 

om hennes felsteg med en mer politisk förankring.  

“Borelius är fina damen som bor i mångmiljonvilla i rikemans och moderatgettot 

Djursholm i lågskattekommunen Danderyd. Hon är klippt och skuren ur en broschyr 

om de gamla moderaterna, de som tonats ned i Fredrik Reinfelds parti.” (Mellin, 

Aftonbladet, 11 oktober 2006, sid. 8). 

 “Nya kulturminister Cecilia Stegö Chilo är högsta hönset för SVT. Men någon tv-

licens har hon inte betalat de senaste 16 åren.” (Näslund, Aftonbladet, 11 oktober 

2006 sid. 9) 

I fallet med Littorin är den stora tendensen att vinkla nyheten ur ett privat perspektiv. 

I Expressen publiceras uppgifter kring hans vårdnadstvist. Granskningen mot Littorin 
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fokuserar på honom som privatperson och inte politiker.  

“Littorin förklarar att han försökt vara öppen för medierna och velat visa att man 

som politiker kan vara tillgänglig, positiv och utåtriktad trots att man hanterar svåra 

frågor och jobbar mycket. – Det har lett till att jag har fått hela mitt och familjen 

privatliv uthängt, mina barn uppringda med personliga frågor, min egen heder och 

vandel  ifrågasatt. Slutligen säger Littorin att han är trött på att läsa att han är en 

dålig pappa när han försöker göra allt för sina barn.” (Buskas, Jönsson, Marmorstein, 

Melén, Wiman och Carlsson, Aftonbladet, 7 juli 2010, sid. 6-7).  

Ett annat exempel på hur kvällspressen rapporterar kring Littorinaffären ur ett privat 

perspektiv är hur de publicerar en bild av honom och hans exfru. Även dagspressen 

granskar Littorin som privatperson även om de till viss del rapporterar om honom som  

offentlig politiker.  

“Nu talar Sven-Otto Littorin ut om Aftonbladets uppgifter om att han skulle ha köpt 

sex. I en intervju med DN förnekar den förre ministern allt och säger att han avgick 

för att bespara sin familj mer lidande.” (Shaaban, Scherlund och Ström, Svenska 

Dagbladet, 15 juli 2010, sid. 8). 

6.2 Val av källor: 

Vilka källor som får eller inte får komma till tals i en nyhetstext blir avgörande för 

läsarens helhetsintryck av händelsen. Urvalet av källor avgör till stor del textens 

vinkel. Medierna har makten att välja vilka källor som får en framträdande roll samt 

vilka källor som väljs bort. 
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År 1995, under Tobleroneaffären, får Mona Sahlin möta medierna och ta hand om 

presskontakter. Detta gör att medierna till stor del utnyttjar henne och driver på 

spekulationerna genom att ställa ledande frågor i intervjuer. Texterna är uppbyggda 

på värdeord och ledande intervjuer. Fredagen den 13 oktober 1995 publicerar 

Expressen alla Sahlins privata köp som gjorts på statens kort. Hon får också komma 

till tals i en kortare intervju. Expressen använder sig av anonyma källor i sin 

rapportering kring Sahlin.  

“Tänk att en människa i hennes position inte kan sköta sig, säger en källa till 

Expressen.” (Holmén, Expressen, 13 oktober 1995, sid. 6-7) 

Aftonbladet publicerar också en intervju med Mona Sahlin samma dag. De ställer 

ledande och infantiliserande frågor såsom:  

“Är din ekonomi instabil?”, “Tycker du att du har för dåligt betalt om du nu har svårt 

att få pengarna att räcka till?”. (Bodell och Kasvi, Aftonbladet, 13 oktober 1995, sid 

8-9)  

Både Svenska Dagsbladet och Dagens Nyheter har en mer politisk förankring kring 

Tobleroneskandalen. Detta syns i urvalet av källor då de flesta är verksamma inom 

politiken. Sahlin kommenteras som politiker och inte som privatperson.  De citerar 

inte Sahlin till hennes nackdel till skillnad från kvällspressen. Då dagspressen citerat 

Sahlin rör det sig om uttalanden från presskonferenser eller pressmeddelanden. 

(Eriksson, Dagens Nyheter, 11 november 1995, sid. 8). Ingvar Carlsson får ett stort 

utrymme att uttala sig i både DN och SVD där han tydligt tar Sahlin i försvar. 

(Lundin, Svenska Dagbladet, 14 oktober 1995, sid. 13) Svenska Dagbladet 
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uppmärksammar också ett liknande misstag som begåtts av den borgerliga regeringen, 

biträdande justitieminister Reidunn Laurén som använt sitt tjänstekort för privata 

utgifter. (Alfredsson och Carlberg, Svenska Dagbladet, 14 oktober 1995, sid. 13) 

Tidningarnas val av källor ser liknande ut i de två övriga analyserade mediedreven. 

Kvällspress ställer infantiliserande frågor och offret tillåts inte framföra sina bästa 

argument, medan morgonpressens politiska vinkel och förankring syns i valet av 

källor.  

I Kvittoskandalen tas Ruwaida i försvar av fler av de källor som får komma till tals. 

”Miljöpartiers språkrör Lotta Nilsson Hedström ger Ruwaida sitt stöd, även om det 

som hänt är väldigt tråkigt – Yvonne har fått en näsbränna men kan utan problem 

fortsätta som vår ekonomiska taleskvinna. Hon är mycket kompetent och skicklig.” 

(Karlsson, Dagens Nyheter, 11 januari 2001, sid. 4). 

”Expressen offentliggör lösa rykten om att Ruwaida stal pengar från 

studentorganisationen Gröna Studenter. ”De flesta håller Yvonne Ruwaida bakom 

ryggen, liksom pariledningen i miljöpartiet. – Nej jag tror inte att Yvonne Ruwaida 

var skyldig organisationen några pengar, säger Lasse Ahlqvist.” (Krisa, Expressen, 11 

januari 2001, sid. 8-9) 

I Littorinaffären ville Littorin inte uttala sig annat än i Dagens Nyheter då de 

publicerar en mejlintervju med honom. Svenska Dagbladet refererar till Aftonbladet 

som källa och följer därmed upp tråden kring ett sensationellt rykte.  

“Nu talar Sven-Otto Littorin ut om Aftonbladets uppgifter om att han ska ha köpt 
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sex.” (Shaaban, Scherlund, Ström, Svenska Dagbladet, 15 juli 2010 sid.8) 

 

6.3 Skandalens visualisering: 

När det kommer till de undersökta tidningarnas disposition och layout av artiklarna i 

mediedrev finns många gemensamma nämnare.  

I rapporteringens första skede kring ett mediedrev används uppseendeväckande 

rubriksättning, värdeladdade ord och bilder.  På kvällstidningarnas förstasidor 

placeras den aktuella nyheten ofta över hela sidan med stora fetade rubriker. Nyheten 

ramas ofta in ovanför rubriken med texten ”EXTRA”, ”NYA AVSLÖJANDEN” eller 

”AFTONBLADET AVSLÖJAR IDAG” (Aftonbladet, 13 oktober 1995, förstasida) I 

anslutning till rubrikerna placeras ofta en bild föreställande den aktuella personen, 

knäckt och nedbruten. I fallet Ministerskandalen publicerar Aftonbladet en bild på 

Cecilia Stegö Chilo där hon ler smått i anslutning till rubriken ”Kulturministern 

SMET FRÅN TV-LICENSEN – betalade inte på 16 år”.  (Aftonbladet, 11 oktober 

2006, förstasida) 

En vidare rapportering kring en politisk skandal, då den utvecklats till ett mediedrev 

sammanfattas skandalen i ett namn. Till exempel Tobleroneaffären, Littorinaffären, 

Ministerskandalen och Kvittoaffären. I morgonpress är visualiseringen kring 

mediedrev mindre sensationell, till exempel är rubriker inte skrivna i fetade versaler. 

Denna rubrik publicerades i samband med Borelius avgång: ”Vi har enats om att hon 

avgår.” (Haraldsson, Nilsson, Svenska Dagbladet, 15 oktober 2006, sid 6-7)  
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Det är sällan skandalen får ta upp hela förstasidan. De placeras ofta i vänsterkryss. I 

rapporteringen kring Tobleroneaffären och Ministerskandalen har bilder på de utsatta 

politikerna publicerats på dagstidningarnas framsida. Ögonblicksbilder där den 

aktuella politikern ofta ser nedbruten och förtvivlad ut. (Dagens Nyheter, 11 

november 1995, förstasida) 

På Expressens löpsedel fredagen den 13 oktober 1995  lyder rubriken ”Nya 

avslöjanden Sahlin köpte semesterresan med statens kort”. I numrets uppslag på sida 

6-7 redovisas alla de köp som Mona Sahlin betalat med regeringens kort. 

Utformningen av texten tillsammans med bilderna skapar känslan av ett riktigt 

avslöjande. De uppräknar alla de köp som gjorts, visar bilder på kvitton samt på 

Sahlin ”ertappad” av en mängd journalister och fotografer. Värdeladdade ord och 

meningar som används i texten är: ”lögn”, ”Mona Sahlin ljuger”, ”kortmissbruk”, 

”det är inget misstag när Mona Sahlin shoppat privat med tjänstekreditkortet”, 

”..Sahlin redan då satt i system att ”låna” pengar av staten”. (Holmén, Expressen, 13 

oktober 1995, sid. 6-7) 

I fallet med Littorin försöker Aftonbladet genom visualisering skapa bevis för 

påståendena kring sexköpet. De använder en prostituerad okänd kvinna som källa. För 

att förstärka bevisen på att sexköpet har inträffat publiceras en bild på Littorin klädd i 

de kläder som källan uppger att han var klädd i vid det påstådda sexköpet. I rubriken 

tar Aftonbladet tydligt  ställning: 

 ”AFTONBLADET AVSLÖJAR: ANNA 30: JAG SÅLDE SEX TILL LITTORIN var det därför du 

avgick?” (Aftonbladet, 10 juli 2010, förstasida). 

Rapporteringen kring Kvittoaffären har varit minst anmärkningsvärd när det kommer 
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till visualisering. Skandalen skapade inte lika stora rubriker. Rapporteringen hade i sin 

disposition en mer saklig utformning. Till exempel i Expressen då Yvonne Ruwaida 

uttalar sig i vänsterkrysset och inte på en hel sida: ”Jag mår dåligt av räkningar” 

(Expressen, 11 januari 2001, förstasida). 

 

6.4 Skandalens proportioner: 

När det kommer till skandalens proportioner har vi tittat på hur stort utrymme 

mediedrevet har fått i relation till övriga nyheter samt hur länge de pågått.  

De mönster vi identifierat är hur de senare mediedreven pågår under en kortare tid. De 

senare mediedrevens politiska förankring har fått ge vika för mer personliga 

nyheterna. Littorin är ett av de längst pågående mediedreven i modern tid. Det höll på 

i åtta dagar, från den 7 juli till och med den 15 juli 2010. Drevet mot Mona Sahlin 

pågick i 28 dagar, från den 13 oktober till den 11 november 1995. Kvittoskandalen 

2001 pågick från den 10 januari till den 15 januari, enbart fem dagar. 

Ministerskandalen 2006 höll på i fyra dagar från den 11 oktober till 15 oktober.  

När det kommer till rapporteringen kring mediedreven i förhållande till övriga nyheter 

är Kvittoaffären det mediedrev som får minst proportioner. Tobleroneaffären och 

Littorinaffären är de två drev som tar mest plats i medierna. Nyheten placeras, i 

undersökta tidningar, alltid på förstasidan. Dessa två drev tar oftast också upp fler 

sidor i samma tidningsupplaga. Aftonbladet publicerar två hela uppslag, alltså fyra 

sidor kring Littorinaffären. (Aftonbladet, 11 juli 2010, sid. 12-15) 
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6.5 Hur framställs sociala normer? 

Här har vi undersökt den moraliska aspekten i de olika mediedreven. På vilket sätt har 

de olika tidningarna agerat fördömande mot politikerna? Vilka moraliska 

undermeningar fångas upp ur texterna? 

Mona Sahlin framställs som tjuvaktig eftersom hennes privata köp har skett på 

bekostnad av skattebetalarna.  

”Expressen kan idag avslöja att Mona Sahlin under förra regeringsperioden, 1988-91, 

åkte på semester, köpte parfym, åt på restaurang och handlade kläder för pengar 

som hon ”lånade” av skattebetalarnas pengar”. (Holmén, Expressen, 13 oktober 

1995, sid 6-7).  

”Men Sahlins kortmissbruk går längre tillbaka i tiden… det visar sig att Mona Sahlin 

redan då satt i system att ”låna” pengar av staten. Och precis som nu dröjde hon 

länge med att betala tillbaka”. (Holmén, Expressen, 13 oktober 1995, sid 6-7)   

”Ska man betrakta det som ett lån av statens medel?” (Bodell och Kasvi, 

Aftonbladet, 13 oktober 1995, sid 8-9).  

Sahlin framställs också som slarvig. Något tidningarna drar långt för att öka på den 

moraliska skulden. Det hon gjort, handlat på statens kreditkort utan att lämna in 

kvitton, är i tidningarnas framställning av sociala normer ännu värre. 

 “Är du slarvig eller finns det andra skäl till att du handlat såhär?…Är din ekonomi 

instabil?” (Bodell och Kasvi, Aftonbladet, 13 oktober 1995, sid 8-9).  
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Flera medier anspelar på det moraliskt oförsvarbara i att Mona Sahlin som 

högavlönad “lånar” pengar av staten. Detta klingar illa med socialdemokratins politik.   

“DE HAR 46 500 - EFTER SKATT Vice statsminister Mona Sahlin har en mycket god 

privatekonomi. Hon behöver knappast låna av statskassan som hon gjort. Varje 

månad har hon och maken Bo mer än 18 000 kronor att röra sig med. Efter skatt, 

bokostnader och hushållets basutgifter.” (Wallqvist, 13 oktober 1995, Expressen, sid. 

11).  

Samma tendens finner vi i mediedrevet mot Yvonne Ruwaida. Flera tidningar vinklar 

artikeln som att det hon gjort, använt regeringens kontokort för 275.000 kronor utan 

att lämna in kvitton, är speciellt allvarligt för att hon är miljöpartiets ekonomiska 

budgetförhandlare. I och med det blir den moraliska skulden ännu större, förmodligen 

hade den moraliska skulden varit mindre om hon  inte vore politiskt ansvarig för 

miljöpartiets ekonomiska förhandlingar. “Kvittoslarv för en kvarts miljon” (rubrik, 

Alfredsson, Svenska Dagbladet, 11 januari 2001, sid. 6).  

Kring ministerskandalen anspelar de valda medierna mycket på de sociala normerna. 

Det är dock skillnad på hur minster Cecila Stegö Chilo och minister Maria Borelius 

blir behandlade gällande moralisk skuld. Stegö Chilo blir hårt pressad av medierna på 

grund av att hon inte betalat tv-licens under många år. Stegö Chilo är högst ansvarig 

för SVT. Att hon då inte betalat tv-licens ansågs moraliskt och politiskt inkorrekt. 

 “Cecilia Stegö Chilo, 47, tillträdde som kulturminister 6 oktober. I och med det är hon 

ansvarig för hela public service-sektorn …. Verksamheten finansieras till stor del av 

tv-avgifter. En avgift riksdagen beslutat att alla medborgare som har tv-mottagare 
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ska betala. Men det har inte Cecilia Stegö Chilo gjort. Först fem dagar innan hon blev 

kulturminister anmälde hennes man parets tv-innehav”. (Thellenberg, Expressen, 11 

oktober 2006, sid. 8-9).  

Maria Borelius blir hårt kritiserad av medierna för att ha betalat sin barnflicka svart. 

Det skrivs om hur moraliskt oförsvarbart det är att Boerlius valt att inte betala sina 

barnflickor vitt när hon har en lön bättre än många andras. 

 “Under 1990-talet betalde Maria Borelius sina barnflickor svart. Det var dumt. Men 

ännu dummare var det att påstå att hon inte råd med hederlig betalning. … Borelius 

och hennes man drog alltså tillsammans in lika mycket i månaden som många 

deltidsarbetande tvingas klara sig på under ett helt år” 

I Littorinaffären går Sven Otto Littorin ut med informationen om att hans avgång har 

med mediernas hantering av hans familj, och framför allt hans barn, att göra.   

“Med gråten i halsen lämnar han chockbeskedet…Anledningen till hans avgången är 

hans tre barn. - Hur tror ni det känns när min 16-åriga dotter av en journalist får 

besked som hon tolkar som att jag ligger döende på sjukhus? Jag var och är totalt 

maktlös i den situationen. Och jag som pappa kan i det trycket inte ens skydda mina. 

Och det kändes och känns förjävligt” (Buskas, Carlsson, Jönsson, Marmorstein, 

Mellén, Wiman, Aftonbladet, 7 juli 2010, sid. 6).  

När Aftonbladet senare publicerar uppgifter om att Littorin skulle ha köpt sex av en 

prostituerad skriver många medier hur svenska folket blivit lurade av att Littorin, som 

vid sin avgång framställt sig själv som ett offer. 
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 “Många kände sympati för dig när du berättade om hur dina barn drabbades av 

mediebevakningen av din person, men den sympatin vändes i besvikelse när det 

senare framgick att du inte hade gett hela bilden. Hur ser du på presskonferensen i 

Almedalen idag? - Jag vet att det är svårt att förstå, men faktum är att hade jag 

nämnt att en kvällstidning hade allvarliga anklagelser mot mig hade alla velat veta 

vilka de anklagelserna var. Genom att inte nämna de hoppades jag att Aftonbladet 

inte skulle publicera”. (Jacobsson, Dagens Nyheter, 14 juli 2010, sid. 8-9).  

6.6 News Management 

Förutom Thompsons ramar för skandaler har vi också undersökt hur offren samt alla 

inblandande i mediedrev hanterar pressen. Hur offret agerar påverkar hur mediedrev 

utvecklas samt vilket perspektiv rapporteringen får. News Management är ett begrepp 

som beskriver hur politiker och medier samverkar. När det gäller mediedrev är det 

intressant att se hur detta fenomen ter sig.  

År 1995 under Tobleroneaffären får Mona Sahlin ta det största ansvaret för sitt 

agerande mot medierna. Hon får ett visst stöd från Ingvar Carlsson, men hanterar de 

flesta intervjuerna ensam. 

 ”Vi har hittat totalt sju olika Eurocardräkningar med med tiotals privata inköp. - Har 

ni hittat någon obetald räkning?” (Holmén, Expressen, 13 oktober 1995, sid.5 ) och  

”Saken är utagerad. Hon har ju självmant betalat tillbaka pengarna, säger Ingvar 

Carlsson” (Holmén, Expressen, 13 oktober 1995, sid.6) 

Under kvittoaffären 2001 blir Yvonne Ruwaida hårt granskad av medierna. Hon får 



 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

själv svara på många av de kritiska frågorna.  

”Hur förklarar du ditt slarv? Först visste jag inte hur viktigt det var att lämna in 

kvittona. Det insåg först när Gudrun Schyman fick kritik för att hon inte lämnat in 

kvittona. Då tänkte jag: Gud, det här kan hända mig” (Kriisa, Expressen, 11 januari 

2001, sid. 9).  

En tydlig tendens är att många andra inom politiken försöker förminska hela 

händelsen.  

”Expressen talade igår med flera personer i den gamla styrelsen i Gröna studenter. 

De flesta håller Ruwaida om ryggen, liksom partiledningen. (Kriisa, Expressen, 11 

januari 2001, sid. 9).  

I ministerkrisen blir Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilo tagna på sängen av 

medierna. Men de behöver inte själva medierna, utan har stöd av pressekretare. 

”Stegö Chilos pressekretare Carl Johan Swanson säger till DN att misstaget är 

åtgärdat. Betyder det att hon betalat pengarna? Jag kan inte svara på det, jag får 

återkomma, säger han till Aftonbladet. ” (Näslund, Aftonbladet, 11 oktober 2006, sid. 

9).  

Under Littorinaffären försöker Sven-Otto Littorin förminska anklagelserna kring 

sexköpet genom att ange mediernas hårda hantering gentemot hans familj och barn 

som huvudsaklig anledning. Genom detta agerande försöker han vinna sympatier. När 

det senare kommer fram att Littorin är anklagad för att ha köpt sex är det många 

medier som vänder hans sätt att göra sig själv till ett offer emot honom. 
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 Det är tydligt att han gör allt han kan för att förminska händelsen/anklagelserna. 

Genom att avgå direkt när Aftonbladet konfronterar honom hoppas han undvika att 

anklagelserna offentliggörs. Det är också tydligt att flera medier inte vet hur de bör 

agera rent journalistiskt och hänvisar i stor utsträckning till varandra.  
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7. Resultat 

I detta kapitel sammanfattas och analyseras de resultat som framkommit ur vår 

kvalitativa textanalys. Vi drar paralleller till vårt tidigare teoriavsnitt samt till 

föregående kapitel  som behandlar vår textanalys. Då vissa av skandalframingens 

element går mer eller mindre in i varandra analyseras de ihop: Proportioner och 

visualisering, vinkel och sociala normer samt källor och news management.  

 

Detta kapitel ska besvara våra två huvudfrågeställningar: 

- Har tidningarnas rapportering av mediedrev förändrats  journalistiskt från 1995-

2010?  

- Hur har fenomenet mediedrev utvecklats från 1995-2010? 

 

Även dessa aspekter belyses i vårt resultat: 

- Vilka är de tänkbara förklaringarna till att tidningarnas rapportering kring politiska 

mediedrev har förändrats? 

- News management, det vill säga hur har politikernas sätt att förhålla sig till de olika 

medierna förändrats? 

 

7.1 Rapporteringens proportioner och visualisering 

En skillnad kring hur rapporteringen kring politiska skandaler förändrats rent 

journalistiskt från 1995 till 2010 är hur mediernas användning av personangrepp och 

värdeladdade ord har ökat. I Ministerskandalen och Littorinaffären publiceras 

känsliga uppgifter rörande familjeliv, privatekonomi och social bakgrund. Bilder, 
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bildtexter och rubriker bidrar till en negativ uppfattning om politikern och en kritisk 

ton ansätts. Huruvida de händelser som utlöser ett mediedrev har förändrats är svårt 

att säga. De skandaler som utlöst politiska mediedrev genom tiderna skiljer sig helt åt. 

Vissa av dessa skandaler har varit mer eller mindre förankrade i politikernas privatliv. 

Händelserna som utlöst mediedrevet är inte jämförbara. Däremot kan man titta på hur 

mönster beträffande journalistik och rapportering i politiska mediedrev har förändrats. 

Den föränding vi tycker oss se är alltså hur journalistiken inom politiska mediedrev 

förändrats. Rapporteringen blir mer sensationsartad i och med ökningen av 

värdeladdade ord, bilder, rubriksättning, disposition, mediernas sätt att offentliggöra 

känsliga uppgifter kring politikernas privatliv med mera. Som i fallet med Borelius då 

hennes bostad, familjesituation, privatekonomi användes för att framställa henne på 

ett visst sätt.  

I vårt teoriavsnitt tar vi upp Lars Nord som pekar på marknadsstyrning som en av 

orakerna till att det privata har fått så stort genomslag i svenska medier. Skandaler och 

sensationsnyheter säljer. Men bortsett från lönsamhetsaspekten menar Lars Nord att 

det ligger prestige i ett avslöjande av en politisk skandal. Journalisten i sin yrkesroll 

får en bättre självbild. Han hävdar också I sin uppsats att politiska nyheter generellt, 

har sämre nyhetsvärde idag än för 20 år sedan. (Nord, 2001, sid 32) 

 

7.2 Vinkel och sociala normer 

Att medierna rapporterar kring politiska skandaler hör en fungerande demokrati till 

menar Lars Nord. Men vi tycker oss se att vinkeln kring rapporteringen av de valda 

mediedreven har förändrats under denna tid. Från att fokus ha legat på hur politikern 
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misskött sig yrkesmässigt och blivit ifrågasatta som politiker blir hamnar fokus på att 

ifrågasätta politikern som privatperson. Detta har i sin tur påverkat rapporteringen 

kring politiska mediedrev. 

 Från och med Tobleroneaffären 1995, till och med Kvittoskandalen 2001 rapporterar 

medierna ur en distinkt politisk vinkel. Politikerna ifrågasätts som yrkespersoner. I 

Ministerskandalen 2006 samt i Littorinaffären 2010 vinklas rapporteringen ut ett 

privat perspektiv. Maria Borelius och Sven-Otto Littorin ifrågasätts politiskt men 

framför allt privat. Detta kan enligt Esther Pollack och Lars Nord bero på att politiska 

nyheter generellt, har sämre nyhetsvärde idag än för 20 år sedan.  

 

Att fokus flyttat från det politiska till det privata skapar klyftor mellan politiker, 

medborgare och journalister. Allmänheten matas med en kritisk, i vissa fall 

nedvärderande bild av våra folkvalda politiker. Niklas Ekdal skrev i en ledare 

angående ministerkrisen 2006 att  ”ingen normal människa är tillräckligt fläckfri och 

garderad för att klara sig igenom det privatmoraliska nålsögat” (Ekdal, 

http://www.dn.se/ledare/signerat/nya-moderater-och-gamla-synder?rm=print , 17/5-

2011). Mediernas jakt på sensationella nyheter är positivt ur ett lönsamhetsperspektiv. 

Men detta sker på bekostnad av allmänhetens förtroende för våra politiker. (Nord, 

2001, sid 40) 

På samma sätt har även framställningen av så kallade normbrott gått från att vara mer 

politiskt, yrkesmässigt förankrade till att bli mer förankrade i politikernas privatliv. 

Detta är troligtvis ett resultat av att medierna gräver allt djupare för att hitta dessa. 

Littorin ifrågasätts för att ha nämnt sina barns namn i presskonferensen i Almedalen. 

Maria Borelius blev hårt kritiserad för att ha betalat barnflickan svart när hon i själva 

http://www.dn.se/ledare/signerat/nya-moderater-och-gamla-synder?rm=print�
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verket hade råd att betala vitt. 

 

Med anledning av det minskade intresset för politiska nyheter och en marknadsstyrd 

mediemarknad urholkas förtroendet medborgare, politiker och journalister emellan. 

Mediernas sätt att fånga läsarna genom sensation sker på bekostnad av politikerna. Att 

fokus flyttat från det politiska, professionella till det privata har också fått innebära ett 

växande avstånd medborgare, politiker och journalister emellan. (Allern & Pollack, 

2009, sid 8). 

 

Som den kritiska mediegranskningen ser ut i dag undergrävs ett politiskt misstroende 

hos allmänheten. Hur medier framställer de förtroendevalda politikern ger 

allmänheten en bild som påverkar vår uppfattning om deras yrkesroll och den politik 

de för.  De politiska mötena hålls inte längre i det offentliga rummet. Mycket av den 

information allmänheten fångar upp sänds ut via medierna. Därför blir politikerna 

också beroende av medierna som en kommunikationskanal ut till allmänheten och 

väljarna. Det ömsesidiga beroendet politiker och medier emellan är till viss del 

komplext. Politikerna är beroende av att nå ut med sin politik till allmänheten, och 

medierna I sin tur drivs av en lönsamhetsaspekt som förutsätter en sensationell 

rapportering. Journalisternas sätt att spekulera och på egen hand dra slutsatser kring 

politikerna utan en direkt konfrontation skapar ett växande avstånd även mellan 

politiker och journalister menar Lars Nord. 
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7.3 Val av källor och News Management 

 

I den kvalitativa textanalysen framkom att val av källor är av stor vikt för hur ett 

mediedrev utvecklas. Vi har identifierat två tydliga mönster när det kommer till valet 

av källor: Medier som hänvisar till varandra samt politiker som används som källor 

och försvarar den politiker som är offer för aktuellt mediedrev. Dessa tendenser har 

bidragit till en tydlig förändring av mediedrev som fenomen. Vi upplever att offret i 

större utstreckning  är medveten om mediedrevets spelregler idag. De använder sig av 

andra strategier. Ett exempel på detta är hur Littorin profilerar sig som ett offer och på 

så vis föröker vinna folkets sympatier.  

 

 I ett pågående politiskt mediedrev jagar medierna  ständigt efter nya fakta. Det är 

förmodligen en starkt bidragande orsak till att medier hänvisar till varandra. Detta 

mönster visar att det i mediedrev kan vara svårt att hitta tillräckligt trovärdiga källor. 

Något som gör att medierna återanvänder varandra som källor. En tidning publicerar 

en artikel som en annan tidning har, men skriver artikeln utifrån en annan vinkel. Det 

gör att medierna skapar en nyhet av en händelse eller fakta som redan publicerats. 

Detta mönster är en starkt bidragande orsak till att mediedrev växer och utvecklas från 

att vara en skandal till att bli ett politiskt mediedrev. En annan tänkbar förklaring är 

att hetsen kring att publicera nya fakta och avslöjanden i ett drev prioriteras framför 

trovärdiga källor. 

 

Ytterligare en tendens som uppenbarades i vår kvalitativa textanalys är att medier 

använder politiker som källor för att framställa offret för det pågående mediedrevet i 

olika perspektiv. Beroende på vad som orskat drevet döms offret olika hårt och på 
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olika sätt. För att framställa händelsen som ett dåligt exempel enligt de sociala 

normerna hittar medierna ofta en källa som uttalar sig kritiskt om offret. Detta 

förstärker händelsen som ett socialt normbrott. Artikeln med dess källor förmedlar då 

en kritisk bild av det som hänt. På så sätt används politiska källor av medier för att 

belysa händelser ur ett visst perspektiv. Rent strategiskt intervjuar ofta de undersökta 

medierna någon politiker från oppositionen när de vill ha en källa som uttalar sig 

kritiskt. På samma sätt intervjuas politiker från samma politiska parti när de vill ha en 

källa som försvarar mediedrevets offer.  

Eventuella brott mot sociala normer används alltså för att belysa händelsen eller offret 

från ett särskilt perspektv. Detta förstärker medierrna genom att låta vissa källor 

framträda eller väljas bort. Vinkeln i sin tur beror till stor del på hur dåligt ansett den 

utsatte politikerns misstag är enligt samhällets sociala normer. Källor eller bortval av 

källor samt sociala normer bidrar alltså till allmänhetens uppfatning av ett politiskt 

mediedrev.  
 

En tydlig tendens som framkom i vår analys är hur politikernas mediehantering har 

förändrats över tid. Detta påverkar hur mediedreven utvecklas. Den största skillnaden 

upptäckte vi mellan Littorinaffären och Sahlinaffären, det äldsta och det tidigaste 

dreven vi undersökt. Skillnaderna är att offren för mediedreven har agerat på olika 

sätt i medierna. Något som påverkar mediedrevens utveckling. 

 

Under Tobleroneaffären 1995 framställde medierna Mona Sahlin som en slarvig 

person genom att ställa infantiliserande intervjufrågor. Sahlin fick ett visst stöd och 

blev försvarad av andra politiker, men det var till största del hon själv som stod i 

rampljuset. Sahlin svarade personligen på alla mediernas frågor efter att de grävt upp 
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ny fakta kring hennes ekonomi. Hon besvarade dessa intervjufrågor i cirka en månad 

innan hon kallade till presskonferens och avgick. Sahlin sat kvar som minister under 

mediedrevets gång, och hon kunde inte göra så mycket för att försöka påverka drevets 

riktning (bortsett från att svara på intervjufrågor).  

 

I Littorinaffären agerade offret, Sven-Otto Littorin, för mediedrevet på ett annorlunda 

sätt jämfört med Sahlin. Littorins agerande visar på hur han försökte ta kontroll över 

mediedrevet. Genom att avgå innan drevet dragit igång samt ange att familjen blivit 

hårt pressad av medierna, vann Littorin sympatier både bland andra politiker och 

medier. Därefter gick Littorin under jorden under drevets gång, vilket gjorde att han 

inte svarade på några frågor alls. Mot slutet av drevet valde Littorin själv att ge en 

mejlintervju med Dagens Nyheter. Hans agerande visar tydligt hur han försökte 

kontrollera drevets framgång. 

 

Skillnaden mellan Littorins och Sahlins agerande är tydlig. Detta tyder på hur viktigt 

det är för politiker att hantera medier idag. Om Littorins agerande berodde på att han 

själv ville undvika mediedrev eller om han avgick med skäl av att Moderaterna skulle 

gå till val några veckor senare är svårt att säga. Men oavsett bakgrunden till Littorins 

agerande är det mer strategiskt medvetet jämfört med Sahlins agerande.  

 

Enligt Jesper Strömbäck blir den strategiska kommunikationen i medierna allt 

viktigare för politikerna. Detta beror på att partiidentifikationen minskat under de 

senaste decennierna, samtidigt som väljarrörligheten och den politiska misstron har 

ökat. Antalet medlemmar i partiet har också minskat drastiskt. I takt med att 

partiernas förankring hos medborgarna har försvagats har den strategiska politiska 
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kommunikationen blivit viktigare. Mediernas ökade betydelse i den politiska 

kommunikationen har också mycket stor betydelse. Det beror på att medierna över tid 

har frigjort sig från partierna och att de blivit viktigare som informationskälla för 

medborgarna. (Strömbäck, 2009, sid 199-201) 
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8. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi kring potentiella förklaringar till mediedrevets förändring, 

rent journalistiskt och som fenomen. Detta kapitel är indelat i avsnitt utefter, de vi 

anser vara, de viktigaste förklaringarna till att politiska mediedrev förändrats: Det 

minskade politiska engagemanget, sensationalisering, news management samt 

kommersialisering. Därmed innefattas och diskuteras också skandalframingens 

element. (Thompson) 

 

8.1 Minskat politiskt engagemang 

Mycket visar på att politiska nyheter får kliva åt sidan och ge plats för 

sensationsnyheter. Det minskade allmänintresset för politiska nyheter kan ha många 

förklaringar. Idag råder en block- och allianspolitik i Sverige som vi tror resulterat i 

urvattnade politiska ideologier. Våra politiska partier har hamnat i en indistinkt 

mittfåra där det gäller att synas och höras snarare än att fokusera på den politiska 

agendan. De politiska partiernas närmanden gör att de politiska sakfrågor som 

diskuteras kan uppfattas som oviktiga i jämförelse med revolutionerande reformer 

som hör ett mindre modernt samhälle till. En konsekvens kan då bli att individen 

tappar intresset för den mindre politiska sakfrågan. 

Vi lever i ett samhälle som till stor del präglas av privatisering och individualisering 

får konsekvenser för den politiska solidariteten. Förr väcktes troligtvis en stor del av 

människors politiska engagemang under samhörighet med andra. Den politiska 

debatten har till viss del flyttat från den offentliga arenan till det individuella rummet. 
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En stor del av medborgarnas politiska engagemang filtreras ut i debattforum på 

internet och inte i sammankomster i form av exemplevis politiska demostrationer eller 

torgmöten. Politiska sympatier kanske inte är lika starkt förknippade med 

medborgarnas identitet på samma sätt idag. Detta kan bero på de mindre tydliga 

skillnaderna våra politiska partier emellan.  

 

8.2 Sensationalisering 

Medierna har mer och mer formats till att bli en kommersialiserad produkt. I och med 

digitaliseringens frammarsch och webbnyheters genomslag blev det uppenbart vilka 

typer av nyheter som drog till sig flest läsare. Sensationsnyheter blev överlägset mer 

klickade än övriga nyheter. Människor tycks ha en inneboende vilja att läsa om 

människors, och gärna offentliga människors privata angelägenheter. Medierna går 

steget längre i sökandet efter spektakulära uppgifter kring politikern idag. Något som 

resulterar i att privata uppgifter offentliggörs. Detta ser vi spår av även i TV-utbudet 

där en överlägsen del utgörs av dokusåpaliknande program eller realitytv. Detta kan 

bero på att vi i stor utsträckning lever i och präglas av ett konsumtionssamhälle. Ett 

samhälle där vi drivs till att konsumera och i sin tur jämföra vad vi själva har 

åstadkommit med andra. Det blir därmed viktigt för oss att läsa om vad andra har och 

jämföra med det vi själva har och vad vi har uppnått karriärsmässigt. Att dessutom få 

se en mänsklig bild av en offentlig person drar ned dessa elitpersoner till vår egen 

nivå. Därmed ursäktas många av de fel och brister vi ser hos oss själva. Allmänhetens 

stora intresse för sensationsnyheter är något som medierna tagit fasta på. I fallet med 

papperstidningar och framförallt kvällspress är lösnummerförsäljningen en viktig 



 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

inkomstkälla. Därav det sesationella innehållet. 

8.3 News Management 

News Managment handlar om hur viktigt det blivit för politker att hantera medier. 

Detta beror till stor del på att den politiska debatten har flyttats från det offentliga 

rummet till medierna. Det gör att det är avgörande för politikerna att kunna uttrycka 

sig och föra debatter i medier, eftersom det är den största arenan där politiker når 

allmänheten. I och med det har det skett proffesionalisering bland politiker, de måste 

vara strategiskt duktiga på att kunna förmedla sin åsikt och det viktiga budskapet 

igenom medier. Svårigheten med att använda medierna som politisk arena, istället för 

torgmöten och politiska kampanjer, är att det inte är politikerna som faktiskt 

bestämmer vad som rapporteras om och hur det förmedlas. Det är den största 

anledningen till att det strategiska mediearbetet är viktigt för politiker i dag. Trots att 

medlemsantalet i partier sjunker växer informationsavdelningarna. (Pollack & Allern, 

2009 sid. 15) Ett exempel på att politiken i dag jobbar strategiskt för att nå ut i 

medierna. Politiker spelar idag med i mediernas spelregler. Strömbäck anser att 

politiker i dag använder medier så strategiskt som möjligt, och att de har resurser som 

används för att påverka journalistiken i en viss rikting (som är till deras fördel). Ett 

exempel på detta är att officiella källor ordnar  pseudohändelser, det vill händelser 

som anordnas i efterhand, till exempel seminarium eller presskonferenser. Dessa 

händelser ordnas för att det ska vara smidigt och bekvämt för journalister att hitta 

nyheter. Vilket i sin tur innebär att de officiella källorna får förmedla sitt budskap på 

det sätt de själva väljer att lägga upp seminariet eller presskonferensen. I dessa 

händelser får medierna ta bra bilder och ställa frågor direkt, vilket är positivt för de då 

journalistiken i dag är ständigt tidspressad och måste leverera en kommersiell produkt 
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På grund av utvecklingen som lett till att medier är politikens viktigaste offentliga 

rum, har också politiker fått en stjärnstatus. De betraktas som kändisar och ska vara 

beredda på att lägga ut sitt privatliv offentligt, det handlar inte längre enbart om 

politiska handlingar. Ett exempel på detta är när Fredrik Reinfeldt ställe upp på en 

stor intervju i magasinet Café, där han svarade på många frågor angående sitt 

privatliv. (Michael Tjelder, http://cafe.se/fredrik-reinfeldt/, 20/6-2008). För att kunna 

vara en populär politiker krävs i dag att allmänheten får del av offentliga personers 

privatliv, vilket i sig påverkar mediernas sätt att rapportera kring politik och officiella 

källor. Eftersom intresset för det privata i dag är så pass stort, anpassar sig också 

medierna efter efterfrågan. 

 

8.4 Kommersialisering 

De stora medieföretagen drivs av ett stort vinstintresse. Detta resulterar i ett innehåll 

som är marknadsanpassat på bekostnad av den goda journalistiken. Parallellt med 

ägarkoncentrationen har mediekanalerna divergerat. Innehållet ska stöpas i en form 

som är kommersiell gångbar för att flerkanalpubliceras. Hela denna utveckling 

underhåller produktionen och konsumtionen av sensationella nyheter. De 

marknadsstyrda medierna väljer att rapportera om våra politiker ur ett mer privat 

perspektiv. Uppgifter kring deras privatekonomi, kärleksliv och familjeförhållanden 

väcker uppmärksamhet och lockar läsarna.  
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