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Abstract  
 
Titel: “Sista kräftskivan med gänget?” – En studie om hur Transportstyrelseskandalen 
gestaltades i tryckta medier 
Författare: Fanny Hällegårdh och Alice Staaf 
Kurs, termin och år: C-uppsats, HT 2017 
Antal ord: 13 426 

Problemformulering och syfte: Politiska skandaler får ofta ta stor plats i medierna. Men 

ibland är det medierna själva som ligger bakom att en skandal faktiskt uppstår. Även kriser 

kan uppstå ur skandaler. Hur stor plats som ges till skandaler och kriser i medierna, och hur 

de väljer att framställa dessa är betydande. Det kan bland annat bidra till att mindre plats ges 

åt saklig samhällsrelevant information. Medborgarnas uppfattningar och åsikter påverkas av 

vad medierna väljer att rapportera om, eftersom forskning har visat att det är främst medierna 

som vi vänder oss till för att få information om politik och samhällsfrågor.  

Syftet med studien är att undersöka hur rapporteringen om Transportstyrelseskandalen såg ut 

i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, samt hur skandalen 

utvecklades till en kris.  

Metod och material: Studien baserades på både en kvantitativ innehållsanalys för att få en 

översikt över samtliga artiklar och en kvalitativ innehållsanalys för att för att få en djupare 

analys av artiklarnas innehåll.  

Huvudresultat: Resultatet av denna studie visar att medierna tenderade att i hög grad ägna 

sig åt skandal- och krisgestaltning i rapporteringen om Transportstyrelseskandalen. 

Undersökningen visade att det var kvällstidningarna som använde sig mest av 

skandalgestaltning, men även morgontidningarna ägnade sig i hög grad åt att gestalta 

artiklarna som skandal. Däremot var det morgontidningarna som krisgestaltade mest. Genom 

att använda sig av ett dramatiskt språk, häpnadsväckande rubriker, fokusera på skandalens 

konsekvenser, låta politiker skandalisera varandra och att benämna skandalen som en kris var 

också medierna med och formade skandalen/krisen.  

Nyckelord: Politisk kommunikation, politiska skandaler, kris, gestaltningsteori, 

Transportstyrelsen. 

Särskilt tack: Vi vill särskilt tacka vår handledare Elisabeth Stúr för hennes utmärkta 

handledning och för att hon har givit oss stor inspiration under uppsatsskrivandet. 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering  

 

Politiska skandaler får ofta ta stor plats i medierna. Men ibland är det medierna själva som 

ligger bakom att en skandal faktiskt uppstår. Genom att låta politiker få utrymme att 

skandalisera andra politiker, dramatisera händelsen som större än vad den är, och exponera 

kända personers liv, är medierna med och formar skandalen (Thompson, 2000; Allern & 

Pollack, 2012; T. Jenssen & Fladmoe, 2009). Det här gäller även när det kommer till kriser, 

som enligt forskarna Jesper Falkheimer och Lars Palm (2005) kan uppstå ur skandaler. 

Skandaler och kriser är två typiska sensationsnyheter som ofta innehåller kända aktörer eller 

makthavare, vilket gör dem attraktiva för medierna att rapportera om, då det väcker ett 

intresse hos publiken (Falkheimer & Palm, 2005; Hvitfelt, 2003).  

 

Vi har valt att undersöka ett fall inom ämnet politiska skandaler och kriser för att se hur 

rapporteringen såg ut under händelsen vid Transportstyrelsen, som uppmärksammades stort i 

medierna under sommaren 2017. Händelsen blev en skandal som fick ta stor plats i medierna. 

Skandalen utvecklades sedan till en regeringskris där flera ministrar tvingades avgå, vilket 

orsakade en regeringsombildning bara ett år innan nästkommande val. Medierna påpekade 

också i sin rapportering om hur skandalen vuxit till en stor politisk kris. I en av Dagens 

Nyheters artiklar beskrevs skandalen på följande sätt: “It-affären på Transportstyrelsen har 

blivit en av Sveriges största politiska kriser på årtionden.” (Örstadius & Delin, 2017).  

 

I vår studie har vi valt att kalla händelsen vid Transportstyrelsen för 

Transportstyrelseskandalen. Genom att undersöka hur medierapporteringen om 

Transportstyrelseskandalen, såg ut, vill vi se närmare på hur en process i medierna kan se ut 

när en politisk skandal utvecklas till en politisk kris.  

 

Vi vill med denna studie se hur medierna har format och påverkat skandalen. Hur medierna 

väljer att vinkla och gestalta nyhetshändelser, politiska partier och politiska personer spelar 

en avgörande roll inför hur det kan komma att gå i val. Detta, eftersom att det främst är 

medierna som medborgarna vänder sig till för att få information om politik och 
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samhällsfrågor, vilket gör att medborgarnas uppfattningar och åsikter påverkas av vad 

medierna väljer att rapportera om. Två olika typer av teorier som är betydande för hur medier 

rapporterar om politik är gestaltningsteorin (framing theory) och dagordningsteorin (agenda 

setting). Hur något vinklas, gestaltas och faktiskt blir en nyhet och hamnar på agendan 

påverkas av medierna (Strömbäck, 2012).  

 

Tidigare forskning visar att kommersiella medier, som kvällstidningar, lägger större vikt att 

rapportera om skandaler och politik som spel snarare än sak (Strömbäck & Van Aelst, 2010). 

Därför är det intressant att undersöka hur de olika tidningarna valt att gestalta skandalen, 

vilka nyheter som hamnade på dagordningen, vilka som får komma till tals och hur skandalen 

utvecklades till en kris.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur rapporteringen om Transportstyrelseskandalen såg ut 

i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, samt hur skandalen 

utvecklades till en politisk kris.  

 

2.2 Frågeställningar 

 

● Vad fokuserade medierna på under skandalen? 

● Vad finns det för skillnader och likheter mellan de olika mediernas rapportering om  

Transportstyrelseskandalen? 

● Hur gestaltar medierna skandalen som en politisk kris?  
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3. Bakgrund 

 
3.1 Transportstyrelseskandalen 

En sammanfattad beskrivning av händelserna kring Transportstyrelsen 2017.  

 

Det hela började egentligen 2015, då Transportstyrelsen beslutade att outsourca driften av 

deras IT-verksamhet, alltså att låta ett annat företag sköta den. Detta gjorde de genom att låta 

företaget IBM ta över. Det var bland annat körkorts- och fordonsregistret som outsourcades 

till IBM, och det hela var upp till ett värde på 800 miljoner kronor, omfattande 1.000 servrar, 

datorhallar etc. I maj 2015 beslutar generaldirektör Maria Ågren att avstå från tre lagar, 

Säkerhetsskyddslagen, Personuppgiftslagen och myndighetens krav på informationssäkerhet. 

Dessa var lagar som var till för att skydda känsliga uppgifter (Schützer et al, 2017). När 

Säkerhetspolisen, SÄPO gör en kontroll får de  reda på att andra länder har fått tillgång till 

svensk sekretessbelagd information. De varnar sedan Transportstyrelsen och rekommenderar 

ett omedelbart stopp gällande den outsourcade IT-driften, men de ignorerar deras varning och 

IBM tar över driften (DN, 2017; Schützer et al, 2017).  

 

I januari 2016 inleder SÄPO en förundersökning mot Maria Ågren till följd av de beslut som 

hon tagit (Westin & Magnå, 2017). Ett år senare får Ågren sparken, orsaken uppgavs vara 

oenighet mellan henne och regeringen, trots att det samtidigt fanns misstanke om brott mot 

henne (Schützer et al, 2017). I juli 2017 rapporterar DN att hon i hemlighet utreddes för att ha 

gjort avsteg från lagen och på så sätt röjt sekretessbelagda uppgifter. Hon döms därmed till 

böter för grov oaktsamhet (DN, 2017). Sedan blir det även känt för allmänheten att fler känt 

till lagbrotten utan att vidta åtgärder, bland annat Transportstyrelsens ordförande Rolf 

Annerberg, som sedan ber om att få lämna sina uppdrag. Fler uppgifter om skandalens 

omfattning och hur många uppgifter som läckt ut kommer fram, och rapporteras flitigt av 

svenska medier. I slutet av juli väcker sedan de borgerliga partierna misstroendeförklaring 

mot den sittande regeringen, mer specifikt mot tre socialdemokratiska statsråd – 

försvarsminister Peter Hultqvist, infrastrukturminister Anna Johansson och inrikesminister 

Anders Ygeman, för deras hantering av skandalen. Socialdemokraterna KU-anmäler i sin tur 

Alliansen, och en dag senare samlar statsminister Stefan Löfven för en pressträff för att 

 
5 



 
 

presentera regeringsombildning. Ygeman och Johansson avgår medan Hultqvist sitter kvar. 

De borgerliga partierna beslutar att fortsätta driva sin misstroendeförklaring. I slutet av 

augusti får sedan Stefan Löfvens statssekreterare, Emma Lennartsson avgå på grund av hur 

hon hanterat skandalen (DN, 2017). Misstroendeförklaringen kvarstår men några partier 

vacklar, och till slut blir misstroendeförklaringen nedröstad i riksdagen när det röstas om den 

i september 2017 (Schützer et al, 2017).  

 

 

4. Teori 

 
En bidragande faktor till att skandaler och kriser ofta får ta mycket plats i medierna är 

mediernas egna behov av uppmärksamhet hos publiken. Det tillsammans med flera andra 

behov utmärker mediernas logik, vilket är det som styr mediernas innehåll. Hur stor plats som 

ges till skandaler och kriser är betydande eftersom det kan bidra till att mindre plats ges åt 

saklig samhällsrelevant information som medborgarna kan ta del av. Medierna är den största 

plattform som människor vänder sig till för att få information och påverkar på så vis också 

deras åsikter (Altheide & Snow, 1992; Strömbäck, 2012; Strömbäck, 2014).  

 

4.1 Definition av en kris  

Kris härstammar från grekiskans krisis, som betyder ett avgörande, en prövning. En del 

forskare har definierat begreppet kris som det tillstånd där en organisation är oförmögna att 

hantera en extrem händelse på ett tillfredsställande sätt. Många tänker sig även att om en 

händelse hanteras på ett bra sätt så uteblir krisen (Johandsen & Frandsen, 2007). 

 

Krisberedskapsmyndigheten (som nu ersatts av Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap, MSB) definierar i sin rapport Crisis Communication Handbook (2003) att kriser 

karaktäriseras av något som händer plötsligt, det involverar många olika aktörer, det finns ett 

behov att ta ett beslut under press och ovisshet samt att media är inblandade i och/eller 

rapporterar om krisen.  
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Enligt myndigheten finns även fem viktiga aspekter som definierar en kris ur ett 

medieperspektiv: 

● Något viktigt står på spel 

● Det kommer att offentliggöras för allmänheten 

● Det berör allmänheten 

● Det har geografisk eller kulturell närhet 

● Någon är “skyldig” 

(KBM, 2003) 

 

I sammanhanget är det även viktigt att belysa att det finns olika typer av kriser. Man kan 

skilja på de händelser som orsakas av naturen och de som orsakas av människan. Det finns 

även sådana kriser som är avsiktliga och de som är oavsiktliga. Oavsiktliga kan vara kriser 

som naturkatastrofer och epidemier, medan avsiktliga kan vara terrorism, sabotage etc. 

(Falkheimer et al. 2009) 

 

4.2 Förtroendekriser 

Falkheimer och Palm (2005) har forskat om fenomenet förtroendekriser. Det innebär en 

oförutsägbar händelse som har negativa konsekvenser som kan påverka och eventuellt skada 

en organisation, dess anställda, samt deras anseende. En kris kan ske utan att det skadar 

förtroendet hos en organisation, till exempel en naturkatastrof, däremot kan krishanteringen 

vara en avgörande faktor, och därmed leda till en förtroendekris (Falkheimer & Palm, 2005). 

Även docent Mats Eriksson (2014) menar på att om det finns ett bristande förtroende hos 

folket för en myndighet kan det vara orsaken till att en kris skapas, men det kan också leda 

till att själva krishanteringen försämras när en “riktig kris”, naturkatastrof, inträffar.  

 

Vissa forskare menar att förtroendekriser kan uppstå ur skandaler. Palm och Falkheimer 

menar att en förutsättning för att en skandal ska orsaka en förtroendekris är att den kan ses 

som ett tecken på något större än själva skandalen. Ofta krävs det att det är en allvarlig 

händelse med ett flertal aktörer inblandade (Falkheimer & Palm, 2005). 
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4.3 Kriser i medierna  

Forskaren Håkan Hvitfelt (2003) menar att det är främst sådant som avviker från det normala 

som blir nyheter. Alldagliga händelser blir vanligtvis inte nyheter, utan det krävs något utöver 

det vanliga. Hvitfelt använder ordet sensationer när han talar om vad som blir stora nyheter 

och vad som definierar en sensation är något otydligt, men kan bland annat innehålla en 

skandal, kris eller olyckor. Hur stor sensationen är beror på hur många som är inblandade och 

vilka de inblandade är. Därför är det vanligt att medierna speciellt uppmärksammar kriser där 

högt uppsatta personer är inblandade, som till exempel politiker eller andra makthavare 

(Hvitfelt, 2003). Även forskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck (2002) menar att en kris är 

vanligtvis något som avviker från det normala och mediernas bevakning av en kris är väldigt 

intensiv till en början, men så fort krisen börjar ses som en normalitet tappar medierna snabbt 

intresset. Det betyder att en dramatisk händelse inte behöver leda till kraftig mediebevakning, 

utan det är händelser som avviker från det normala som medierna framför allt väljer att 

uppmärksamma (Nord & Strömbäck, 2002).  

 

Medier tenderar att ibland spekulera om vad som har hänt, och vem som gjort vad, utan att ha 

någon säker fakta. Enligt Marina Ghersetti & Gunilla Hjorth (2007) beror det i vissa fall på 

att information saknas, men det finns fortfarande en efterfrågan hos publiken på att medierna 

ska förse dem med information. Men ibland används spekulation också som ett knep för att 

måla upp en händelse som mer dramatisk och spännande än vad den faktiskt är.  

 

Att olika risker och kriser finns i samhället är ett faktum, men medier har makten att antingen 

fånga upp eller att ignorera dessa. Nilsson et al. (2000) menar att det är avgörande hur 

medierna uppmärksammar risker, eftersom det i sin tur påverkar hur människor uppfattar och 

bedömer dem. Därför skapar på så sätt moderna medier en allmän medvetenhet om vilka 

risker som finns i samhället och hur man kan förhålla sig till dem. Nord och Strömbäck 

(2005) vidareutvecklar resonemanget med att en del kriser och risker som får mediernas 

intresse i ett första nyhetsskede sedermera glöms bort, medan andra med tiden tenderar att få 

en växande betydelse och presenteras som allvarliga kriser i nyheterna. När det skrivs om 

risker och kriser är det även relevant att se över hur det skrivs om det. Forskaren Roger 

Fowler (1991) har gjort just detta, och enligt honom skapas en slags mediepanik när en nyhet 

får stort utrymme och uppmärksamhet. Han menar även att det finns ett speciellt nyhetsspråk 
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vid kriser. Hur man väljer att skriva om händelser och ordvalen man gör kan bidra till att det 

byggs upp en känsla av risk hos läsaren.  

 

I vissa fall kan det vara medierna som är ansvariga för hur en kris formats eller att den 

överhuvudtaget uppstått. I sin rapportering bidrar medierna och journalisterna till att 

skulptera krisen och väldigt ofta dramatiseras krisen som större än vad den är (Hvitfelt, 2003; 

Falkheimer, et al. 2009). Forskaren Peter A. Bruck menar även han på att kriser kan skapas 

utav medierna och att de ofta har en speciell synvinkel för att nå ut till allmänheten. Han 

beskriver det på följande sätt: 

 

“Crises are always related to specific points of view. These points of view are determined by 

one's degree of emotional involvement in events, one's place in the power and class structure 

of society, ethnic-cultural background, faith commitments and others.  

Crises as constructed by the media generalize a specific point of view to create a sense of 

shared affectedness and general interest.” 

 

Peter A. Bruck (1992:108) 

 

Teorierna om kriser kopplat till medierna är relevant för denna studie eftersom vi vill med 

hjälp av dessa teorier kunna se om, och i så fall hur, medierna är med och formar skandalen 

till att bli en politisk kris. Det är också genom teorierna om kris som vi kunnat definiera vad 

som utmärker en kris och på så sätt kunnat se vilken artikeln som klassificeras som en kris.  

 

4.4 Gestaltningsteorin  

Gestaltningsteorin, (framing theory), handlar om att gestalta verkligheten på ett särskilt sätt. 

Enligt Entmans (1993) definition av framing är det att välja vissa aspekter av en uppfattad 

verklighet, och göra dessa mer framträdande i en text (Entman, 1993). Gestaltningsteorin 

enligt Strömbäcks (2014) tolkning bygger på två observationer, den ena är att medier inte 

beskriver verkligheten som den är, utan som en rekonstruktion av den. Det är omöjligt för 

medierna att gestalta hela verkligheten eftersom mediernas utrymme och format är 

begränsade. Journalister får ständigt göra val, som till exempel vilken del av ämnet det ska 

handla om, vad vinkeln på artikeln ska vara eller vilka personer som ska få komma till tals. 
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Därför bör man se nyheter som mediernas rekonstruktion av verkligheten. Den andra 

observationen handlar om att det som formar människors bild av verkligheten inte baseras på 

verkligheten i sig utan mediernas bild av verkligheten (Strömbäck, 2014).  

 

Det finns två typer av gestaltningar som man brukar tala om inom mediers rapportering om 

politik; sak- och spelgestaltningar. En sakgestaltad politik fokuserar sakligt på politiska 

händelser, nya förslag eller vad en politiker sagt. Politiken gestaltas på ett väldigt rakt sätt. 

När politik gestaltas som spel kan det framställas som en tävling om makten där det finns 

vinnare och förlorare.  Den typen av journalistik kan fokusera på hur politik bedrivs, 

politikers relationer till varandra, kampen om väljarnas röster och vilka strategier politiker 

har, vilket parti som växer sig större och vilket parti som tappar väljare (Strömbäck, 2012).  

 

Forskning visar att det är vanligt att gestalta politik som spel, framför allt är det de mer 

kommersialiserade medierna som kan vara mer benägna att gestalta på det sättet. Forskning i 

Sverige har även studerat hur medier skandalgestaltar politiken. Då fokuserar journalistiken 

på politiska skandaler eller när en politiker har gjort något utspel. Även denna gestaltning är 

det i högre utsträckning kommersialiserade medier som ägnar sig åt (Strömbäck, 2012).  

 

Forskarna Anders Todal Jennsen & Audun Fladmoe diskuterar i Skandalernas marknedsplass 

hur journalister skriver om skandaler. De menar att mot bakgrund av att journalistiken i viss 

mån styrs av kommersiella intressen riskerar journalistiken att blåsa upp politiska skandaler 

till att bli större, eftersom journalister är med och driver på politikerna. Enligt dem har en 

politiker som vill sätta en annan vid skampålen inte särskilt svårt att hitta lyhörda journalister 

som är villiga att ge dem utrymme i media. På så sätt är journalister de som driver på 

politikerna, och gör det möjligt för politiker att skandalisera andra politiker (T. Jenssen & 

Fladmoe, 2009). 

 

Denna teori kan appliceras på vår studie eftersom vi vill med hjälp av den kunna utläsa på 

vilket sätt den politiska skandalen har framställts i media. Det är av betydelse att undersöka 

detta, eftersom enligt teorin kan mediernas gestaltningar påverka människors bild av 

verkligheten, i vårt fall bilden av Transportstyrelseskandalen.  
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4.5 Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin kom att utformas efter artikeln “The Agenda-Setting Function of Mass 

Media” som är skriven av Maxwell McCombs och Donald Shaw och publicerades 1972. 

Författarna hade, genom att studera de amerikanska valkampanjerna inför presidentvalet, 

kommit fram till att massmedierna har en makt över vilka frågor som väljarna anser är 

viktiga. De frågor som medierna väljer att lyfta är de frågor som publiken ofta anser är de 

viktigaste. Senare forskning visar på att teorin inte bara gäller för valrörelser utan kan 

appliceras generellt på alla typer av samhällsfrågor (McCombs, 2006).  

 

Inom dagordningsteorin finns det tre olika nivåer, och den andra nivån som också kallas 

second-level agenda setting, eller attributdagordning, kommer vi ta hjälp av i denna studie. 

Den fokuserar på hur medierna beskriver olika objekt och hur människor sedan tolkar dem. 

Ett objekt symboliserar något som vi människor har åsikter om eller attityder om och attribut 

är egenskaper som kan kopplas samman med olika objekt (Strömbäck, 2014). Genom att 

medierna väljer att lyfta fram vissa objekt och attribut uppfattar publiken det som att just 

dessa objekt och attribut har en större betydelse än andra som inte lyfts fram lika ofta. Detta 

betyder att medierna har en makt att bestämma över vad som hamnar på dagordningen och de 

påverkar också hur människor tycker och tänker. Denna makt som medierna har beror i 

största fall på publikens behov av att hämta information av medier, och att mediernas format 

är begränsat i den mån att de tvingas välja ut en del av vad de ska rapportera om (Strömbäck, 

2014).  

 

Dagordningsteorin är relevant för studien eftersom den kan hjälpa oss att förstå hur skandaler 

hamnar på mediernas agenda och hur medierna valde att beskriva och lyfta fram vissa objekt 

och attribut. Det är viktigt att studera, eftersom det enligt teorin är det som kommer att 

påverka vad publiken anser är viktiga frågor.  

 

4.6 Medielogik  

Teorin om medielogik handlar främst om de komponenter som styr vad som får ta plats i 

medierna. Mediernas innehåll styrs av det som i sin tur styr över de själva, alltså mediernas 

logik. Det som styr medierna är bland annat dess format, normer som finns hos 

organisationen, hur organisationen är strukturerad, samt mediernas behov av uppmärksamhet. 
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Även hur materialet väljs ut, definieras och sedan presenteras är styrande (Altheide & Snow, 

1992; Strömbäck, 2014). Det som styr medierna och deras behov beror sedan på graden av 

journalistisk professionalism, graden av marknadsorientering och tillämpade medietekniker. 

En annan del av teorin handlar om hur medieaktörer tvingas anpassa sig till hur det förhåller 

sig med mediernas logik. Det uppstår då en så kallad dubbel omformning av verkligheten. 

Aktörer anpassar sig till mediernas logik och tar plats i mediernas innehåll och sedan 

omformar medierna sitt innehåll på nytt efter deras logik (Strömbäck, 2014). 

 

Inom medielogiken finns också teorin om att medier använder sig av vissa berättartekniker 

för att göra deras budskap mer tydligt, få fram kärnan och reducera annan oviktig 

information, för att på bästa sätt uppnå publikens uppmärksamhet. Dessa berättartekniker 

som medier kan använda sig av är tillspetsning, polarisering, intensifiering, konkretion, 

personifiering och stereotypisering. Den norske samhällsvetaren Gudmund Hernes var den 

som presenterade teorin om att medier använder sig av berättartekniker, men teorin har sedan 

vidareutvecklats av forskaren Jesper Strömbäck (Hernes, 1978; Strömbäck, 2014).  

 

Personifiering innebär att fokus läggs på kända personer som får representera stora händelser 

samtidigt som deras liv exponeras och dramatiseras. Detta är något som är vanligt 

förekommande i kvällstidningarna och börjar också bli allt vanligare inom mediernas 

rapportering om politik. Enskilda politiker lyfts fram allt mer och medierna fokuserar på vad 

de enskilda politikerna gör eller säger (Hvitfelt, 2008; Langer, 2010).  

 

Medielogiken som syftar till att förklara vad som styr mediernas innehåll är viktig i 

sammanhanget, eftersom den erbjuder oss ytterligare ett perspektiv när vi studerar vad som 

kan tänkas ligga bakom mediernas gestaltningar av politiska skandaler.  

 

4.7 Jämförelse mellan morgon- och kvällstidning 

När man tittar på storstadspress brukar vanligtvis en uppdelning mellan morgon- och 

kvällstidning göras. De som klassificeras som en av storstädernas morgontidningar är 

högfrekventa dagstidningar baserade i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Dagens 

Nyheter ingår i gruppen tillsammans med bland annat Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten 

och Sydsvenskan. De fyra stora kvällstidningarna Aftonbladet, Expressen, GT och 
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Kvällsposten är de som utgör storstädernas kvällstidningar (Hadenius et al. 2011; 

Schibsted.com). 

 

Benämningen dags- och kvällspress härstammar från 1950- och 1960-talet då tidningen 

karaktäriserades efter vilken tid på dagen tiden gavs ut, men det gäller inte i dag. I dag är det 

andra karaktäristiska drag som utmärker en kvällstidning, till exempel säljs de ofta som 

lösnummer, har en annan typ av journalistik, och har inte samma prioriteringar som 

morgontidningarna (Hadenius et al. 2011).  

 

Kvällspress har historisk sett förknippats med underhållning, storslagna rubriker och skvaller, 

men kvällstidningarna har också genom tiden lyft fram människors vardagliga problem och 

inte varit rädda för att gå på hårt för att konfrontera landets makthavare (Allern, 2012). 

Marina Ghersetti (2004) skriver om begreppet sensationsjournalistik, vilket syftar på 

medieinnehåll som är skandalinriktad, överdriven och inte helt tillförlitligt, och hon menar 

precis som Bob Franklin (1997) att det ofta är något som förknippas med just kvällspress.  

 

Håkan Hvitfelt (2008) håller med, och menar att i och med att kvällstidningarnas upplagor 

sjunkit har kvällstidningarna satsat på innehåll som de vet säljer. Till exempel fokuserar de 

mer på sex, skandaler, samt att lyfta fram kända personer vars liv dramatiseras. Fokuset 

ligger inte på att beskriva vad och hur något hänt, utan det förstoras och vinklas på ett 

dramatiskt sätt. Framför allt blir det allt vanligare att kvällstidningarna driver kampanjer och 

skapar opinioner. Det är ett sätt att få publikens uppmärksamhet, samtidigt som det är 

nyhetsmaterial som är enkelt och billigt att producera.  

 

Tidigare forskning visar att kvällstidningar än i dag har en tendens att gestalta politik som 

spel och skandal, snarare än sak jämfört med morgontidningarna. Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet tillhör alla kommersiella mediebolag, vilket betyder 

att de är beroende av att få in intäkter för att kunna producera nyheter. En studie gjord av 

Jesper Strömbäck (2012) visar att public service-bolagen, SVT och SR, huvudsakligen 

gestaltar politik som sak snarare än spel, vilket kan visa på att det är kommersialiseringen 

som är den bidragande faktorn till varför politik tenderar att gestaltas som spel eller skandal. 
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Även Weibull och Wadbring (2014) påstår att sensationsjournalistiken ofta förknippas med 

den ökade kommersialiseringen av journalistiken som skedde under 1980-talet.  

 

Morgontidningarnas upplagor minskar även de men de väljer att tackla det på ett annat sätt 

jämfört med kvällstidningarna. Morgontidningarna satsar mer på att ge publiken en fördjupad 

rapportering med bakgrundsinformation och utförligt nyhetsarbete (Hvitfelt, 2008).  

 

5. Tidigare forskning  
 

5.1 Behovet alltid större än möjligheterna 

En del studier har gjorts om kriskommunikation, bland annat Hosten & Burman (2015). I 

deras studie “Behovet alltid större än möjligheterna” undersökte de vilka medier som 

användes för att kommunicera under branden i Västmanland och varför dessa användes, samt 

om kommunikationen skilde sig mellan kommuner. De kom fram till att det är viktigt med 

förebyggande insatser som att göra riskanalyser så att kommuner är väl förberedda inför en 

kris, samt att övning inför kriser är något som gör att kommunikationen under kriser 

förbättras. Hosten & Burman såg även att det fanns ett dilemma mellan att ge ut snabb 

information, och att vänta för att kunna ge ut bekräftad information och skapa en helhetsbild 

av krisen. Författarna diskuterade även att informationsbehovet är så pass stort hos 

allmänheten under en kris att den förblir otillräcklig, trots att myndigheter, lokalmedier och 

rikstäckande medier alla rapporterade om krisen. Det kommer alltid att vara svårt att stilla 

informationsbehovet då allmänheten alltid vill ha mer information under kriser. Risken är 

även att det stora informationsbehovet gör att det snabbt kan spridas rykten under kriser. 

Ryktesspridningen under branden skedde främst på digitala medier, något som enligt 

författarna är ett nytt fenomen.  

 

5.2 Definition av skandal 

Olika typer av skandaler har funnits i flera århundraden men har under åren i och med 

samhällets utveckling förändrats i vissa avseenden, menar sociologen John B. Thompson 

(2000). Till exempel har de blivit allt mer sammankopplade med kommunikation som sker 

via medier. Förr kunde en skandal bryta ut mellan individer som kommunicerar mellan 
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varandra, utan hjälp av en medierad kommunikationskanal. I dag finns en ny form som kallas 

medierade skandaler men det innebär inte bara att det är skandaler som rapporteras av medier 

utan det kan också, i vissa avseenden, vara själva medierna och journalisterna som är med 

och bidrar samt formar skandalen genom deras rapportering (Thompson, 2000; Allern & 

Pollack, 2012).  

 

För att en skandal ska kunna räknas som en skandal finns fem egenskaper som ska vara 

uppfyllda enligt Thompson (2000). För det första behövs det att en överträdelse har gjorts 

gällande de värderingar, normer eller morala koder som finns i samhället. För det andra 

behöver det finnas minst en till person förutom huvudpersonerna som känner till vad som 

hänt. Enda sättet en skandal lyfts fram är när den presenteras för en publik. Den tredje 

egenskapen är att utomstående personer får information om händelsen och starkt motsätter sig 

det som hänt. Detta följs av att de utomstående personerna offentligt publicerar deras 

uttalanden om att de inte stödjer eller godkänner händelsen. Den sista egenskapen är att 

huvudpersonerna som är ansvariga för händelsen riskerar att få ett sämre rykte, vilket inte 

alltid behöver stämma för att det ändå ska klassas som en skandal (Thompson, 2000) . 

 

Vad som definierar att en skandal är en politisk skandal är enligt Thompson (2000) att en 

eller flera av de inblandade individerna är politisk aktiv, till exempel en politisk ledare, men 

det kan också röra sig om handlingar som berör det politiska området och som kan påverka 

de politiska relationerna. Han menar också på att för att förstå karaktären av politisk skandal 

behöver man analysera hur det politiska fältet är uppbyggt (Thompson, 2000).  

 

Enligt Thompson (2000) finns det tre typer av politiska skandaler och det är finansskandaler, 

maktskandaler och sexskandaler. Den skandal vi kommer att titta på i vår studie går under 

maktskandaler.  

 

5.3 Vems tur är det att be om ursäkt nu? 

En tidigare studie inom ämnet politiska skandaler har gjorts av studenterna Josefine Brodd 

och Nathalie Lundahl. I deras C-uppsats “Vems tur är det att be om ursäkt nu?” undersökte 

de två politiska skandaler, Geijeraffären på 70-talet och Miljöpartiets skandaler år 2016. De 

använde sig av en kvalitativ innehållsanalys som metod för att undersöka hur medierna 
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gestaltade dessa skandaler och om det fanns skillnader och likheter i mediers rapportering 

över tid. De kom fram till att det fanns fler skillnader än likheter mellan rapporteringarna 

1977 och 2016. Den största skillnaden var framför allt att politiker hade större inflytande över 

media år 1977 och kunde på så sätt tysta ner en nyhet. Men det är något som inte är lika 

vanligt i dag, visar deras studie. Likheterna som fanns var bland annat att hur medierna valde 

att rapportera om skandalerna. I rapporteringen förstorades skandalerna med negativa ord, de 

inblandade gestaltas negativt och på ett dåligt sätt. Dessutom var rapporteringen kritisk och 

granskande (Brodd, Lundahl, 2016). 

 

 

6. Metod och material 
 

I detta kapitel kommer studiens metodval och material presenteras tillsammans med 

reflektioner över de val som gjorts.  

 

6.1 Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys 

För att kunna besvara studiens forskningsproblem och frågeställningar på bästa sätt har vi 

valt att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys för att ge oss en översikt över samtliga 

artiklar, och en kvalitativ innehållsanalys för att få en djupare analys av artiklarnas innehåll. 

Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys är två metoder väl passande för att undersöka texter 

(Esaiasson et al. 2012). I en kvantitativ metod undersöker man en stor mängd analysenheter 

som man kan jämföra med varandra och som sedan kan presenteras i siffror, till exempel kan 

man som vi kolla på hur ofta artiklarna är gestaltade som spel eller sak (Esaiasson et al. 

2012). Den kvalitativa metoden fokuserar istället på att undersöka textens delar, helhet och 

kontext för att på ett djupare plan förstå vad texternas innehåll säger (Esaiasson et al. 2012).  

 

Varför vi valde att använda oss av en kombinerad metod var för att dels få en överblick över 

hur många texter det rörde sig om, och dels för att se hur många av dessa som gestaltades på 

olika sätt. Vi ville samtidigt göra en djupare analys av ett antal texter för att kunna få en 

förståelse över hur innehållet i artiklarna såg ut. Vi ansåg att denna kombination av de två 

metoderna var ett bra metodval för att kunna få svar på vår forskningsfråga.  
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Vår studie är av den beskrivande typen eftersom vi vill beskriva ett samhällsfenomen. Enligt 

Esaiasson et al. (2012) vill beskrivande studier besvara frågor som var, när, hur, vem och 

vilka – till skillnad från förklarande studier som syftar att förklara orsakerna bakom, och 

varför det är på ett visst sätt. Eftersom vi ämnar att undersöka förekomsten av olika slags 

gestaltningar av politik i medier under politiska skandaler, alltså hur medier gestaltar 

politiska skandaler, är vår undersökning en beskrivande studie.  

 

6.2 Avgränsningar 

Vår studie kan avgränsas till ett fall av mediers rapportering om politiska skandaler. 

Esaiasson et al. (2012) tar upp vikten av att sätta sin studie i ett större sammanhang och 

försöka formulera vad ens uppsats är ett fall av, för att undvika en teorilös studie utan 

sammanhang. Det ämnet vår uppsats centrerar kring är fyra stora svenska mediers 

rapportering av Transportstyrelseskandalen i tryckta medier. Det är ett fall av mediers 

rapportering om politiska skandaler – genom papperstidning – närmare bestämt Expressen, 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Alltså – mediers rapportering av 

politiska skandaler blir i det stora hela ett fall av politisk kommunikation via medier.  

 

För att ta reda på hur medierna rapporterade om Transportstyrelseskandalen valde vi att 

använda oss av tryckta artiklar från Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter. Vi valde dessa fyra tidningar för att de representerar några av Sveriges ledande 

kvällstidningar respektive morgontidningar (Hadenius et al, 2011). 

 

De fyra tidningarna vi valde att titta på sköter sin nyhetsrapportering genom betydligt fler 

kanaler än den tryckta upplagan, alltså papperstidningen, men vi har valt att titta på just deras 

tryckta nyhetsartiklar för att få en helhetsbild av rapporteringen. Vi hade kunnat titta på 

mediers kommunikation via deras sociala medier eller hemsidor men då artiklar på nätet hela 

tiden kan uppdateras, ändras samt att det är svårare att försäkra sig om att man hittat allt 

material, valde vi att använda oss av det tryckta materialet. Dessutom måste medierna varje 

dag ta beslut om och värdera vilka nyheter som ska vara med i den tryckta tidningen som är 

begränsad till ett antal sidor, medan man kan fylla webben med ofantliga mängder nyheter 

(Strömbäck, 2014; Lindquist, 2010). Deras värdering av vilka nyheter som fått vara med och 
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den plats de fått ta i papperstidningen säger oss något om vad man ansett vara de viktigaste 

nyheterna under skandalen. Detta styrs även av fler faktorer som tidningarnas egna format 

(Strömbäck, 2014).  

 

6.3 Urval 

Vi använde oss av mediearkivet Retriever för att söka efter tryckta artiklar som publicerats i 

de valda tidningarna. När vi sökte i arkivet fick vi använda oss av flera sökord då skandalen 

benämns på olika sätt. De sökord vi använde oss av var Transportstyrelseskandalen, 

Transportskandalen, IT-Skandalen och Transportstyrelsen. Vi valde också ut en tidsperiod 

där vi bara kollade på artiklar publicerade inom de valda datumen 7 juli 2017 fram till den 31 

augusti 2017. Varför vi valde just den tidsperioden är för att det var den 7 juli som de första 

artiklarna om skandalen publicerades och vi ville följa skandalen en bit in fram till att 

ministrarna Anders Ygeman och Anna Johansson fick avgå. Detta på grund av att det var just 

då som rapporteringen var som mest intensiv. Transportstyrelseskandalen fortsatte att pågå 

efter den 31 augusti, men inte i lika stor grad som tidigare. 

 

Vår sökning i Retriever gav oss 92 artiklar i Aftonbladet, 107 i Expressen, 156 i Dagens 

Nyheter och 137 artiklar i Svenska Dagbladet. Sammanlagt fann vi 492 artiklar som på något 

sätt berörde antingen Transportstyrelseskandalen eller enbart Transportstyrelsen. Eftersom vi 

sökt på ordet Transportstyrelsen fick vi även med några artiklar som på något sätt nämnt 

ordet i sig, men som inte berörde själva skandalen. Dessa artiklar, tillsammans med andra 

artiklar som inte var relevanta för oss, sållade vi bort. När vi gick igenom alla artiklar sparade 

vi ner de som var relevanta för undersökningen. Artiklarna bestod av både längre, men också 

kortare artiklar. Särskilt i kvällstidningarna hittade vi många korta artiklar. Vi misstänkte att 

eftersom kvällstidningarna vid sidan av sina artiklar rapporterar via webb-tv läggs mycket 

energi och resurser där, Aftonbladet med sin nyhetskanal Aftonbladet TV, och Expressens 

nyhetskanal Expressen TV sänder live flera gånger om dagen (Expressen.se, Aftonbladet.se). 

 

Övriga artiklar som vi ansåg saknade relevans för oss var ledare, debattartiklar, insändare, 

notiser och artiklar enbart skrivna av nyhetsbyrån TT, dessa valdes bort. Det var en 

avgränsning vi gjorde för att få fram renodlade nyhetsartiklar eftersom det är dem vi var 

intresserade av i vår analys. Debattartiklarna och texter av politiska kommentatorer utgjorde 
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en hel del artiklar som vi fick sålla bort. Vi avgränsade oss från dessa då det inte ligger i vårt 

intresse vad en politisk kommentator tycker om det som hänt, utan vi var enbart intresserade 

av nyhetsrapporteringen i medierna. 

 

Vi har valt att inte studera bilder som tillhör artiklarna eftersom vi var intresserade att se hur 

skandalen/krisen kommunicerades via text. Dessutom ansåg vi att bilderna inte tillförde 

speciellt mycket eftersom det mest var bilder på politiker som blivit intervjuade.  

När vi hade laddat ner de artiklar som kändes relevanta för vår analys hade vi sammanlagt 

160 artiklar av de 492 som vi hade från början. Av dessa 160 artiklar var 30 från Aftonbladet, 

48 från Expressen, 49 från Dagens Nyheter och 33 från Svenska Dagbladet.  

  

Tidning Antal artiklar totalt Utvalda artiklar utifrån relevans 

Aftonbladet 92 30 

Expressen 107 48 

Dagens Nyheter 156 49 

Svenska Dagbladet 137 33 

Totalt 492 160 

 

 

6.4 Metodtillämpning – Kvantitativ innehållsanalys 

Genom att göra en översiktlig kvantitativ innehållsanalys fick vi en överblick över hur många 

nyhetsartiklar de fyra olika tidningarna publicerade under den tidsperiod som vi undersökte – 

7 juli 2017-31 augusti 2017. Vi tog varsin tidning och räknade alla artiklar och 

sammanställde resultatet i en Excel-fil, så det gick att se hur många artiklar som publicerades 

dag för dag i respektive tidning. Vi räknade om alla artiklar för att säkerställa att vi inte 

missat någon. Totalt var det 160 artiklar, 91 från juli och 69 från augusti.  

 

Därefter undersökte vi artiklarna för att se på vilket sätt de gestaltades. Vi ville med vår 

kvantitativa undersökning få en överblick över hur processen såg ut där en nyhet går från att 

vara en stor nyhet, till att bli en skandal, och därefter en politisk kris. Vi ville också se hur 

många artiklar som gestaltades antingen utifrån sak, spel eller person. För att kunna 
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undersöka detta läste vi först igenom artiklarna individuellt för att få en överblick, och sedan 

gick vi igenom artiklarna igen, även denna gång individuellt, för att sedan kunna dra en 

slutsats om artikeln gestaltades som en nyhet, skandal eller politisk kris – respektive sak, spel 

eller person. Alla artiklar kunde ha fler än en gestaltning. Till exempel kunde en artikel vara 

gestaltad både som en skandal, kris och som spel. Däremot kan inte en artikel som gestaltas 

som sak även vara gestaltad som exempelvis skandal eller spel, då dessa gestaltningar talar 

emot varandra (Strömbäck, 2012). När vi gjort detta på alla 160 artiklar gick vi igenom 

resultatet igen, som sammanställts i en excel-fil, för att säkerställa att vi tolkat på samma sätt.  

 

Vi använde oss av ett antal tolkningsregler för att lättare kunna redovisa våra definitioner av 

begreppen, som utgör hur vi tolkar och klassificerar respektive artikel. En artikel behövde 

exempelvis inte nödvändigtvis innehålla ordet kris för att bli klassad som en kris, utan det 

kunde finnas andra ord och formuleringar som gjorde att artikeln kunde tolkas som att den 

gestaltades som en kris. Därför var det nödvändigt för oss att sätta upp ett antal 

tolkningsregler för att kunna genomföra den kvantitativa innehållsanalysen och på så sätt 

kunna vara säkra på att vi dragit samma slutsatser. Tolkningsregler kan även benämnas som 

kodningsenheter, alltså de ord eller teman av viss typ som man kan urskilja i texter. Dessa 

enheter kan variera, därför är det viktigt att via tolkningregler klassificera dessa variationer 

som orden kan tänkas anta, för att på så sätt analysera våra texter på ett konsekvent sätt. 

(Esaiasson et al. 2017; Bergström & Boréus, 2005). Se bilaga 1 för våra tolkningsregler.  

 

I vår excel-fil kunde vi utläsa hur många artiklar dag för dag, samt vilken tidning de tillhörde 

som gestaltades som en nyhet, skandal eller kris samt sak, spel eller person. Det går också att 

se vilka artiklar som innehöll ordet skandal. För kodinstruktioner se bilaga 2 och för 

kodschema se bilaga 3 och 4.  

 

Vi gjorde tabeller i en excel-fil för att kunna utläsa hur många artiklar vecka för vecka som 

gestaltades på ett visst sätt. Detta gjorde vi för att lättare få en överblick över hur 

rapporteringen såg ut under de nio veckor vi valt att undersöka samt för att kunna utläsa vilka 

gestaltningar som dominerade under de olika veckorna. Se bilaga 5.  
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6.5 Kvalitativ innehållsanalys  

Därefter valde vi ut vårt urval som bestod av 12 artiklar från de ursprungliga 160, som vi 

ansåg var representativa för vår undersökning. När vi strategiskt valde ut artiklarna utgick vi 

ifrån våra excel-filer, bilaga 3, 4 och 5, för att se vilka teman/gestaltningar som var mest 

framträdande. Eftersom det var överlägset mest artiklar med skandalgestaltning följt av 

krisgestaltning valde vi därför ut flest artiklar med dessa två gestaltningar. Vi valde även ut 

några artiklar som var spel och persongestaltade. Däremot valde vi att inte ta med artiklar 

som var gestaltade som sak då det var så pass några, och vi fann det heller inte relevant för 

vår kvalitativa innehållsanalys. Av de 12 som vi valde ut var, elva gestaltade som skandal, 

nio gestaltade som kris, sex gestaltade som spel och tre gestaltade som person.  

 

Vi såg också till att vi hade åtminstone en artikel från varje tidning men vi valde att ta med 

fler artiklar från kvällstidningarna då de hade fler artiklar som var just skandal-, spel- och 

persongestltade jämfört med morgontidningarna. Det var också i kvällstidningarnas artiklar 

som vi såg extra tydliga exempel på skandal- och krisgestaltning.  

 

Det undersökningsinstrument vi använde var standardiserade stödfrågor. Det gjorde att vi 

kunde undersöka artiklarna och sedan jämföra de olika artiklarnas teman med varandra. 

Johanna Ledin och Ulla Moberg skriver i boken Metoder i kommunikationsvetenskap (2010) 

om att stödfrågor kan vara ett hjälpmedel när man ska analysera texter. Det gör det möjligt att 

bryta ner texten i delar utan att tappa den betydande helhetsbilden.  

 

Frågor som vi ställde till artiklarna: 

 

1. Vad handlar artikeln om? 

2. Vem eller vilka får komma till tals i artikeln? 

– Politiker, experter, vittnen? 

– Hur framställs dem? Negativt eller positivt? Framställs någon som skyldig? 

     3. Hur gestaltas händelsen?  

– Som sak, spel eller är det vinklat på person? I så fall hur? 

– Framställs händelsen som en skandal, i så fall hur? 

– Framställs händelsen som en kris, i så fall hur? 
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Vi analyserade först sex artiklar var innan vi bytte artiklar med varandra, för att sedan 

analysera igen. Detta för att säkerställa att vi tolkat på samma sätt, vilket ökar 

undersökningens replikerbarhet. Vi tog hjälp av tolkningsschemat, som vi även använde till 

den kvantitativa delen, för att kunna besvara de frågor vi ställde till artiklarna. Några frågor vi 

ställde fanns det inga riktlinjer för i tolkningsreglerna och därför fick vi göra upp nya 

riktlinjer för just dem. De går att se i tabellen nedanför.  

 

Frågor  Riktlinje 

Vad handlar artikeln om? Vad är artikeln vinklad på?  

 

Till exempel: handlar den om en misstroendeförklaring, 

spekulationer om politikers avgång, eller hur partierna ligger 

till enligt opinionsmätningen? 

Vem eller vilka får komma till tals i 

artikeln? 
 

 

 

– Hur framställs dem? 

– Negativt eller positivt? 

 

– Framställs någon som skyldig? 

Till exempel: får politiker, experter eller vittnen komma till tals 

i artikeln? Det vill säga, får de  komma till tals via att de 

intervjuas – eller att deras uttalanden lyfts fram i texten? 

 

Framställs de på ett negativt sätt, något som inte gynnar dem – 

eller på ett positivt sätt, något som gynnar dem? 

 

Framställs någon som skyldig, det vill säga beskrivs eller 

anklagas personen som boven bakom brottet eller den som 

hålls ansvarig? 

 

 

 6.6 Metodkritik  

När vi samlade in artiklarna sökte vi i databasen Retriever Research med hjälp av sökord som 

vi baserat på de ord och benämningar av skandalen som vi sett att tidningarna använde mest. 

En brist med detta arbetssätt är dels att vi kan ha missat relevanta artiklar för oss som använt 

andra ord än just Transportstyrelseskandalen, Transportskandalen, IT-Skandalen och 

Transportstyrelsen, och dels att vi har förlitat oss på att Retriever får fram artiklar vilket kan 

innebära en risk eftersom alla artiklar kanske inte finns med i databasen. Alternativet vore då 
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att gå igenom varje fysisk tidning för att säkerställa att vi får med alla, men det alternativet 

ansåg vi inte rimligt. Om vi har missat någon artikel anser vi att det inte har så stor betydelse 

för vårt resultat, då vi ändå har ett stort urval artiklar i vår undersökning. 

 

Vi använde inte ordet kris i vår sökning på Retriever eftersom vi ansåg att de fyra sökord vi 

använde skulle fånga in de artiklar som handlade om hur skandalen beskrevs som en kris. Om 

vi hade valt att söka på ordet kris hade vi fått upp alla artiklar som innehåller det ordet – och 

även de som inte har någon koppling till Transportstyrelseskandalen.  

 

Innan vi satte igång med att gå igenom våra artiklar kom vi fram till att vi skulle behöva 

definiera vad vi menade med hjälp av tolkningsreglerna, så vi på ett bättre sätt kan redovisa 

våra tankegångar när vi genomför vår metod. Vi satte till en början upp tolkningsregler som 

var lite för breda, vilket gjorde vår klassificering av artiklarna svår. Vi fick därför bearbeta 

dessa en del och försöka göra definitionerna mer snäva. Det var hela tiden en avvägning 

mellan att vara för bred och för snäv, till slut fick vi till ett mellanting. Om vår undersökning 

hade varit enbart kvantitativ hade vi kanske haft möjligheten att vara ännu mer snäva, å andra 

sidan hade vi på så sätt inte kunnat utläsa de mönster som vi tyckte var intressanta.  

 

6.7 Validitet och reliabilitet 

Vi anser att den analysmetod vi valde var lämplig för vår undersökning och skulle besvara 

våra frågeställningar. Genom att analysera tryckta nyhetsartiklar, som handlar om 

Transportstyrelseskandalen från fyra av Sveriges största tidningar – och ställa standardiserade 

frågor som berör de områden vi vill ha svar på, anser vi att vi har en hög validitet. En hög 

validitet innebär att vi mäter det som vi påstår att vi mäter. När det gäller reliabiliteten på vår 

kvantitativa innehållsanalys menar vi att den är hög. Vi har genom upprepande individuella 

analyser jämfört våra resultat och insett att vi kommit till samma resultat, vilket stärker 

tillförlitligheten. Vi har försökt analysera vårt empiriska material på ett så pålitligt sätt som 

möjligt. Vi har resonerat om våra tolkningsregler och hur vi jämfört våra tolkningar för att se 

att vi tokar på samma sätt. Detta transparenta förhållningssätt gör att man får en inblick i hur 

vi gått tillväga och gör det möjligt för andra att utföra samma undersökning och på så sätt 

komma fram till samma resultat som oss (Esaiasson et al. 2017).  

 

 
23 



 
 

Eftersom vi valt att fokusera på den kvalitativa delen i vår undersökning är studien inte 

generaliserbar. Vi kan inte generalisera de fyra tidningarnas rapportering om 

Transportstyrelseskandalen på hur medier generellt sätt rapporterar om politiska skandaler 

och kriser. Det vi kan konstatera är hur de fyra tidningarna, Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet rapporterade om Transportstyrelseskandalen.  

 

 

7.  Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer en sammanfattning och en analys av resultaten från den kvantitativa 

och den kvalitativa innehållsanalysen presenteras. Den kvantitativa delen presenteras med 

hjälp av diagram medan den kvalitativa delen presenteras med hjälp av korta utdrag från 

innehållsanalysen och citat från artiklarna.  

 

7.1 Kvantitativ innehållsanalys – spridningen och de olika gestaltningarna 

 

Av de 160 artiklar vi tittade på var 30 artiklar var från Aftonbladet, 48 från Expressen, 49 

från Dagens Nyheter och 33 från Svenska Dagbladet. Alla de 160 artiklarna publicerades 

under en tidsperiod på nio veckor. I diagrammet under, diagram 1, kan man se att det var 

under vecka fyra som överlägset flest artiklar publicerades, vilket gäller för alla fyra 

tidningar. Det går också att se att minst artiklar publicerades under vecka ett och två, då 

varken Expressen eller Svenska Dagbladet publicerade någon artikel. Den tidning som 

publicerade flest antal artiklar under hela den tidsperiod vi tittade på var Dagens Nyheter följt 

av Expressen, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. 
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Diagram 1 – Antalet artiklar som publicerades per vecka i varje tidning.  

 

Att rapporteringen var som mest intensiv vecka fyra kan förklaras med att det var under den 

perioden som alliansen riktade misstroendeförklaring mot flera av regeringens ministrar samt 

att statsminister Stefan Löfven höll i flera möten på Rosenbad, som slutade med en 

regeringsombildning där tre ministrar fick avgå. Det var också de här mötena, som 

benämndes som krismöten, som de fyra tidningarna valde att lägga mycket fokus på i sin 

rapportering under just den tidsperioden. Enligt tidigare forskning (Håkan Hvitfelt, 2003) är 

det vanligt att medier tenderar att lägga stor vikt på att uppmärksamma sådant som ses som 

sensationer, där något utöver det vanliga sker, samt där högt uppsatta makthavare eller 

politiker är inblandade. Men en dramatisk händelse behöver inte leda till stor uppmärksamhet 

hos medierna utan det som främst påverkar vad medierna väljer att uppmärksamma är 

händelser som avviker från det normala, menar forskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck 

(2002). Medierna har makt att bestämma vilka frågor som de väljer att lyfta, vilket påverkar 

publikens uppfattning om vilka frågor publiken anser är viktigast (McCombs, 2006; 

Strömbäck, 2014). Detta kan tänkas ha varit några bidragande faktorer till varför 

rapporteringen under vecka fyra ökade intensivt jämfört med de övriga veckorna.  
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Den intensiva rapporteringen under vecka fyra tyder på att det var där mediernas rapportering 

om skandalen nådde sin kulmen, för att sedan tona ner något när inga fler uppgifter tillkom, 

som var lika avvikande från det normala som regeringsombildningen. Detta stämmer överens 

med tidigare forskning (Nord & Strömbäck, 2002) om att medier generellt sätt tappar 

intresset för att bevaka en kris så fort den ses som något normalt eller vardagligt.  

 

Det var också under vecka fyra som ordet skandal förekom mest. För att något ska klassas 

som en skandal menar Thompson (2000) att fem egenskaper behöver vara uppfyllda. Bland 

annat ska någon typ av normöverträdelse ha skett, flera personer ska vara inblandade, någon 

utomstående informeras om vad som hänt och motsätter sig detta. Dessutom ska händelsen 

offentliggöras för allmänheten och den ansvariga personen för händelsen riskerar att få ett 

sämre rykte. Dessa egenskaper fanns med i Transportstyrelseskandalen redan från första 

början i rapporteringen, vilket visar att det stämmer in på tidigare forskning.  

 

Diagram 2 – Hur ofta de olika gestaltningarna förekom i respektive tidning i förhållande till antalet artiklar i 

varje tidning. Angivet i procent.  

 

När det kommer till de olika gestaltningarna ser vi, i diagram 2, att det var kvällstidningarna, 

Aftonbladet och Expressen, som använde sig mest av skandalgestaltning i sina artiklar medan 

det var morgontidningarna, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, som hade procentuellt 

flest artiklar gestaltade som kris. Spelgestaltning var vanligast hos kvällstidningarna men 
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förekom även i morgontidningarna. Persongestaltning förekom mest i Aftonbladet, följt av 

Expressen. 

 

Resultatet av vilka gestaltningar som förekom mest i de olika tidningarna stämmer till det 

mesta dels överens med tidigare forskning. Enligt tidigare studier (Hvitfelt, 2008; Strömbäck 

& Van Aelst, 2010) är det generellt sätt kvällstidningar som använder sig mest av skandal- 

och spelgestaltning i rapporteringen om politik. Detta stämmer också in på det resultat vi kan 

se i diagram 2, att det framför allt var kvällstidningarna, Aftonbladet och Expressen som 

använde sig av skandal- och spelgestaltning. Men det skiljde bara sex procent mellan Dagens 

Nyheter, 71 procent, och Aftonbladet som hade mest skandalgestaltning med sina 77 procent, 

vilket visar att även morgontidningar ägnar sig i hög grad åt skandalgestaltning när det 

kommer till att rapportera om politik.  

 

Däremot var det morgontidningarna som använde sig mest av krisgestaltning, 73 procent av 

Dagens Nyheters artiklar gestaltades som kris men Svenska Dagbladet dominerade antalet 

krisgestaltade artiklar med sina 76 procent. Att de krisgestaltar mer kan vara att de fokuserar 

mycket på skandalens konsekvenser, men det vi har sett när vi har läst artiklarna för att tolka 

teman – är att majoriteten av morgontidningarna som fokuserade på konsekvenserna också 

använde sig av ett dramatiskt språk för att måla upp en spänning. Detta avviker från hur 

morgontidningars rapportering brukar se ut enligt tidigare forskning. Forskaren Håkan 

Hvitfelt (2008) menar att morgontidningar inte brukar fokusera på skandaler eller dramatisera 

händelser efter deras storlek, vilket kvällstidningar vanligtvis gör. I stället prioriterar 

morgontidningarna vanligtvis ett mer sakligt och utförligt nyhetsarbete för att ge publiken en 

bred och djup nyhetsrapportering.  

 

Sakgestaltning var vanligast i Svenska Dagbladet, där 18 procent av artiklarna var gestaltade 

som sak. Därefter kom Dagens Nyheter och Expressen på en delad plats med 8 procent, följt 

av Aftonbladet med sina 6 procent. Som det står i stycket över, är morgontidningarna 

generellt sätt bättre på att rapportera om sakfrågor jämfört med kvällstidningarna (Hvitfelt, 

2008), vilket delvis stämmer överens med vårt resultat. Svenska Dagbladet stod klart ut med 

sina 18 procent men Dagens Nyheter låg i linje med kvällstidningarnas resultat. Antalet 

artiklar som var sakgestaltade var få, närmare bestämt 16 stycken av totalt 160 artiklar, där tio 
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av de sakgestaltade artiklarna var publicerade i morgontidningarna och de resterande sex i 

kvällstidningarna.  

 

Persongestaltning förekom som mest i Aftonbladet, 33 procent, och Expressen, 31 procent. 

Att vinkla nyheten på en känd aktör, dramatisera deras liv och exponera det i pressen är något 

som brukar kopplas ihop just med kvällstidningarna, enligt tidigare forskning (Hvitfelt, 2008; 

Langer, 2010). I vårt resultat kan man se att även morgontidningar, som Dagens Nyheter med 

sina 24 procent jämfört med Svenska Dagbladets 12 procent, ägnar sig i relativt hög grad åt 

personifiering, vilket kan tyda på att tidigare forskares resonemang om att personifiering 

börjar bli allt vanligare när det kommer till mediers rapportering om politik (Hvitfelt, 2008; 

Langer 2010).  

 

7.2 Kvalitativ innehållsanalys – Vad medierna fokuserade på under skandalen 

I den kvantitativa delen såg vi att det var under vecka fyra som rapporteringen i samtliga 

tidningar var som mest intensiv. I vår kvalitativa innehållsanalys märktes detta genom hur 

man valde att skriva artiklarna under denna period. Det var vanligt att man fokuserade på 

skandalens konsekvenser. I vår analys såg vi exempel på detta i sex av 12 artiklar som 

fokuserade på just konsekvenserna på olika sätt. Det kunde bland annat vara att nya uppgifter 

dök upp som gjorde att skandalen förvärrades. Artikeln som citeras nedan vinklades helt och 

hållet på att i och med Säpos förundersökning hade nya uppgifter om skandalen kommit upp 

till ytan, vilket medfört att skandalen därmed växte i storlek.  

 

“Transportstyrelsens okunnighet har försatt dem i krisen, konstateras 

i Säpos förundersökning. En chef uppger att 31 tekniker från Tjeckien 

fick inloggningar under 2015. (…) Tre eller fyra personer i utlandet 

ska ha fått full tillgång till ”stordatorn”. Skandalen kring 

Transportstyrelsen, som läckt känsliga uppgifter till utlandet, växer 

för varje dag.” 

Aftonbladet 24/7 – Säpochef: De fick hemliga uppgifter  
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Som tidigare nämnt i den kvantitativa delen var det under vecka fyra som det publicerades 

flest artiklar, eftersom det då skrevs mycket om Alliansens misstroendeförklaringar som 

riktades mot flera av regeringens ministrar. Misstroendeförklaringar mot ministrar kan 

förvisso också räknas som konsekvenser som blev av skandalen. I fyra av artiklarna som vi 

analyserade låg fokus på misstroendeförklaringar och ministrars eventuella avgångar. Det var 

också vanligt i just dessa artiklar att politiker fick utrymme att kritisera de politiker som 

riskerade att avgå till följd av misstroendeförklaringarna.  I en artikel av Dagens Nyheter som 

handlade om detta får representanter från Alliansen utrymme att kritisera Peter Hultqvist, 

som till exempel Hans Wallmark, moderaternas försvarspolitiska talesperson som uttrycker 

att: 

 

“(…) detta handlar om rikets säkerhet. Att inte meddela ansvarig 

minister och inte ens landets minister tycker jag är djupt allvarligt” 

 

Dagens Nyheter 29/7 – Försvarsministern måste lyckas övertyga Alliansen 

 

Att medierna ger utrymme åt politiker att kritisera varandra är även något som vi kommer 

återkomma till i senare kapitel “De aktörer som figurerade i mediernas rapportering.”  

 

I vissa artiklar kunde misstroendeförklaringarna framställas mer allvarligt. I en annan artikel i 

Aftonbladet ser vi ett exempel på detta. Artikeln handlar om att Alliansen har bestämt sig för 

att gå vidare med deras misstroendeförklaring mot tre ministrar, men artikelns rubrik och 

ingress, samt följande citat syftar på att Alliansen skulle vilja ta över regeringsmakten.  

 

”Alliansledarna har bestämt sig för att gå vidare med planen att 

väcka misstroendeförklaring mot Löfvens ministrar. Och de är redo 

att ta över regeringsmakten.” 

 

Aftonbladet 25/7 – Alliansen redo att ta över - Källa: Regeringen beredd att avgå 

 

Det visar sig senare i texten att påståendet att Alliansen var redo att ta över regeringsmakten 

inte riktigt var fallet. Mer om denna artikel kommer att tas upp i kommande avsnitt, Hur 
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gestaltades skandalen?. Slutligen kan vi konstatera att medierna fokuserade på 

misstroendeförklaringar under den veckan, men att det fanns olika sätt som de gjorde det på. 

Den ena artikeln kunde fokusera på att många Allianspartier tyckte olika i frågan, och den 

andra kunde ha en helt annan ton som syftade på att det var en enad Allians som hade en 

stark agenda och till och med var beredda att ta över regeringsmakten. 

I artiklarna som vi analyserade var det även vanligt att medierna fokuserade på vem som 

egentligen visste vad. Vi såg två exempel i vår analys som handlade om vad statsminister 

Stefan Löfven egentligen visste. I en artikel i Svenska Dagbladet kartläggs alla gånger som 

statsministern, enligt journalisten, kunde ha nåtts av informationen. Tidningen har även pratat 

med en anonym källa som de uppger har insyn i hur regeringsarbetet fungerar. Denna källa 

får uttrycka sig väldigt kritiskt mot statsministern.  

 

“ – (…) Antingen så talar han inte sanning, eller så har ett gäng 

statssekreterare bestämt att man ska hålla statsministern utanför. Det 

kan man göra av två skäl: för att skydda statsministern från en 

skandal eller för att man helt enkelt har missbedömt frågans politiska 

sprängstoff, säger en person med god insyn i hur arbetet på 

regeringskansliet fungerar. “  

 

Svenska Dagbladet 3/8– Säpochef: De fick hemliga uppgifter 

 

I följande stycke framställs det som att regeringen velat mörka skandalen och att det skulle 

finnas en vilja i regeringen att mörka skandalen för statsministern.  

 

“En faktor som talar för att det finns en vilja att hålla skandaler så 

långt borta från statsministern som möjligt är att regeringen Löfven 

när den tillträdde 2014 gjorde om den så kallade instruktionen för 

regeringskansliet, som styr hur arbetet ska organiseras.” 

 

Svenska Dagbladet 3/8– Säpochef: De fick hemliga uppgifter 
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Denna artikel fokuserar även mycket på just statsminister Stefan Löfven och hur han agerat i 

samband med skandalen. Persongestaltning i artiklarna kommer senare att tas upp i en egen 

del som handlar om hur medierna gestaltar, men det är värt att påpeka i sammanhanget att 

dessa typer av artiklar som är vinklad på en specifik person kan förklaras med hjälp av teorier 

om personifiering. Medier tenderar att låta enskilda politiker representera händelser och deras 

liv målas upp som dramatiska, till exempel att mer fokus läggs på vad de enskilda politikerna 

gör eller säger. Forskare menar även att personifieringar är vanligt förekommande i 

kvällstidningar (Hvitfelt, 2008; Langer, 2010). Men även i morgontidningen Svenska 

Dagbladet ser vi alltså ett sådant exempel.  

 

Ett annat exempel där det vinklas utifrån att regeringen velat mörka skandalen ser vi i en 

artikel i Expressen. I den artikeln framställs det som att regeringen haft en agenda där de 

försökt hemlighålla informationen, ända fram till att det blir allmänt känt att Maria Ågren 

fick strafföreläggande för att ha röjt hemliga uppgifter, då går det inte längre att hemlighålla.  

 

“Därmed briserar skandalen med full kraft. Regeringens försök att 

hemlighålla IT-skandalen havererar. (…) Trycket på regeringen ökar. 

Både från medierna som vill veta exakt vad som hänt och från 

oppositionen som vill utkräva politiskt ansvar. Men Löfven och 

ansvariga statsråd som inrikesminister Anders Ygeman och 

infrastrukturminister Anna Johansson tiger.” 

 

Expressen 24/7 – Så försökte regeringen mörka IT-skandalen 

 

Sammanfattningsvis ser vi att många artiklar fokuserade på skandalens konsekvenser, som att 

lägga fokus vid att skandalen växer, eller att Alliansen kräver ministrars avgång. Att medier 

väljer att trycka på skandalens omfattning är i sig inget konstigt, då det hela rör sig om en 

skandal där en högt uppsatt myndighet och regeringen är inblandad. Som vi nämnde tidigare i 

den kvantitativa delen är det även vanligt att just sensationer blir nyheter. Händelser där högt 

uppsatta personer är inblandade, som till exempel politiker eller andra makthavare ges ofta 

uppmärksamhet av medier i större utsträckning (Hvitfelt, 2003). Men att medierna spekulerar 
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i huruvida regeringen försökt mörka skandalen och velat hemlighålla bidrar även till att 

skandalen förstoras upp (Ghersetti & Hjorth, 2007).  

 

 

7.3  – Hur medierna valde att gestalta Transportstyrelseskandalen  

I artiklar som fokuserade på skandalens konsekvenser var det vanligt att man använde sig av 

skandalgestaltning och ett dramatiskt språk. Som i den kvantitativa delens resultat såg vi även 

här att kvällstidningarna utmärkte sig extra mycket när det kom till att förstora och 

dramatisera händelser, samt användningen av ett dramatiskt språk och storslagna rubriker.  

 

Ett exempel på detta ser vi i en artikel i Expressen som publicerades under just denna 

intensiva vecka. Där valde tidningen att likna skandalen med ett oväder, genom att berätta hur 

stormigt väder som rådde i Sverige samma datum som det meddelades i ett pressmeddelande 

att Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren skulle avgå: 

 

 

“Det stormar rejält i Sverige torsdagen den 19 januari 2017. SMHI 

utfärdar klass 2-varning, tåg ställs in och Vattenfall höjer beredskapen. 

(…) Ingen vet att ett lakoniskt pressmeddelande från regeringen samma 

dag ska utlösa en våldsam politisk storm nästan ett halvår senare. En 

formlig orkan som hotar att svepa med sig ledande ministrar och 

kanske till och med kan vålla regeringskris.“ 

 

Expressen 24/7 – Så försökte regeringen mörka IT-skandalen 

 

Som tidigare påpekat i den kvantitativa delen ser vi även här ett bra exempel på hur 

kvällstidningar skandalgestaltar, och hellre tenderar att beskriva händelser på ett dramatiskt 

sätt som förstorar upp skandalers storlek än att på ett sakligt sätt beskriva vad som hänt och 

på vilket sätt.  

 

I en artikel i Aftonbladet som vi även nämnde tidigare i avsnittet Vad medierna fokuserade 

på under skandalen drog de det extra långt och använde en rubrik som egentligen inte 

 
32 



 
 

stämde. Artikeln handlar om att Alliansen har bestämt sig för att gå vidare med deras 

misstroendeförklaring mot tre ministrar. Men artikelns rubrik, Alliansen redo att ta över – 

Källa: Regeringen beredd att avgå, syftar på att Alliansen skulle vilja ta över 

regeringsmakten.  

 

“Nu uppges regeringen vara beredd att avgå – och låta Alliansen och 

Anna Kinberg Batra styra fram till nästa val. Det säger en 

regeringskälla till Aftonbladet.” 

 

Aftonbladet 25/7 – Alliansen redo att ta över - Källa: Regeringen beredd att avgå 

 

Det finns inte heller något citat från Anna själv som bekräftar att hon skulle vara villig att ta 

över makten. Och påståendet att regeringen är beredd att avgå samt en Allians som är redo att 

ta över visar sig senare i texten inte riktigt vara fallet. I ett citat från Socialdemokraternas 

presstalesperson dementerar hon detta påstående som hela artikeln trots allt bygger på.  

 

“Jag kan inte kommentera vad tidningarna spekulerar i. Jag har inte 

gett något besked om något sådant och det har regeringen inte heller 

gjort. Om vi har någon kommentar eller något besked så kommer vi 

meddela det på sedvanligt sätt.” 

 

Aftonbladet 25/7 – Alliansen redo att ta över - Källa: Regeringen beredd att avgå 

 

Senare i artikeln säger även en källa från Liberalerna att om regeringen skulle falla finns det 

inte i deras värld att ta över makten om det skulle innebära att samarbeta med SD:  

 

“Vi är beredda att ta ansvar, men vi tänker inte ta makten med SD:s 

hjälp”.  
Aftonbladet 25/7 – Alliansen redo att ta över - Källa: Regeringen beredd att avgå 

 

En annan moderatkälla poängterar även det faktum att det inte finns någon vilja från deras 

håll att ta över regeringsmakten. 
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“Det är inte en misstroendeförklaring mot hela regeringen, utan 

mot de tre statsråden som behöver avgå”. 

 

Aftonbladet 25/7 – Alliansen redo att ta över - Källa: Regeringen beredd att avgå 

 

Med andra ord visar det sig att denna källa, som har fått uttala sig, inte är särskilt tillförlitlig 

när det kommer till kritan. Därför blir det extra anmärkningsvärt att artikeln är vinklad på just 

detta. Artikeln bygger alltså på ett uttalande som inte visar sig stämma. Detta spär på den 

bilden som historiskt sett funnits om kvällspressen som ett medie som mestadels ägnar sig åt 

underhållning, storslagna rubriker och skvaller (Allern, 2012). Även begreppet 

sensationsjournalistik, vilket syftar på medieinnehåll som är skandalinriktad, överdriven och 

inte helt tillförlitligt, har av forskare förknippats med just kvällspress (Franklin, 1997; 

Ghersetti, 2004).  

 

Men det är inte bara kvällstidningarna som ägnar sig åt skandalgestaltning i sina artiklar. Vi 

analyserade en artikel i Svenska Dagbladet som visade sig använda ett dramatiskt språk, likt 

en tidigare nämnd artikel i Expressen som liknade skandalen vid ett oväder. I artikelns första 

rader i ingressen målas det upp en dramatisk scen: 

 

“Mörka moln i form av möjliga misstroendeförklaringar hänger över 

den idylliska herrgården, när den rödgröna regeringen samlas på 

Harpsund för budgetdiskussioner och traditionsenlig kräftskiva. För 

flera ministrar kan det bli de sista skaldjuren de får sörpla i sig på 

Harpsund.” 

 

Svenska Dagbladet 25/8 – Sista kräftskivan med gänget? - flera ministrar kan tvingas gå 

 

I denna artikeln framställs även ett rätt tydligt anspel på politiken som ett maktspel 

politikerna emellan och en tävling vilka som vinner och försvinner, här med kräftskivan som 

inramning. Det är underförstått att huruvida det kan vara de sista kräftorna de sörplar i sig 

egentligen inte är det mest väsentliga, utan om de får ha kvar sina regeringspositioner. När 
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politik gestaltas på det här sättet, som en tävling om makten där det finns vinnare och 

förlorare blir politiken till ett spel, vad man inom forskningen kallar spelgestaltning. Det 

brukar även vara kommersialiserade medier och kvällstidningar som ägnar sig åt denna 

gestaltning (Strömbäck, 2012). Men i denna artikeln ser vi alltså även att en morgontidning 

framställer politik som ett spel.  Artikelns uppbyggnad fortsätter sedan i en spelgestaltande 

ton med ett uppradande av alla ministrar som kan tänkas avgå. De går igenom varje minister 

en efter en, och de delas upp med mellanrubriker som “Hultqvists odds är dåliga”, “Tomas 

Eneroth kan få gå snabbt”, “Shekarabi ännu en hotad kronprins”. Dessa mellanrubriker följs 

sedan av en genomgång över hur respektive ministers odds ser ut.  

 

Civilministern Ardalan Shekarabi har pekats ut som en möjlig 

kronprins inom socialdemokratin efter Stefan Löfven. En annan utpekad 

kronprins – Anders Ygeman har redan tvingats bort. Civilministern 

Ardalan Shekarabi har pekats ut som en möjlig kronprins inom 

socialdemokratin efter Stefan Löfven. En annan utpekad kronprins, 

Anders Ygeman har redan tvingats bort. Frågan är om även Shekarabi 

riskerar att förlora sin ministerpost? 

 

Svenska Dagbladet 25/8 – Sista kräftskivan med gänget? - flera ministrar kan tvingas gå 
 

Här spekulerar även journalisten helt fritt kring dessa ministrars eventuella avgång. I artikeln 

fokuseras det mer på hur politiken bedrivs, och det fästs stor vikt vid politikers relationer till 

varandra och vem som kan tänkas avgå härnäst, vilket kännetecknar en spelgestaltad politik 

(Strömbäck, 2012). 

 

Medierna ägnade sig också åt krisgestaltning i rapporteringen om Transportstyrelseskandalen. 

Genom att använda sig av ord som kris, haveri och risk i artiklarna, bland annat som att 

benämna det som en regeringskris, visar på att medierna aktivt valde att gestalta det som en 

kris för publiken. I Svenska Dagbladets artikel “Att Löfven inte fått information tidigare är 

ärligt talat en gåta”, som publicerades den tredje augusti, benämns skandalen som 

“säkerhetskrisen”och “den politiska krisen”. I Svenska Dagbladets artikel från den 25 
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augusti, “Sista kräftskivan med gänget? – flera ministrar kan tvingas gå” spekulerar de också 

om vad skandalen kan leda till och skriver då “risk för en rejäl regeringskris”.  

 

I en av Expressens artiklar, publicerad den 30 augusti, benämns den i rubriken som“Löfvens 

krisdrag” och i texten som “haveriet kring Transportstyrelsen”. Även Dagens Nyheter 

benämner skandalen som en säkerhetskris i artikeln “Populär i många läger – men Hultqvist 

kan förlora striden”, som publicerades den 28 juli.  

 

Skandalen jämfördes också med tidigare politiska kriser som drabbat Sverige, vilket också är 

ett exempel på att Transportstyrelseskandalen krisgestaltades.  

 

“Politisk dramatik är sällsynt i Sverige på sommaren. (...) Våra få politiska 

sommarkriser har gått till historien. Vi har semesterregeringen 1936 då en 

minoritetsregering med Bondeförbundet, föregångaren till Centerpartiet, tillträder 

och faller under loppet av tre sommarmånader. Och midsommarkrisen 1941 (.../) 

 

Expressen 27 juli – “Skandalen började som en IT-läcka på Transportstyrelsen” 

 

För att medierna ska definiera något som en kris ska ett antal kriterier vara uppfyllda. Bland 

annat att något viktigt står på spel, det berör allmänheten, någon pekas ut som skyldig, det 

ska offentliggöras samt att det finns en geografisk eller kulturell koppling (KBM, 2003). Alla 

dessa delar finns när det gäller Transportstyrelseskandalen, vilket kan tyda på att medierna 

kände det befogat att klassa skandalen som en kris.  

 

I stycket som handlade om vad medierna valde att fokusera på under skandalen, tog vi upp att 

det var skandalens konsekvenser som fick ta mycket plats i media. Det var framför allt det 

som utspelade sig under vecka fyra som medierna rapporterade om. Det var då regeringen 

kallades till krismöten på Rosenbad efter att alliansen tappat förtroendet för flera av 

Socialdemokraternas ministrar och därför riktat misstroendeförklaringar mot dem, vilket 

också ledde till att ministrar fick avgå och en regeringsombildning fick bli lösningen. Detta 

går i linje med forskarna Jesper Falkheimers och Lars Palms (2005) slutsats om att 
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förtroendekriser kan uppstå ur skandaler. För att det ska kunna inträffa behöver krisen klassas 

som större än själva skandalen och flertal aktörer behöver vara inblandade.  

 

Som vi varit inne på tidigare använder sig medierna av ett dramatiskt språk, vilket syns under 

hela rapporteringen, som gör skandalen/krisen spännande och häpnadsväckande. Det är 

genom att medierna och journalisterna dramatiserar händelsen som de formar krisen. Ibland 

kan det också vara medierna som ligger bakom att en kris skapats (Hvitfelt, 2003). Det finns 

också forskning som säger att hur medier väljer att skriva om kriser kan det påverka läsare 

och få dem att bygga upp en känsla av risk (Fowler, 1991). I just denna studie kan vi inte se 

något som tyder på att det var medierna som skapade krisen, men däremot kan vi se att det 

var med och formade krisen genom sin rapportering.  

 

En annan typ av gestaltning som medierna ägnade sig åt i artiklarna var personifiering. Ett 

exempel från vår analys av artiklarna ser vi i bland annat Dagens Nyheters artikel som 

fokuserar på om misstroendeförklaringen mot Peter Hultqvist. Artikeln handlar om 

försvarsminister Peter Hultqvist (S), vem han är, hur hans ställning hos regeringen ser ut och 

om han kan tänkas få stanna kvar trots misstroendeförklaringen. Det skrivs bland annat om 

hur han såg ut när han hade varit i förhör med försvarsutskottet på ett väldigt dramatiskt sätt. 

 

“Försvarsministern var sig inte riktigt lik när han vid klockan 13 i 

tisdags klev ut till journalisterna efter den två timmar långa 

utfrågningen i försvarsutskottet. Blek bakom solbrännan, tagen av 

stundens allvar. Glasögon på väg att åka på sned när han skulle 

samla sig mellan två intervjuer. Om han inte förstod att hans egen 

karriär var i fara, så begrep han i alla fall att regeringen var illa 

ute.” 

 

Dagens Nyheter 28/7 – Populär i många läger - men Hultqvist kan förlora striden 
 

I artikeln skrivs det också om hur hans ställning i partiet sett ut, och i följande citat är det 

journalisten själv som uttrycker sin åsikt.  
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“Hultqvist är en rejäl gråsosse, som kompenserar i pondus och skärpa 

för det som möjligen saknas i charm och karisma. Han hör till batong- 

och betongfalangen av partiet.”   

Dagens Nyheter 28/7 – Populär i många läger - men Hultqvist kan förlora striden 

 

Att på det här sättet fokusera på hur en enskild politiker är, vad denne gör eller säger, samt att 

måla upp deras liv på ett exponerat och dramatiserande sätt hör till den personifierande 

berättartekniken, även kallat persongestaltande politik. (Hvitfelt, 2008; Langer, 2009).  

 

7.4 Skillnader och likheter mellan de olika mediernas rapportering 

I den kvantitativa delen kunde vi se en hel del skillnader men också likheter mellan de olika 

tidningarna. Även här i den kvalitativa delen kunde vi hitta både skillnader och likheter om 

mediernas rapportering. Alla fyra tidningar använder sig av ett dramatiskt språk när de 

berättar om Transportstyrelseskandalen, men det är Expressen som sticker ut när det kommer 

till att måla upp händelsen som en dramatisk berättelse. Genom att inleda artiklar med en 

tillbakablick i historien och att vid flera tillfällen jämföra skandalens storlek med 

väderfenomen, sticker de ut i sin rapportering. Även Aftonbladet och Svenska Dagbladet 

använder sig av väderfenomen när de beskriver skandalens storlek, men de dramatiserar inte 

händelsen i lika stor grad som Expressen gör. Exempel på citat där metaforer om vädret 

används nämns in avsnittet “Hur medierna valde att gestalta skandalen”.  

 

Gemensamt hos alla tidningar är också att de använder sig av spekulationer. Bland annat 

spekuleras det om att regeringen ska avgå, vilka som ska ta över, vad som ska hända med 

enskilda ministrar och hur stor denna skandal ska komma att bli. Att spekulera och fokusera 

på det dramatiska, vad som kan komma att hända, i stället för att rapportera om vad som hänt 

och när det har hänt, är inget ovanligt när det kommer till nyhetsjournalistik. Varför medier 

tenderar att spekulera kan förklaras med att säker information inte finns att tillgå, men det 

finns fortfarande ett efterfrågat behov om att sprida information. Dessutom används 

spekulation som en berättarteknik för att späda på och dramatiserar en händelse (Ghersetti & 

Hjorth, 2007).  
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“Mediestormen övergår i en politisk orkan som hotar att svepa bort 

ministrar och kanske hela regeringen.”  

 

Expressen  27/7 – Skandalen började som en IT-läcka på Transportstyrelsen 

 

Dagens Nyheter spekulerar i huruvida försvarsminister Peter Hultqvist får sitta kvar eller om 

han tvingas avgå.  

 

”Nu har han fram till riksdagens öppnande på sig att försöka 

övertyga oppositionen om att hellre fria än fälla. Han får bepansra 

sig för en hård politisk strid, mycket talar för att han förlorar 

slaget.” 

 

Dagens Nyheter 28/7 – Populär i många läger – men Hultqvist kan förlora striden 

 

Det är framför allt kvällstidningarna, med Expressen i spetsen, som använder sig av ett 

dramatiskt språk och på så sätt förstorar och skandaliserar händelsen samt politikerna. 

Kvällstidningarna använder sig av rubriker som ”Så försökte regeringen mörka skandalen”, 

(Expressen), och ”Varningar kom från flera håll”, ”Spelet bakom kulisserna i 

Transportstyrelsens ledning – som blev ett hot mot rikets säkerhet”,  (Aftonbladet). Medan 

morgontidningarna använder sig av mindre dramatiska rubriker som inte framställer någon 

som skyldig, ”Populär i många läger – men Hultqvist kan förlora striden”, (Dagens Nyheter) 

och ”Sista kräftskivan med gänget? – flera ministrar kan tvingas gå”, (Svenska Dagbladet).  

Som vi nämnde i den kvantitativa delen är detta beteende vanligt förekommande och har 

historiskt sett alltid förknippats med just kvällspress (Hvitfelt, 2008; Allern, 2012).  

 

Morgontidningarna var de som använde sig mest av krisgestaltning, vilket vi kunde se i den 

kvantitativa delen. Det vi såg i vår kvalitativa innehållsanalys var att morgontidningarnas och 

kvällstidningarnas sätt att krisgestalta var relativt lika. Både morgontidningarna och 

kvällstidningarna benämner Transportstyrelseskandalen som en kris och fokuserar på 

skandalens konsekvenser och dess storlek. Ofta påpekar man att de uppgifter som läckte var 

ett hot mot rikets säkerhet. Däremot är det bara kvällstidningarna som väljer att lyfta fram ord 
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som kris och hot mot rikets säkerhet i rubrikerna, se exempel i stycket ovan, vilket stämmer 

överens med tidigare forskning att kvällspress använder sig av häpnadsväckande rubriker 

(Hvitfelt, 2008). 

 

 

7.5 De aktörer som figurerade i mediernas rapportering 

En ytterligare aspekt vi tittade på var vilka som fick komma till tals i mediernas rapportering. 

Det vi såg var att majoriteten av de som fick komma till tals är politiker, mestadels är det 

politiker från alliansen som får ta plats och uttrycka sina åsikter om skandalen och hur 

regeringen agerat. Även flera anonyma källor kommer till tals i artiklarna, vissa beskrivs som 

väl insatta i de olika partierna, och de, precis som politikerna, får ta plats och uttrycka sina 

åsikter och på så sätt hjälper journalisterna till att driva på politikerna genom att låta dem 

skandalisera andra politiker (T. Jenssen & Fladmoe, 2009). Riksdagsledamöterna Hans 

Wallmark (M) och Mats Green (M) får bland annat ta plats och uttrycka sig om skandalen.  

 

“(...) detta handlar om rikets säkerhet. Att inte meddela ansvarig 

minister och inte ens landets minister tycker jag är djupt 

allvarligt”  

 

Dagens Nyheter 29/7 – Försvarsministern måste lyckas övertyga Alliansen 

 

“Det som har hänt saknar egentligen motstycke i Sverige och 

svensk historia om man ska vara ärlig. Bara för att man gör en 

regeringsombildning så betyder det inte att detta är utagerat på 

något sätt. [....]” 

 

Svenska Dagbladet 11/8 – M anmäler fler statsråd till KU 

 

I en annan artikel får en anonym källa komma till tals och uttrycka kritik mot 

Transportstyrelsens agerande.  
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“Har man misskött en upphandling så grovt så tycker jag även att en 

it-avdelning ska ställas till svars (...) Även om generaldirektören och 

politikerna har det övergripande ansvaret. Man har varit omedveten om 

vilka risker man utsätter människor för”.  

 

Aftonbladet 27/7 – Säpochef: De fick hemliga uppgifter 

 

Politiker och källor får ta mycket plats åt att kritisera i medierna och det är sällan som de 

berörda politikerna får bemöta kritiken i artiklarna. Oftast är det bara allianspolitiker eller 

anonyma källor som kommer till tals och får kritisera den sittande regeringen. Ett exempel på 

detta är Svenska Dagbladets artikel från den 11 augusti, (läs citat ovan), där det bara är Mats 

Green (M) som får komma till tals genom hela artikeln. Värt att påpeka är också att de som 

kommer till tals, ofta gör det via andrahandskällor eller att det är citat som sagts vid ett 

tidigare tillfälle. En förklaring till att det till det mesta dels bara är allianspolitiker och 

anonyma källor kan vara att de berörda politikerna, Stefan Löfven, Anders Ygeman, Anna 

Johansson och Peter Hultqvist höll en låg profil till en början, innan statsminister Stefan 

Löfven gick ut med nyheten om att en regeringsombildning skulle bli av. En annan förklaring 

kan vara att det var en berättarteknik som medierna använde sig av för att dramatisera det 

hela. Politiker och källor fick skandalisera varandra samt spekulera, vilket gjorde att 

journalisterna kunde producera intressanta och händelserika nyheter. Vem som får komma till 

tals i artiklarna är helt i journalisternas händer att bestämma, det är en del av 

gestaltningsteorin, där medier försöker skapa en rekonstruktion av verkligheten (Ghersetti & 

Hjorth, 2007; Strömbäck, 2014).  

 

I sju artiklar framställs personer på ett negativt sätt genom att de pekas ut som skyldiga. 

Journalisterna formulerar sig på så sätt att man får en känsla av att personen det skrivs om i 

artikeln har utagerat på ett olämpligt sätt. Men det är också politiker som kommer till tals 

som klankar ner på Socialdemokrater och Transportstyrelsen tidigare generaldirektör, som 

gör att de senare framställs negativt. I alla sju artiklar är det antingen statsminister Stefan 

Löfven, de ministrar som riskerar att få avgå, partikollegor från Socialdemokraterna eller 

personer som jobbade nära Löfven som hans pressekreterare Adriana Haxhimustafa. Ett 

exempel på när det är journalisten, genom sina egna formuleringar, framställer ministrar på 
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ett ogynnsamt sätt är när det spekulerades om att Tomas Eneroths kanske skulle komma att 

avgå. Det kan också tydas som att han trots sina 20 erfarenhetsår är han inte tillräckligt bra 

för att bli minister.  

 

 

“Han blev inte minister 2014, trots sina 20 år på riksdagsbänken 

(...) Men sommaren 2017 fick han till sist chansen (...) Men 

lyckan kan bli kortvarig”  

 

Svenska Dagbladet 25/8 – Sista kräftskivan med gänget? – flera ministrar kan tvingas gå 

 

De anonyma källorna framställs oftast som sakliga, alltså varken på ett positivt eller negativt 

sätt.  

 

Även här är det medierna som spelar en viktig roll i hur personer lyfts fram, presenteras och 

framställs i medierna. För de personer som medierna ofta väljer att uppmärksamma påverkar 

publikens åsikter om att just dessa personer är mer betydande än andra som inte 

uppmärksammas lika ofta. Dessutom påverkas publikens åsikter av hur medierna väljer att 

framställa och attribuera personer och andra objekt (Strömbäck, 2014). Det är också genom 

att gestalta och använda sig av berättartekniker, för att intensifiera vissa händelser eller 

personer, som medierna kan fånga uppmärksamhet hos publiken, vilket utgör en del av 

mediernas logik (Hernes; Strömbäck, 2014).  
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8. Slutsatser och slutdiskussion  
 

I detta avlutande kapitel presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till, och om vi har 

uppfyllt vårt syfte samt frågeställningar. Vi för också en diskussion om varför resultatet blev 

som det blev och dess betydelse. I slutet ger vi också förslag på vidare forskning inom 

området.  

 

Vårt syfte var att se hur rapporteringen om Transportstyrelseskandalen såg ut i Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, samt hur skandalen formades till en kris.  

Genom både vår kvalitativa och kvantitativa innehållsanalys kunde vi se hur tidningarnas 

rapportering såg ut och att det var sig ganska likt mellan tidningarna som la mycket fokus på 

de misstroendeförklaringar som riktades mot ministrar, politikers avgång samt spekulationer 

om vad som skulle komma att hända, vilket var anledningen till att flest artiklar publicerades 

under vecka fyra. Vi kunde också se att rapporteringen i högsta grad var skandaliserad utav 

medierna, både genom att journalisterna själva uttryckte dramatiska formuleringar, men 

också genom att politiker fick ta plats och skandalisera varandra. Det vi kunde se i vår 

undersökning var att medierna under sin rapportering började gestalta skandalen som en kris, 

både genom att fokusera på de allvarliga konsekvenser som skandaler bidragit till, men också 

genom att benämna den som en kris. Dessutom använde medierna, speciellt Expressen, ett 

dramatiskt språk som gjorde att händelsen tolkades som en spännande berättelse. Framför allt 

var det under vecka fyra, där artiklarna för det mesta berörde misstroendeförklaringar, 

spekulationer och  regeringsombildning, som medierna målade upp skandalen som en stor 

kris med hjälp av att vinkla på krisens storlek och att använda sig av ett dramatiskt språk. Det 

var inte medierna som skapade krisen, utan de hjälpte till att forma den redan uppkomna 

krisen genom sin rapportering.  

 

Det var framför allt kvällstidningarna som dominerade i kategorin skandal- och 

spelgestaltning, men vårt resultat visade även att det fanns en del skandal- och 

spelgestaltande hos morgontidningarna. Detta såg vi även tydliga exempel på i vår textanalys. 

Det resultatet ansåg vi stack ut lite eftersom tidigare forskning pekat mot att det i högsta grad 

är kvällstidningar som är mer benägna att skandal- och spelgestalta.  
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Vår studie är ett fall av politisk kommunikation med inriktningen politiska skandaler. Vi kan 

med vår studie inte dra några generaliserande slutsatser då vårt urval inte är tillräckligt stort. 

Vi kan med vår undersökning se hur Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet valde att rapportera om Transportstyrelseskandalen under den period vi har 

undersökt. Vi kan enbart dra slutsatser utifrån det vi har undersökt, med det sagt kan vi inte 

uttala oss om hur det i allmänhet skrivs om politiska skandaler eller hur morgon- och 

kvällstidningar generellt gestaltar politik. Däremot kan vi se tydliga mönster, som bekräftas 

av tidigare forskning, hur kvälls- och morgontidningar tenderar att rapportera om politiska 

skandaler.  

 

Före vår undersökning hade vi en tanke om att resultatet skulle visa på större och tydligare 

skillnader mellan hur kväll- och morgontidningarna valde att gestalta sin artiklar. Då menar 

vi specifikt skandal- spel- och sakgestaltning. Vi trodde att morgontidningar skulle ha 

betydligt fler artiklar gestaltade som sak och att det inte i lika hög utsträckning som vårt 

resultat visade skulle förekomma skandal- och spelgestaltning.  

 

De metoder vi använde anser vi var bra för den typ av undersökning vi ville göra samt för att 

få svar på de frågor vi ställde. Vi fick med den kvantitativa delen en översikt på hur 

spridningen såg ut och den kvalitativa delen gjorde att vi kunde gå in djupare på vårt 

empiriska material och analysera artiklarnas innehåll.  

 

8.1 Förslag på vidare studier 

Vår studie centrerar kring hur medierapporteringen kring en politisk skandal såg ut år 2017. 

Eftersom medielandskapet är under en konstant förändring, och eftersom alla politiska 

skandaler kan se olika ut skulle en tänkbar framtida studie om en annan skandal komma med 

nya idéer och resonemang gällande hur medier gestaltar politiska skandaler.  

 

Då politisk kommunikation är ett stort område inom forskningen finns även en hel del teorier 

som vi inte använde oss av i denna studie. Det går därför att undersöka om valet av andra 

teorier, som skiljer sig från de vi har använt oss av skulle ge nya infallsvinklar.  
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Vårt inhämtade material kom från tryckta medier i fyra stora svenska tidningar. Om man 

skulle vilja undersöka Transportstyrelseskandalen på nytt skulle det vara intressant att 

eventuellt titta på hur nyhetsrapporteringen såg ut i artiklar publicerade på webben, eller i helt 

andra tidningar/medieorganisationer än just de vi tittade på.  

 

Ett annat alternativ som vi anser vore intressant är att studera hur den politiska krisen 

formades från ett helt annat perspektiv, nämligen att undersöka hur krishanteringen i 

regeringen såg ut, hur det kommunicerades, om det fanns en plan för hur man agerar vid en 

skandal eller kris och hur man följde den.  
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Bilaga 1 – Tolkningsregler  
 
Nyhet – När det i vanliga nyhetsartiklar rapporteras om aktuella händelser. Ofta i det allra 
första skeendet när man presenterar vad som har hänt på ett översiktligt plan.  
 
Skandal – När artiklar fokuserar på händelser där exempelvis en politiker eller annan 
makthavare har gjort ett utspel, uppträtt på ett sätt som kan anses vara en moralisk 
överträdelse, eller har frångått de värderingar eller normer som finns i samhället. Artikeln 
vinklas och målar upp händelser som skandaler, ibland med ett dramatiskt språk. Det kan till 
exempel vara att medierna låter politiker skandalisera andra politiker, vilket betyder att 
politiker får utrymme att kritisera andra politikers handlingar. I vissa fall får bara ena sidan 
komma till tals. Det kan även vara att nya uppgifter tillkommer som förvärrar och blåser upp 
skandalen.  
 
Skandal nämns – Eftersom Transportstyrelseskandalen ofta kallas it-skandalen vill vi hålla 
isär de artiklar där man har valt att skriva ordet skandal och de artiklar som faktiskt 
skandalgestaltar. Vi kan räkna med en artikel som skandal när ordet skandal nämns, då gör vi 
det under kategorin “Skandal nämns”, och då behöver inte artikeln för den sakens skull vara 
skandalgestaltad. 
 
Politisk kris – När ord som kris, haveri och risk används i artiklarna, såväl som i citat, som 
syftar på skandalens storlek och/eller dess konsekvenser, som att till exempel rikets säkerhet 
hotas eller politiker tvingas avgå, klassificeras artikeln under politisk kris. Dessutom när 
medierna jämför denna skandal/kris med tidigare politiska skandaler/kriser har vi valt att 
klassa artikeln under politisk kris.  
 
Sak – En sakgestaltad politik fokuserar sakligt på politiska händelser, nya förslag eller vad en 
politiker sagt. Politiken gestaltas på ett väldigt rakt sätt.  
 
Spel – När politik framställs som en tävling om makten där det finns vinnare och förlorare. 
Ofta fokus på hur politik bedrivs, politikers relationer till varandra, kampen om väljarnas 
röster och vilka strategier politiker har. Det kan också vara att medierna spekulerar kring 
händelseförlopp som vilka politiker som kommer avgå härnäst, och när medierna fokuserar 
på vilket parti som växer sig större och vilket parti som tappar väljare, exempelvis genom att 
presentera siffror i opinionsmätningar. 
 
Person – När fokus ligger på en enskild person, vad denne har sagt eller gjort och vem denne 
person är. Enskilda personer hamnar i centrum och deras liv eller handlingar målas upp på ett 
dramatiskt sätt, till exempel genom att medierna använder sig av stora och 
uppseendeväckande rubriker eller vinklar händelsen på ett dramatiskt sätt. 
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Bilaga 2 – Kodinstruktioner till den kvantitativa delen 
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Bilaga 3 – Kodschema juli 
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Bilaga 4 – Kodschema augusti 
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Bilaga 5 – Sammanställning av kodschema vecka för vecka  
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