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Abstract	  
Titel:	   	  Från	  bostadsbluff	  till	  förlåtturné	  –	  Storstadstidningarnas	  

berättelse	  om	  Håkan	  Juholts	  bidragsaffär	  2011.	  

Författare:	   	   Maria	  Calleberg	  och	  Karin	  Bergström.	  

Handledare:	   	   Elisabeth	  Stúr.	  

Examinator:	   	   Börje	  Alström.	  

Kurs:	   	   C-‐uppsats,	  15	  hp.	  

Termin:	  	   	   HT	  2011.	  

Syfte:	  	   	  Att	  undersöka	  hur	  berättelsen	  om	  Håkan	  Juholts	  bidragsaffär	  såg	  
ut	  i	  fyra	  rikstäckande	  tidningar.	  Studien	  fokuserar	  på	  hur	  
narrativen	  och	  mediedrevets	  dramaturgi	  såg	  ut.	  Även	  skillnader	  i	  
rapporteringen	  i	  kvälls-‐	  respektive	  morgonpress	  studeras.	  

Metod	  och	  material:	  	   Studien	  är	  en	  narrativ	  innehållsanalys	  av	  nyhetsartiklar	  
publicerade	  i	  Aftonbladet,	  Expressen,	  Dagens	  Nyheter	  och	  
Svenska	  Dagbladet	  under	  perioden	  7-‐21	  oktober	  2011.	  Urvalet	  av	  
artiklar	  har	  gjorts	  strategiskt.	  	  

En	  mindre	  kvantitativ	  presentation	  av	  materialet	  presenteras	  
också.	  

Huvudresultat:	  	   Berättelsen	  om	  Håkan	  Juholts	  bidragsaffär	  i	  medierna	  utgör	  ett	  
tydligt	  exempel	  på	  ett	  mediedrev.	  Alla	  tidningar	  följer	  samma	  
mönster	  i	  rapporteringen	  och	  deltar	  i	  drevet,	  men	  det	  finns	  stora	  
skillnader	  i	  berättarteknik	  mellan	  kvälls-‐	  och	  morgonpress.	  
Expressen	  publicerade	  överlägset	  flest	  artiklar	  under	  den	  
studerade	  perioden.	  

Nyckelord:	  	   	  Mediedrev,	  skandal,	  medierad	  skandal,	  Håkan	  Juholt,	  
Socialdemokraterna,	  bidragsaffär,	  narrativ	  innehållsanalys,	  
politisk	  skandal,	  dramaturgi,	  berättelse.	  
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1.	  Problemformulering	  
 

”Drevet får en egen dramaturgi som gör sig väldigt bra på bild, som 
gör sig väldigt bra i TV. Det är väldigt kul att vara med i det, det är 
som en julafton och han är granen i mitten som alla dansar kring”  

Tidningen Resumés chefredaktör Viggo Cavling om mediedrevet 
under Håkan Juholts bidragsaffär (Medierna i P1 2011-10-15) 

 
Den 7 oktober avslöjade Aftonbladet att socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt tagit ut 
ett fullt bostadsbidrag för sin övernattningslägenhet i Västertorp – trots att han bara är 
berättigad till halva. Redan samma dag höll Håkan Juholt en presskonferens där han bad om 
ursäkt och erkände att han hade gjort fel. Trots det ledde Aftonbladets avslöjande till en 
intensiv rapportering – med ännu fler avslöjanden – under de följande två veckorna. Håkan 
Juholt blev ett hett villebråd och den samlade journalistkåren följde varje steg han tog. 

När en politisk skandal offentliggörs är det medierna som avgör hur den beskrivs för 
allmänheten. Medieforskarna Sigurd Allern och Ester Pollack menar att hur politikerns 
övertramp framställs, vilken journalistisk vinkel som väljs, hur saken visualiseras och 
beskrivs och vem eller vilka som ges en framträdande plats samt vilka proportioner skandalen 
antar bestäms av alla de val som görs ute på nyhetsredaktionerna. Enligt dem kan till och med 
en medierad skandal ses som ett färdigskrivet drama med fastslagna roller för de involverade 
aktörerna och att det i slutändan är medierna som konstruerar en skandal (Allern och Pollack 
2009:17). 

Allern och Pollacks teori får stöd av Ekström och Johansson i studien “Talk scandals”. De 
menar att mediernas sätt att berätta om och regissera ett avslöjande påverkar om avslöjandet 
får proportionerna av en skandal eller inte. 

 
”En skandal är inte bara något som avslöjas utan också något som 

visas, rapporteras, iscensätts och hålls vid liv dag efter dag.”  
 (Ekström och Johansson 2008:13) 

	  
Medierna har makten att bygga upp berättelsen under en skandal vilket de också gjorde 

under Håkan Juholts bidragsaffär. Juholt erkände att han hade gjort fel redan samma dag som 
avslöjandet kom. Men när beskedet att åklagaren inlett en förundersökning kom den följande 
dagen fortsatte den intensiva bevakningen. 

En politisk skandal kan i sin tur leda till ett mediedrev. Ett mediedrev kännetecknas av en 
omfattande kritik angående hur en makthavare har uppfört sig. Händelsen måste vara 
dramatisk, personlig och med ett tydligt mönster av konflikt. Ett drev kan bara pågå under en 
viss begränsad tid – och affären som skildras bör ha en osäker utgång för spänningens skull. 
(Nord 2001:27). Därför vill vi undersöka berättelsens och mediedrevets olika beståndsdelar i 
fallet med Juholts bidragsaffär. 
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Såväl Lars Nord som Ester Pollack beskriver i två separata studier att det är nyhetsmedierna 
som driver ett mediedrev framåt, att det är de som leder ”jaktlaget” (Allern och Pollack 2009: 
19; Nord 2001:26). Ester Pollack beskriver även något hon valt att kalla för 
flockdjurshypotesen när hon skriver om ett mediedrevs uppbyggnad. Flockdjurshypotesen 
innebär i korthet att ett stort antal redaktioner gemensamt följer samma spår, bekräftar 
varandra och att ingen tar ansvar för proportionerna i rapporteringen (Allern och Pollack 
2009:21, 199). 

I den här studien vill vi undersöka hur berättelsen om Håkan Juholts bidragsaffär såg ut i de 
fyra storstadstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. 

	  
1.1	  Syfte	  
Syftet med den här studien är att undersöka hur berättelsen om Håkan Juholts så kallade 
bidragsaffär såg ut i de fyra storstadstidningarna. Vi vill i vår studie lyfta fram narrativen i 
rapporteringen. 

Vi utgår från följande frågeställningar:  
 Hur såg berättelsen om Håkan Juholts bidragsaffär ut i medierna? 
 Hur såg mediedrevets dramaturgi ut? 
 Hur skilde sig berättelsen åt i kvälls- respektive morgonpress? 
 

1.2	  Avgränsningar	  
I studien ingår Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och vi har 
avgränsat oss till perioden 7-21 oktober 2011. Anledningen till att vi har valt dessa är just att 
de är fyra nyhetsledande och rikstäckande medier med en bred publik.  

Vi anser att det finns en poäng i att välja två morgontidningar och två kvällstidningar. 
Eftersom det är intressant att studera om deras berättelser under ett mediedrev skiljer sig åt. 

Politiska kommentatorer, krönikor, ledare och debattinlägg ingår inte i vår studie. Politiska 
kommentarer hör till åsiktsjournalistiken och syftet med vår studie är inte att undersöka denna 
typ av journalistik. 

Den 7 oktober var den dag Aftonbladet publicerade sitt avslöjande, den 13 oktober 
meddelade Håkan Juholt att han inte tänkte avgå och en vecka senare hade medias 
rapportering kring Juholts bidragsaffären stannat av. Därför har vi avgränsat oss till just denna 
tidsperiod. 
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2.	  Teori	  
I detta kapitel sammanställer vi de teorier och den tidigare forskning som är relevant för vår 
studie. Detta är sedan grunden i vår analys och resultatpresentation. Teorierna presenteras för 
att öka förståelsen för hur en medierad skandal är uppbyggd och vilka bakomliggande orsaker 
det finns till att ett mediedrev uppstår.  
 

2.1	  Medielogik	  
Teorin om medielogiken grundades av två amerikanska forskare, David Altheide och Robert 
Snow, för ungefär 30 år sedan. Enligt dem innebär medielogik att ett mediums innehåll beror 
på vilket innehåll som passar mediets format, organisation, normer, interna arbetsvillkor och 
mediumets behov av uppmärksamhet. Medieinnehållet är skräddarsytt för mediernas format, 
och det formatet är i sin tur skräddarsytt för att passa publiken (McQuail 2010:373 och 
Strömbäck 2004:129). 

Althedie och Snow menar att för att fånga publikens intresse måste man först fånga 
mediernas intresse. Och för att fånga mediernas intresse måste man rätta sig efter mediernas 
logik. Med hänvisning till detta skriver Jesper Strömbäck i boken “Den medialiserade 
demokratin” att det som Altheide och Snow beskriver leder till en medialisering av samhället. 
”Medierna själva och deras behov, snarare än verkligheten, ska ha blivit det bestämmande för 
ett mediums innehåll” (Strömbäck 2004:129). 

Kent Asp menar att den berättarteknik som medierna använder sig av kan ses som en 
illustration av hur medialiseringen fungerar. I tekniken ingår tillspetsning, konfrontation, 
personifiering, förenkling och konkretisering (Asp 2011:152). Enligt Asp innebär 
medialisering att samhällets aktörer anpassar sig efter mediernas villkor. Vilket i sin tur, 
menar Asp, påverkar maktfördelningen. 

”En teori om hur medierna påverkar maktfördelningen i samhället genom att samhällets 
aktörer i ökande grad anpassar sig till mediernas sätt att arbeta och tänka, och de villkor 
medierna ställer” (Asp 2011:151). 

 

2.2	  Framing	  –	  gestaltningsteorin	  
Framingteorin översätts på svenska ofta till gestaltningsteorin. Det finns ingen tydlig och 
enhetlig definition om exakt vad teorin innebär. Jesper Strömbäck menar att en förklaring till 
att begreppet är svårdefinierat kan vara att det finns många olika aspekter av teorin. Framing 
handlar dels om hur mediernas gestaltning påverkar människors bild av den verklighet de 
gestaltar, dels om hur medierna väljer att gestalta vissa delar av verkligheten och inte andra. 
En tredje aspekt handlar om vilka delar av verkligheten medierna företräder (Strömbäck 
2004:40f). 

Karen S. Johnson-Cartee menar att framing är en process under vilken till exempel en 
nyhetsorganisation definierar och konstruerar ett politiskt problem eller en skandal som har 
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blivit offentlig. Enligt henne handlar det om vad medierna väljer att fokusera på och hur de 
beskriver detta för publiken. 

 
“A frame is a central organizing idea for news content that supplies a 

context and suggest what the issue is through the use of selection, 
emphasis, exclusion, and elaboration.”  

Johnson-Cartee (2005:24) 
 

Framing är ett sätt att uppmärksamma vissa aspekter av ett problem, vilket minimerar fokus 
på andra aspekter av samma problem. Teorin handlar om hur medierna “framar”, eller ramar 
in en nyhet, vilket i sin tur påverkar publikens uppfattning om olika händelser (Cappella och 
Hall Jamieson 1997:45ff). 

Vidare kan framing beskrivas som den referensram, det tema, eller den kontext en nyhet 
presenteras i. När man “framar”, eller ramar in en nyhet definierar journalisten ett problem, 
hittar orsakerna till problemet, tolkar problemet, gör en moralisk bedömning och föreslår i 
vissa fall lösningar (McQuail 2010:380; Strömbäck 2004:43).  

Framing är ett sätt att sätta vissa fakta i fokus när man presenterar en nyhet. Enligt Denis 
McQuail är det näst intill omöjligt för en journalist att inte vinkla en nyhet på något sätt och 
när journalisten gör detta tar denne ett steg bort från den totala objektiviteten och blir, om än 
omedvetet, i viss mån partisk i sin rapportering (McQuail 2010:380). 

Enligt Strömbäck handlar gestaltningsteorin också om alla de val redaktioner och 
journalister gör när de ska presentera en nyhet. Valen gäller vilka ämnen som tas upp, vilket 
berättarperspektiv som används, val av källor och om ordval. Han menar att det finns en 
föreställning om att medierna ska spegla verkligheten, men istället bör man kanske se det som 
att medierna förmedlar en rekonstruktion av verkligheten. Mediernas bild av en 
verklighetsaspekt är aldrig exakt samma som den verklighetsaspekt medierna rapporterar om. 

Ett annat sätt att se på gestaltningteorin är att det inte är verkligheten som sådan som är av 
vikt för människors bilder av samma verklighet, utan snarare nyheternas bilder av 
verkligheten (Strömbäck 2004:41). Detta synsätt används även av andra forskare, till exempel 
Sigurd Allern och Ester Pollack (2009), när de beskriver mediernas medverkan i en politisk 
skandal. 

 

2.2.1	  Gestaltning	  av	  politiker	  
Strömbäck menar att medierna har makt över vilka frågor publiken anser vara viktiga. Han 
menar också att medierna har makt över vilka sakfrågor människor använder som 
bedömningsgrund när de bildar sig en uppfattning om politiska ledare (Strömbäck 2004:45f). 

Joseph N. Cappella och Kathleen Hall Jamieson skriver i boken ”Spiral of Cynicism” att när 
medierna berättar historier om människor fokuserar de ofta på huvudpersonens karaktärsdrag 
och dennes skäl för att handla på ett visst sätt. Enligt dem kan publiken påverkas av hur dessa 
karaktärsdrag framställs när samma publik sedan ska bilda sig en helhetsuppfattning om 
politikern i fråga (Cappella och Hall Jamieson 1997:67). 

I en innehållsanalys genomförd i USA fann samma forskare att ungefär två tredjedelar av 
artiklar och inslag om en hälsovårdsreform i landet gestaltade politik som spel (Cappella och 
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Hall Jamieson 1997:111). I sina slutsatser kommer de fram till att spelgestaltning i medierna 
aktiverar publikens cynism gentemot politiker (Cappella och Hall Jamieson 1997:159). 

Sambandet som Cappella och Hall Jamieson kommer fram till går inte att bevisa i Sverige, 
enligt Strömbäck. Undersökningar som genomförts i Sverige har inte på motsvarande sätt som 
i USA lyckats bevisa att journalistiken påverkar vilket förtroende människor har för vissa 
makthavare, menar Strömbäck. Forskningen visar dock att det finns ett samband mellan 
mediernas bild av vissa politiker och människors föreställningar om samma politiker. 
”Människors uppfattningar om politiker har mer gemensamt med hur politiker framställs i 
journalistiken än med hur politiker är i verkligheten” (Strömbäck 2004:168). 

 

2.3	  Marknadsdriven	  journalistik	  	  
Tanken med journalistik som den beskrivs i litteraturen är att journalistiken ska ge svar på de 
klassiska frågorna vem, vad, när, var, hur och varför samt ge publiken den information som 
den behöver (Hamilton 2004: 238). Men så är inte fallet i en värld där nyhetsorganisationer är 
beroende av att göra intäkter, enligt James T. Hamilton. Han menar att journalistiken i dag 
snarare styrs av frågor som: vem bryr sig om informationen? Vad är dessa människor villiga 
att betala för den? När och hur kan vi tjäna pengar på det vi publicerar? De ekonomiska 
förutsättningarna en nyhetsorganisation måste jobba utifrån kan förklara varför medier i dag 
inte alltid innehåller nyheter som anses vara de viktigaste nyheterna utifrån andra perspektiv 
(Hamilton 2004:238).   

Marknadsdriven journalistik leder till att rapporteringen kring till exempel politik ofta 
fokuserar på negativa nyheter, att politiken gestaltas som ett spel och att medierna 
koncentrerar sig på att ge publiken det den vill ha (Hamilton 2004:244).  Vad som skiljer 
mediemarknaden från andra typer av ekonomiska marknader är dock att det finns en särskild 
relation mellan nyheter och demokrati. Denna länk riskeras enligt Hamilton att glömmas bort 
när ägare till medieföretag vill göra stora intäkter och enskilda journalister är fokuserade på 
att göra karriär (Hamilton 2004:245). 

Om man bortser från public service strävar alla medieföretag i Sverige efter att gå med vinst 
(Strömbäck 2004:105). Om de är marknadsstyrda eller inte finns det inget enkelt svar på. Men 
enligt Strömbäck har många forskare i Sverige under de senaste 15 åren hävdat att ekonomin 
och intäkterna blivit allt viktigare för medieföretagen. Antagandena om att företagen blivit 
marknadsstyrda grundas ofta på John H. McManus teori om att medieföretagen är rivaler på 
fyra olika marknader: publikmarknaden, annonsmarknaden, kapitalmarknaden och 
källmarknaden. Att medieföretagen i Sverige påstås vara marknadsstyrda är inte något unikt. 
Liknande kritik finns mot medieföretag i hela världen (Strömbäck 2004:106). 

	  
	  



Maria	  Calleberg	  och	  Karin	  Bergström	  
Jour	  09	  

C-‐uppsats,	  HT-‐11	  
	  
	  

 
 10	  

	  
2.4	  Personifiering	  och	  nyheter	  som	  
narrativer	  
McQuail menar att alla medier och alla journalister berättar historier på ett eller annat sätt. 
Allt medieinnehåll är exempel på olika berättelser i olika former. Ofta antar berättelserna en 
förutsägbar form och ett förutbestämt mönster. Händelser och handlingar länkas samman på 
ett för läsaren, tittaren eller lyssnaren logiskt vis. Enligt McQuail är anledningen till att 
journalister använder sig av dessa berättartekniska knep att göra nyhetsrapporteringen mer 
begriplig. När en journalist gör en berättelse av en nyhet underlättas vår förståelse av nyheten 
och av de fragment av verkligheten som nyheten handlar om. Journalisterna presenterar ofta 
sitt material utifrån hur nyhetsmässig informationen är, snarare än i vilken kronologisk 
ordning händelserna inträffat (McQuail 2010:383). 

För att dessa historier eller narrativer ska bli förståeliga och ha någon effekt på publiken 
måste läsarna kunna relatera till historien, menar Johnson-Cartee. Hon beskriver det som att 
publiken måste kunna identifiera sig med skådespelarna i dramat. Hon menar att eftersom 
nyhetsreportrar är av uppfattningen att publiken förstår och lätt kan relatera till girighet och 
mänskliga motiv fokuserar ofta rapporteringen kring saker som händer bakom scenen, 
exempelvis politikers snedsteg och deras fiffel. Eftersom skådespelarna i dramat är så centrala 
för publikens förståelse av nyheter leder det i sin tur till en ökad personifiering av nyheterna 
(Johnson-Cartee 2005:255f). 

Teorin om att journalistiken verkligen har blivit mer personifierad får stöd av en jämförande 
undersökning Strömbäck presenterar i boken “Den medialiserade demokratin”. Här jämför 
Strömbäck sina resultat när han undersökt nyheternas grad av personifiering 2002, med Håkan 
Hvitfelts resultat av en undersökning av förstasidesartiklarnas personifieringsgrad i fyra 
tidningar 1983. Resultatet presenteras i figur 1 på nästa sida. 
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FIGUR	  1.	  Journalistikens	  grad	  av	  personifiering	  1983	  och	  2002	  (Strömbäck	  2004:211).	  	  
 
1983 visade ingen av tidningarna Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet eller 

Expressen på en personifieringsgrad i artiklarna över 50 procent. 2002 var journalistiken i 
samtliga dessa tidningar personifierad i mer än 50 procent. I Aftonbladet och Expressen var 
ungefär tre fjärdedelar av artiklarna personifierade år 2002. Med personifiering i den här 
undersökningen avses antingen att artiklarna är “delvis abstrakta men att personer står i 
förgrunden” eller att “personer står i centrum” i artiklarna (Strömbäck 2004:210f). 

I boken “Skandalenes markedsplass” presenterar Ester Pollack och Sigurd Allern sju olika 
hypoteser kring politiska skandaler. De menar att hypoteserna i princip ska kunna falsifieras. 
Några av dem står i motsats till varandra (de kan inte stämma in vid en och samma tid under 
samma skandal) medan andra till viss del hänger ihop. Enligt Allern och Pollack är 
hypoteserna typiska kännetecken på politiska skandaler och applicerbara på många politiska 
skandaler. 

 
 1) Trivaliseringshypotesen: Politikerskandaler handlar vanligtvis om 

triviala normöverträdelser och regelbrott som på grund av 
mediebevakningen får stora proportioner. 

 2) Individualiseringshypotesen: Politikerskandaler begränsas till 
individuella normöverträdelser och personligt ansvar. Kollektivt 
ledaransvar och strukturella förhållanden som påverkar individuella 
handlingar lämnas utanför mediebevakningen. 
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 3) Flockdjurshypotesen: När skandalen och dess tolkningsram är 
bestämd, deltar ett stort antal redaktioner i nyhetsjakten. Man följer 
samma spår samtidigt som man bekräftar varandras ”stories”. Ingen tar 
ansvar för proportionerna. Jakten framstår som ett mediedrev där 
journalistflocken jagar bytet. 

 4) Anförarhypotesen: skandalisering på nationell nivå förutsätter att ett 
eller flera ledande medier med stort publikgenomslag fungerar som en 
pådrivare i skandaliseringen. 

 5) Politisk profil-hypotesen: Journalistik där redaktionen är eller har 
varit knuten till ett politiskt parti påverkas av ideologiska och politiska 
sympatier i sin rapportering och tolkning av politiska skandaler. 

 6) Könshypotesen: Både manliga och kvinnliga politiker skandaliseras, 
men toleransen för normöverträdelser är lägre för kvinnor än för män. 
Kvinnliga ledare förväntas visa mer empati än män. 

 7) Demoniseringshypotesen: Medieskandalens tolkningsramar och 
narrativer leder till demonisering av den som kritiseras eller anklagas. 
Han eller hon representerar det onda mot det goda, den skyldige mot 
offret. En kvinnlig ledare med ”manliga” ledaregenskaper blir snabbt en 
rikshäxa. (Författ. Anm: direktöversatt från norska Allern och Pollack 
2009:23) 
 

Hypoteser som passar in i sammanhanget kring personifiering är 
”individualiseringshypotesen” och ”trivialiseringshypotesen”. De handlar om det personliga 
ansvaret och att medierna bortser från att rapportera kring de bakomliggande orsaker och 
strukturer som kan tänkas påverka den enskilda politikerns handlingar. Samt att politiska 
skandaler vanligtvis handlar om triviala normöverträdelser som får stort utrymme i medierna 
(Allern och Pollack 2009:23). Störst blir medias uppmärksamhet om politikern med sitt 
snedsteg visar att denne inte lever som den lär (Allern och Pollack 2009:197). 

 

2.5	  Skandalen	  
Användningen av ordet ”skandal” eller engelskans ”scandal” ökade markant i de europeiska 
språken under 1700-talet. Men ordet går längre bakåt i tiden än så och härstammar troligtvis 
från grekiskans skandalon, som betyder ungefär ”fälla” eller ”moraliskt felsteg”. Under 
århundradena har ordets betydelse utvecklats och använts på flera olika sätt. Från att på 1700-
talet ha använts för att referera till en person som vanärade sin religion eller något som 
förhindrade religiös övertygelse, till att i dag användas dagligen och pryda löpsedlar världen 
över (Thompson 2000:12). 

Sociologiprofessorn John B. Thompson anser att ordet skandal i dag har en bredare 
innebörd och innebär någon form av moralisk överträdelse. Han menar att en skandal alltid 
innehåller någon typ av moraliskt övertramp som kommer till andras kännedom. Eller som 
Allern och Pollack (2009) uttrycker det; en normöverträdelse. När en politikers övertramp 
avslöjas är det mycket besvärande för denne, menar Thompson (Thompson 2000:13). 
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”Scandal refers to actions or events involving certain kinds of 

transgressions which become known to others and are sufficiently 
serious to elicit a public response” 

 (Thompson 2000:13) 
 
Thompson menar att när vi i dag använder ordet skandal hänvisar vi först och främst till 
handlingar, händelser eller omständigheter som karaktäriseras av följande egenskaper: 
 

 1) Deras uppkomst eller existens involverar en överträdelse av vissa 
värderingar, normer eller moraliska koder. 

 2) I deras uppkomst eller existens finns ett element av hemlighållande, 
men de är kända för, eller starkt övertygade att existera, av andra 
individer än de som är direkt involverade (hädanefter kallas dessa 
individer för ”icke-deltagare”). 

 3) Några av ”icke-deltagarna” motsätter sig handlingarna eller 
händelserna, och kan bli förolämpade av överträdelserna. 

 4) Några av ”icke-deltagarna” uttrycker sitt ogillande genom att publikt 
gå ut och förkasta handlingarna eller händelserna. 

 5) Avslöjandet och förkastandet av händelserna eller handlingarna kan 
skada ryktet för de individer som är ansvariga för dem (men detta är 
nödvändigtvis inte alltid fallet). 
(Författ. Anm: direktöversatt från engelska Thompson 2000:14) 

 
Enligt Thompson är alla dessa fem punkter nödvändiga för att en handling eller händelse 

ska kunna bli en skandal. Men den, enligt honom, viktigaste ingrediensen i en skandal är 
någon form av överträdelse. Samtidigt finns det stora kulturella skillnader bland normer, 
värderingar och moraliska koder och vad som räknas som en skandal i ett sammanhang – 
exempelvis att en högt uppsatt politiker har en otrohetsaffär – kan ses som någonting helt 
acceptabelt någon annanstans (Thompson 2000:15). 

 

2.5.1	  En	  medierad	  skandal	  
En skandal är ingenting nytt – tvärtom – den har funnits i flera århundraden. Men i takt med 
det moderna samhällets utveckling har även skandalens uppbyggnad och konsekvenserna av 
den förändrats. Thompson menar att den största förändringen är att skandalen har blivit allt 
mer bunden till mediernas sätt att kommunicera. Skandaler är inte längre lokala händelser 
som bryter ut genom kommunikation ansikte–mot–ansikte, där familjen, grannar eller vänner 
är involverade (Thompson 2000:31). Thompson kallar den nya typen av skandal för en 
”medierad skandal”. Enligt honom skiljer sig medierade skandaler från det han kallar för en 
”vanlig” skandal, eftersom de i stor utsträckning är skapade för att passa medielogikens 
ramar. 

En medierad skandal pågår alltid över en längre tidsperiod. De pågår alltid längre än en dag, 
eftersom första dagens avslöjande bara är början på skandalen. Skandalen kan sedan fortsätta i 
veckor, månader och till och med år, men en medierad skandal kan heller aldrig pågå för evigt 
(Thompson 2000:72). 
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De största och allvarligaste skandalerna, exempelvis Watergate, slutar många gånger med 
att åtal väcks, att någon blir avskedad och att de inblandade går ur skandalerna med skadade 
karriärer (Thompson 2000:22). Thompson delar upp politiska skandaler i tre olika kategorier: 
sexskandaler, ekonomiska skandaler och maktskandaler.  

I boken ”Skandalenes markedsplass” utvecklar Sigurd Allern och Ester Pollack hur 
mediernas medverkan i en skandal ser ut. De menar att sättet medierna framställer skandalen, 
vilken journalistisk vinkel som väljs, vilka källor som får framträda (och inte framträda), hur 
skandalen visualiseras och vilka proportioner saken tar förutsätter journalistiska val (Allern 
och Pollack 2009:17f). 

I studien ”Talk scandals” argumenterar medieforskarna Mats Ekström och Bengt Johansson 
för att det krävs aktivitet från två sidor för att en politisk skandal ska uppstå. På samma sätt 
som Thompson anser Ekström och Johansson att det från politikerns sida krävs ett moraliskt 
övertramp, och från mediernas sida krävs specifika publiceringar (Ekström och Johansson 
2008:13). Ekström och Johansson menar att medierna är medskapare under uppbyggnaden av 
en politisk skandal, eftersom de är delaktiga i upprättandet av gränslinjen mellan vad som är 
moraliskt accepterat och inte. 

 
”En skandal är inte bara något som avslöjas utan också något som 

visas, rapporteras, iscensätts och hålls vid liv dag efter dag.”  
 (Ekström och Johansson 2008:13) 

 
Thompson har delat upp skandalen i fyra olika faser: skandalens förstadium, själva 

skandalen, kulmineringsfasen och skandalens följder (Thompson 2000:73). Ekström och 
Johansson har i sin studie ytterligare utvecklat skandalens olika faser. De listar i sin studie sex 
olika aspekter på hur en skandal regisseras i medierna. 

  
 1) ”Showing or reconstructing the original transgression” – ”Visa 

eller återskapa den ursprungliga överträdelsen”. Medierna 
återskapar på olika sätt händelsen för publiken. Exempelvis används 
bilder på stället där händelsen ska ha ägt rum tillsammans med 
arkivbilder på skandalens huvudperson, vilket medierna sedan 
kombinerar med beskrivningar av vad personen är skyldig till. Viktigt är 
också att intervjua vittnen som har varit involverade i händelsen eller 
har varit med om liknande saker. 

 2) ”Staging the main actor’s reactions to the revelation” – 
”Iscensätta huvudpersonens reaktion på avslöjandet”. Politikerns 
person hamnar i fokus. Detta kräver att politikern uttalar sig i medierna 
och ger journalisterna intervjuer, oavsett om det inte är till politikerns 
fördel eller inte. 

 3) ”Establishing a moral standard” – ”Etablera den moraliska 
standarden”. Medierna letar fram personer, till exempel en annan 
politiker, som slår fast att personen i frågas handlande är moraliskt 
oacceptabelt. När detta är genomfört är skandalen ett faktum. 

 4) ”Twisting the knife yet again” – ”Vrida om kniven ytterligare än 
gång”. Medierna gräver i sina arkiv för att hitta uttalanden från 
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politikern i fråga som visar hur inkonsekvent och bisarrt hans eller 
hennes beteende är. 

 5) ”Keeping the scandal alive” – ”Hålla liv i skandalen”.  
Under en skandal fylls medierna med kommentarer från alla möjliga 
håll. Oppositionen, chefer, kollegor och familjen till personen i fråga får 
komma till tals, vilket gör att diskussionen hålls vid liv. Den mest 
frekvent diskuterade frågan i medierna är huruvida politikern ska få 
behålla sin post eller inte. Ekström och Johansson hänvisar till Lull och 
Hinerman (1997) när de hävdar att rapporteringen om en skandal många 
gånger innehåller fler publiceringar där själva skandalen diskuteras än 
nya fakta kring skandalen. 

 6) ”Quoting in forms of confessions, apologies and regret” – ”Citera 
och visa huvudpersonens eventuella erkännanden, ursäkter och ånger”. 
När den utpekade politikern erkänner att han eller hon har gjort fel kan 
det dels ses som en ursäkt, men också innehålla förklaringar till hur 
personen själv har upplevt händelsen. Just kontrasten mellan 
känslomässiga berättelser och kritiska attacker är oftast en del i 
mediernas dramatisering. (Författ. Anm: direktöversatt från engelska 
Ekström och Johansson 2008:14-18). 

 
Inspirerade av Thompson har Ekström och Johansson utvecklat vad de kallar för ”second 

order talk scandals”. Det som kännetecknar dessa skandaler är att uttalanden som görs i 
medierna under en pågående sex–, ekonomi– eller maktskandal i sig kan utvecklas till 
skandaler. Talk scandals är beroende av mediernas sätt att arbeta och deras särskilda sätt att 
presentera skandalen för publiken. Särskilt intervjuformat, citeringsteknik och olika sätt att 
låta olika röster komma till tals på påverkar (Ekström och Johansson 2008:18). 

Enligt Thompson ökar intensiteten av en medierad skandal ofta vid exempelvis en rättegång 
eller en presskonferens, eftersom dessa händelser gör att medierna regelbundet förses med 
information som de kan använda i rapporteringen (Thompson 2000:72). Utöver det följer 
medierade skandaler ett tydligt mönster där en fas av skandalen följs av en annan, men 
mönstret är inte bestämt på förhand. Den viktigaste delen i en medierad skandal är nämligen 
att det är helt öppet hur skandalen kommer att sluta (Thompson 2000:73; Allern och Pollack 
2009:17). Efter en medierad skandal kan man ofta tydligt se att den har flera likheter med 
tidigare skandaler, menar Thompson. Men när man iakttar en pågående skandal utifrån, eller 
befinner sig mitt i den, är det väldigt svårt att sia om dess utgång (Thompson 2000:73). 

För individerna inblandade i en skandal blir bevisen som medierna publicerar ofta akut 
pinsamma, och det blir svårt för dem att förneka mediernas påståenden när de möter publiken. 
Thompson menar att när något väl har publicerats i medierna slutar det inte, utan fortsätter att 
cirkulera under en lång tid efter det ursprungliga avslöjandet (Thompson 2000:70). 
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2.6	  Skandalinriktad	  journalistik	  
Enligt Johnson-Cartee har nyhetsorganisationer förstått att personifiering av journalistiken, 
attacker på enskilda personer och skandaler lockar en stor publik. De har förstått värdet av ett 
politiskt skådespel i media. Johnson-Cartee skriver, med hänvisning till Edelman (1988), att 
denna typ av rapportering har sin grund i att nyhetsorganisationer har ett vinstintresse och 
därför skriver om sådant som publiken efterfrågar (Johnson-Cartee 2005:277). Politiska 
skandaler passar perfekt in i en mediekultur där chockerande, sensationella och avvikande 
nyheter anses vara den sortens nyheter som lockar läsare (Ekström 2000). 
Nyhetsorganisationer i dag drivs av ekonomiska intressen – och politiska skandaler kan bidra 
till att generera vinster (Thompson 2000:32; Allern och Pollack 2009:19). Politiska skandaler 
förenar också på ett sätt mediernas behov av att vara marknadsorienterade med behovet av att 
fungera som samhällets granskare av makthavarna; skandaler säljer, samtidigt som ett 
avslöjande blir ett bevis på att medierna granskar de som är i maktposition (Allern och 
Pollack 2009:203). 

Med hänvisning till politikforskaren Larry J. Sabatos bok “Feeding frenzy: How attack 
journalism transformed American Politics” (1991) skriver Johnson-Cartee att nyhetsmedier de 
senaste 30 åren i allt större utsträckning fokuserar på de sensationella och dramatiska 
nyheterna (Johnson-Cartee 2005:275f). I USA har detta lett till en ökad negativitet i 
nyhetsinnehållet. Sedan Watergateskandalen har medierna upprepade gånger rapporterat om 
skandaler som involverar landets presidenter. Ur den undersökande journalistiken har en ny 
typ av journalistik vuxit fram som Sabato kallar för “interrogating reporting style” (Johnson-
Cartee 2005:275f). I Sverige kallas en liknande gren inom journalistiken för konfronterande 
och kritiskt granskande journalistik, enligt Westerståhl och Johansson (1986). 

	  
2.7	  Mediedrevet	  
I studien ”Statsråden och Dreven” försöker Lars Nord med hjälp av tidigare forskning ge svar 
på vad som karakteriserar ett mediedrev. Han skriver att ett drev handlar om att en stor mängd 
reportrar rapporterar intensivt, överdrivet och ibland okontrollerat om samma affär eller 
skandal (Nord 2001:26). Nord menar att för att kunna kalla en pågående rapportering för ett 
mediedrev måste många medier under en lång tid rapportera relativt ensidigt kring den 
aktuella händelsen. Detta måste pågå under en längre tid för att spegla händelsen med 
dramatik. I likhet med andra forskare anser Nord att historien dessutom bör ha en oviss 
utgång (Nord 2011:126). 

Enligt Nord behöver drevet inte nödvändigtvis börja i mediesystemet som sådant, ofta 
uppstår drevet ur ett rykte, ett dokument eller ett tips som en eller flera redaktioner får tag i. 
De efterföljande händelserna brukar sedan se liknande ut var gång det rör sig om ett 
mediedrev: medierna samspelar och följer upp varandras uppgifter, spekulerar och drar egna 
slutsatser och följer hela tiden upp historien med nya intervjuer med den utsatte politikern. 
Detta för historien framåt, menar Nord (Nord 2001:26).  
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Centralt för ett mediedrev är att avslöjandet ursprungligen kommer från en stor nationell 
redaktion. Storstadsmedierna bestämmer hur dramaturgin ska se ut och är ofta pådrivande i 
skandaliseringen. Allern och Pollack kallar detta för ”anförarhypotesen” (Nord 2001:26; 
Allern och Pollack 2009:23).  

Vidare kännetecknas ett drev av en omfattande kritik angående hur en makthavare har 
uppfört sig. Händelsen måste vara dramatisk, personlig och med ett tydligt mönster av 
konflikt. Ett drev kan bara pågå under en viss begränsad tid – och den affär som skildras bör 
ha en osäker utgång för spänningens skull. Till exempel ska det inte vara helt säkert att 
politikern i fråga måste avgå (Nord 2001:27). 

I boken ”Skandalenes markedsplass” beskriver Allern och Pollack ett mediedrev som en 
sorts moralpanik som bryter ut. Men eftersom paniken till stor del utspelar sig i medierna, 
anser de att uttrycket ”mediepanik” snarare är mer korrekt att använda. Drevet i sig handlar 
om en historia som hela tiden trappas upp och om en jakt som inte tar slut förrän bytet är fällt 
(Allern och Pollack 2009:19). Lars Nord beskriver ett mediedrev på ett liknande sätt i sin 
studie “Statsråden och dreven” (Nord 2001:26). Nord menar att det är medieaktörerna själva 
som driver historien framåt. Vilket stämmer överens med Ester Pollacks resonemang att 
nyhetsmedierna ”leder jaktlaget” (Pollack 2009:104). 

Pollack uttrycker det också som att det är svårt för en redaktion att inte bli en del i drevet 
när en skandal uppdagas. Det är svårt att gå emot strömmen, det är betydligt enklare att bara 
följa med, vilket också inger en känsla av samhörighet. I anslutning till de andra hypoteser 
som presenterats tidigare i teorikapitlet beskriver Allern och Pollack en hypotes de väljer att 
kalla för ”flockdjurshypotesen”. Denna hypotes passar väl in under ovanstående resonemang 
kring ett mediedrev. ”Flockdjurshypotesen” innebär i korthet att ett stort antal redaktioner 
gemensamt följer samma spår, bekräftar varandra och att ingen tar ansvar för proportionerna 
(Allern och Pollack 2009:21; Pollack 2009:199). 

I sin studie ”Statsråden och Dreven” jämför Nord medias rapportering under Rainer-affären 
1983 och Freivalds-affären 2000. Han kommer bland annat fram till att det rapporterades mer 
ensidigt kring Freivalds-affären (Nord 2001:62). Jämfört med Rainer-affären 1983 var dubbelt 
så många artiklar och inslag negativa till Freivalds, rapporteringen var betydligt mer kritisk 
och medierna var relativt enhetliga i sin kritik. År 2000 var artiklarna dessutom mycket mer 
moraliskt och privat vinklade. Huvudpersonen Freivalds stod i centrum för rapporteringen. 
Detta, menar Nord, visar att journalistiken var mer personifierad år 2000. 1983 var 
rapporteringen mer inriktad på politiken och vilka konsekvenser affären skulle få för 
socialdemokratin och regeringen (Nord 2001:62f).  

Nord finner också att fler artiklar och inslag var av tolkande karaktär år 2000 jämfört med 
1983. Det hade blivit vanligare att journalister framförde åsikter på nyhetsplats. Däremot var 
det nästan ingen som krävde Freivalds avgång, medan många gjorde det i Rainers fall 1983 
(Nord 2001:64). Resultatet presenteras i figur 2 på nästa sida. 
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FIGUR	  2.	  Antalet	  beskrivande	  respektive	  tolkande	  nyheter	  år	  1983	  och	  2000	  (Nord	  2001:45).
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3.	  Metod	  
I detta kapitel beskriver vi vår metod – den narrativa innehållsanalysen – och det 
tillvägagångssätt vi har använt oss av i vår studie. Vi beskriver även vårt urval och vilka 
metodproblem som har uppstått. Avslutningsvis för vi ett resonemang kring reliabilitet och 
validitet. 

	  
3.1	  Urval	  och	  avgränsningar	  
Vi har avgränsat oss till de fyra storstadstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska 
Dagbladet och Dagens Nyheter. Anledningen till att vi har valt dessa är just att de är fyra 
nyhetsledande och rikstäckande medier med en bred publik. Dessutom kan innehållet i 
rikstäckande medier antas påverka opinionen i större utsträckning, än till exempel smala 
nischmedier eller lokaltidningar, eftersom de når ut till ett större antal människor. Detta är 
också något som Lars Nord poängterar i den liknande studien ”Statsråden och dreven” (Nord 
2001:11). 

Som vi diskuterat i föregående teorikapitel berör dessutom Lars Nord, Sigurd Allern och 
Ester Pollack att storstadsmedier ofta bestämmer hur dramaturgin under ett mediedrev ser ut 
och är pådrivande i en skandals medialisering (Nord 2001: 26; Allern och Pollack 2009:23). 
Centralt för ett mediedrev är också ofta att avslöjandet kommer från en stor nationell 
redaktion (Nord 2001:26). I vårt fall Aftonbladet. 

Vi anser också att det finns en poäng i att välja två morgontidningar och två kvällstidningar. 
Eftersom det är intressant att studera om deras sätt att rapportera under ett mediedrev skiljer 
sig åt. I flera andra studier som vi har tagit del av ser urvalet av tidningar likadant ut. 
Exempelvis i Lars Nords studie ”Statsråden och dreven” och i Ester Pollacks studie ”Extra 
Extra. Hon sågas – hon avgår. Opinionsjournalistikk og ministerskandale i Sverige 2006”. 

Vi har studerat material publicerat under perioden 7 oktober till och med 21 oktober. Den 7 
oktober var den dag Aftonbladet publicerade sitt avslöjande, den 13 oktober meddelade 
Håkan Juholt att han inte tänkte avgå och en vecka senare hade medias rapportering kring 
Juholts bidragsaffären stannat av. Med denna tidsaxel som bakgrund är perioden vi har 
undersökt relevant i förhållande till vårt syfte med studien. 

Vi har valt bort material som publicerats på de undersökta tidningarnas webbplatser, 
eftersom webbredaktörer har möjlighet att ändra och ta bort saker i artiklarna efter 
publiceringen. 

I den mån huvudnyheten som presenteras på tidningarnas förstasidor handlar om Juholt, har 
vi inkluderat dem i vår analys. Detta för att vi anser att förstasidorna är en del av berättelsen 
och att vår narrativa analys skulle bli ofullständig om vi valde bort dem. Även bilder och 
bildtexter har inkluderats av samma skäl. Dock har vi inte tittat på bilderna mer ingående och 
genomfört separata analyser av dessa. Vi har sett bilderna som en del av den berättelse vi 
undersöker.  
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Politiska kommentatorer, krönikor, ledare och debattinlägg ingår inte i vår studie. Politiska 
kommentarer hör till åsiktsjournalistiken och syftet med vår studie är inte att undersöka denna 
typ av journalistik. Vi har valt att inte inkludera löp i vår undersökning. Vi tycker att 
förstasidor och artiklar är det som rör berättelsen. Löp görs för att locka människor att köpa 
tidningar, och blir således inte en del av berättelsen på samma sätt som förstasidorna. 

Vårt återskapande av Juholts bidragsaffär är inte helt fullständigt eftersom materialet är 
hämtat från fyra tidningar, och etermedierna är exkluderade. Studien hade nått ännu en 
dimension om vi inkluderat TV och radio. Men vi är säkra på att dramaturgin inte har 
påverkats av vårt urval, då ingenting talar för att etermedierna stod utanför drevet. 

	  
3.2	  Val	  av	  metod	  
Vi har valt att göra en narrativ innehållsanalys av hur medierna berättade den historia som 
kom att kallas för Juholts bidragsaffär. Eftersom vi är intresserade av budskapet och 
berättelsen i de texter, rubriker och bilder som publicerades då. Med en narrativ analys 
intresserar vi oss för berättelsen och inte generella mönster som kan urskiljas i stora 
datamängder vid en kvantitativ analys (Bergström och Boréus 2005:223). Vi anser att en 
narrativ innehållsanalys passar våra frågeställningar eftersom vi söker svar på frågorna hur 
och på vilket sätt. 

Vi använder mycket citat från berättelsens huvudpersoner i vår resultatpresentation eftersom 
vi är intresserade av narrativen och aktörerna är en viktig del i den. 

I boken ”Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys” hänvisar kapitelförfattaren Alexa Robertson till William Labov (1967) som har 
identifierat gemensamma beståndsdelar för en narrativ (Robertson 2005:229). Vi har utgått 
från denna uppdelning i vår studie. 

 
Steg 1: Abstract och orientering 
Här har vi gått igenom hela urvalet och gjort en kvantitativ presentation över artiklar som 
publicerades under perioden 7-21 oktober uppdelat efter tidning. Sedan presenterade vi en 
sammanfattning av berättelsen enligt följande: 
Vad hände? 
När utspelades berättelsen? 
Vilka var de centrala aktörerna? 
Vilka återkommande igenkänningstecken användes i rapporteringen för att läsaren snabbt 
skulle förstå vilken händelse det handlade om? 
 
Steg 2: Komplicerande handling 
Här har vi utgått från Ekström och Johanssons definition av en medierad skandal, och använt 
de sex stegen de presenterar för att göra just detta.  Vi har i vårt urval sökt efter konkreta 
exempel på dessa sex steg. 
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 1) ”Showing or reconstructing the original transgression” – ”Visa 
eller återskapa den ursprungliga överträdelsen”. Medierna 
återskapar på olika sätt händelsen för publiken. Exempelvis används 
bilder på stället där händelsen ska ha ägt rum tillsammans med 
arkivbilder på skandalens huvudperson, vilket medierna sedan 
kombinerar med beskrivningar av vad personen är skyldig till. Viktigt är 
också att intervjua vittnen som har varit involverade i händelsen eller 
har varit med om liknande saker. 

 2) ”Staging the main actor’s reactions to the revelation” – 
”Iscensätta huvudpersonens reaktion på avslöjandet”. Politikerns 
person hamnar i fokus. Detta kräver att politikern uttalar sig i medierna 
och ger journalisterna intervjuer, oavsett om det inte är till politikerns 
fördel eller inte. 

 3) ”Establishing a moral standard” – ”Etablera den moraliska 
standarden”. Medierna letar fram personer, till exempel en annan 
politiker, som slår fast att personen i frågas handlande är moraliskt 
oacceptabelt. När detta är genomfört är skandalen ett faktum. 

 4) ”Twisting the knife yet again” – ”Vrida om kniven ytterligare än 
gång”. Medierna gräver i sina arkiv för att hitta uttalanden från 
politikern i fråga som visar hur inkonsekvent och bisarrt hans eller 
hennes beteende är. 

 5) ”Keeping the scandal alive” – ”Hålla liv i skandalen”.  
Under en skandal fylls medierna med kommentarer från alla möjliga 
håll. Oppositionen, chefer, kollegor och familjen till personen i fråga får 
komma till tals, vilket gör att diskussionen hålls vid liv. Den mest 
frekvent diskuterade frågan i medierna är huruvida politikern ska få 
behålla sin post eller inte. Ekström och Johansson hänvisar till Lull och 
Hinerman (1997) när de hävdar att rapporteringen om en skandal många 
gånger innehåller fler publiceringar där själva skandalen diskuteras än 
nya fakta kring skandalen. 

 6) ”Quoting in forms of confessions, apologies and regret” – ”Citera 
och visa huvudpersonens eventuella erkännanden, ursäkter och ånger”. 
När den utpekade politikern erkänner att han eller hon har gjort fel kan 
det dels ses som en ursäkt, men också innehålla förklaringar till hur 
personen själv har upplevt händelsen. Just kontrasten mellan 
känslomässiga berättelser och kritiska attacker är oftast en del i 
mediernas dramatisering. (Författ. Anm: direktöversatt från engelska 
Ekström och Johansson 2008:14-18). 
 

Steg 3: Upplösning 
Här redovisar vi hur upplösningen såg ut i kvälls- respektive morgonpress utifrån följande 
frågor: 
Vad har hänt? 
Hur slutade berättelsen? 
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Vi valde att dela upp berättelsen i de fyra undersökta tidningarna i dessa tre steg. Under 
rubriken komplicerande handling har vi delat upp analysen utifrån Ekström och Johanssons 
sex steg. Vi analyserade varje del av berättelsen var för sig och exemplifierade varje kategori 
ovan med exempel hämtade från de artiklar vi valde att analysera mer djupgående. I analysen 
delade vi upp kvälls- och morgonpress var för sig, för att sedan kunna jämföra dessa två 
narrativer. 

Johnson-Cartee anser att en narrativ är en fullt utvecklad berättelse med olika karaktärer, 
scener, konflikter, motiv och lösning(ar) (Johnson-Cartee 2005:159). Även Ester Pollack 
skriver i studien ”Extra Extra. Hon sågas – hon avgår. Opinionsjournalistikk og 
ministerskandale i Sverige 2006” (2009) att journalistiken i vissa sammanhang kan betraktas 
som ett skådespel, iscensatt och dramaturgiskt uppbyggt på bitar hämtade ur verkligheten 
(Pollack 2009:104). Detta synsätt stämmer överens med vårt metodval: den narrativa 
analysen. Där ser man på nyhetsberättande som ett, precis som Johnson-Cartee säger, drama 
som utspelar sig på en scen med olika aktörer inför en publik (Bergström och Boréus 2005: 
57). 
 

3.3	  Genomförande	  
Det första steget var att titta igenom alla utgivna nummer av de fyra tidningarna som ingår i 
vår undersökning under perioden 7-21 oktober. Vi hämtade hem och skrev ut samtliga artiklar 
från Mediearkivet Retriver. Eftersom samtliga tidningar fanns att tillgå digitalt i sin helhet i 
Mediearkivet kunde vi säkerställa att vi fick med alla sidor vi behövde. Därför såg vi ingen 
anledning att beställa materialet på mikrofilm. 

Vi gick igenom samtliga tidningar, under den avgränsade perioden, i sin helhet. Detta för att 
vara säkra på att inte missa någon artikel som handlade om Håkan Juholt, vilket hade kunnat 
påverka resultatet. Därefter gick vi systematiskt igenom alla artiklar, vilket visas upp i vår 
resultatredovisning i en mindre kvantitativ presentation. Där visar vi hur många artiklar som 
publicerats i respektive tidning, dag för dag, under tidsperioden vi har avgränsat oss till. Detta 
för att visa under vilka dagar rapporteringen var som intensivast och i vilka tidningar. Nord 
gör en motsvarande kvantitativ presentation i studien ”Statsråden och dreven” (2001). 

Vi har läst igenom alla artiklar för att skapa oss en helhetsbild av berättelsen som utspelade 
sig i medierna. Vi gjorde ett strategiskt urval av de artiklar som vi ansåg vara bärande för 
storyn utifrån Ekström och Johanssons (2008) sex steg av en medierad skandals uppbyggnad. 
Därefter analyserade vi dessa artiklar mer ingående med hjälp av kodschemat som vi har 
utvecklat. Vi har analyserat kvälls- och morgonpress var för sig när vi presenterat resultatet. 
Därefter har vi försökt återge berättelserna i de olika tidningarna med hjälp av det narrativa 
analysverktyget. I vårt analysarbete har vi delvis utgått från narrativens sex beståndsdelar 
identifierade av Labov (1967); abstract, orientering, komplicerande handling, utvärdering, 
upplösning och coda.  

Vi har därefter kategoriserat drevets olika delar, analyserade utifrån abstract, orientering, 
komplicerande handling och upplösning. Detta arbetssätt påminner till stor del om Ester 
Pollacks metod i studien ”Extra Extra. Hon sågas – hon avgår. Opinionsjournalistikk og 
ministerskandale i Sverige 2006”. 



Maria	  Calleberg	  och	  Karin	  Bergström	  
Jour	  09	  

C-‐uppsats,	  HT-‐11	  
	  
	  

 
 23	  

Delar av materialet, det som faller in under komplicerande handling och orientering, har vi 
kategoriserat utifrån Ekström och Johanssons sex steg av en medierad skandal. Avslutningsvis 
har vi presenterat en jämförelse av hur historierna såg ut i morgonpress respektive kvällspress 
och en analys av vårt resultat. 

	  
3.4	  Metodproblem	  
Vi är väl medvetna om att det kan uppstå vissa problem när man gör en narrativ 
innehållsanalys. Då vi båda är kvinnor, 23 respektive 26 år gamla, medelklass och har, liksom 
våra föräldrar, en akademisk utbildning placerar det oss i ett visst sammanhang. Eftersom en 
narrativ analys handlar om att systematiskt tolka andra människors tolkningar av sig själva 
och sin sociala värld, innebär det att den kunskap vi producerar görs utifrån våra egna 
erfarenheter (Johansson 2005:27f). Anna Johansson (2005) hänvisar till sociologerna Paul 
Atkinson och Mikael Hammersley som hävdar att man som samhällsforskare bör erkänna att 
man själv är en del av den sociala värld man studerar. Anna Johansson anser att Riessman 
(1993) har presenterat en bra modell där forskning i sig skapas ur berättelser och är en praktik 
av berättande. Riessmans utgångspunkt är att man som forskare aldrig får full insyn i en 
annan persons erfarenheter. Istället måste man lära sig att hantera motsägelsefulla 
representationer av tal, text, samspel och tolkning. Detta är särskilt viktigt eftersom varje 
läsare tolkar texten utifrån sin egen, unika, position (Johansson 2005:31). 

I boken ”Handbok i kvalitativ analys” presenterar Karin Forslund Frykedal och Robert 
Thornberg olika tekniker, framtagna av Strauss och Corbin, för att ytterligare behålla balans 
och objektivitet i analysarbetet. I korthet handlar teknikerna om att tänka komparativt, 
betrakta historien ur olika personers perspektiv, att ofta pröva antaganden och begrepp, och att 
gång på gång ta ett kliv bakåt i processen, ifrågasätta sitt eget arbete och att behålla en 
skeptisk attityd samt att hålla antaganden och begrepp öppna för omformuleringar (Thornberg 
och Forslund Frykedal 2009:56). Vi har arbetat utifrån dessa tekniker i vårt analysarbete. 

Vår avgränsning innefattar både kvälls- och morgonpress och dessa skiljer sig åt i bland 
annat berättartekniker, tilltal och format. Kvällstidningarna är i högre grad tabloidiserade än 
morgontidningarna, och därför finns det skillnader sinsemellan i deras sätt att presentera 
nyheter (Allern och Pollack 2009:21). Detta analysmaterial är dock ett medvetet val från vår 
sida och för att se om rapporteringen skiljde sig åt i de två olika tidningstyperna. För att göra 
studien största möjliga rättvisa har vi dessutom valt att presentera en mindre kvantitativ 
genomgång av materialet.  

	  
3.5	  Validet	  och	  reliabilitet	  
Vi har genomfört en narrativ innehållsanalys av det material som publicerades i samband med 
och efter Aftonbladets avslöjande om att Juholt tagit ut en för stor hyresersättning från 
riksdagen. Vårt huvudsakliga syfte är att se hur berättelsen dramaturgiskt byggdes upp i 
Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Genom att analysera 
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strategiskt utvalda artiklar utifrån ett kodschema i de fyra rikstäckande tidningarna mäter vi 
det vi med undersökningens syfte avser att mäta (Fejes och Thornberg 2009:218). 

Vissa forskare anser att validitet snarare är ett begrepp som hör hemma inom den 
kvantitativa forskningen, och hävdar att man vid en kvalitativ studie snarare bör använda sig 
av begrepp som trovärdighet och tillförlitlighet. Vi har varit noggranna och systematiska 
under genomförandet av vår studie för att studiens resultat tydligt ska kunna kopplas till teorin 
(Fejes och Thornberg 2009:219). 

Det är svårt att avgöra kvaliteten, reliabiliteten och validiteten på en narrativ analys. Alla 
studier som är tolkande i analysen är till viss del alltid öppna (Johansson 2005:314). Vi har 
varit noggranna i textläsningen i förhållande till vårt syfte för att försöka uppnå en god 
reliabilitet i studien. 

Som Anna Johansson säger går det inte att bortse från att ett visst mått av personliga 
tolkningar och egna erfarenheter finns med i analysen. Fullständig intersubjektivitet är 
omöjlig att uppnå med den här undersökningen, men vi har strävat efter transparens och god 
argumentation för att uppnå så god reliabilitet som möjligt (Bergström och Boréus 2005:37). 
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4.	  Resultatpresentation	  
Juholts bidragsaffär startade den 7 oktober när Aftonbladet avslöjade att Juholt tagit ut full 
ersättning för sin övernattningslägenhet i Västertorp – trots att han bara är berättigad till 
halva. Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hakade direkt på och rapporterade 
intensivt i två veckor framöver. Det spekulerades i Juholts avgång, men Juholt meddelade 
själv den 14 oktober att han sitter kvar som socialdemokraternas partiledare. 

Kapitlet inleds med en kvantitativ genomgång av antalet artiklar som publicerades under 
perioden 7-21 oktober 2011 i respektive tidning. Sedan följer en sammanfattning av hur 
berättelsen såg ut i morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, vilka som var 
de centrala aktörerna och vilka återkommande igenkänningstecken som användes i 
rapporteringen. Därefter har vi gjort motsvarande genomgång av kvällstidningarna 
Aftonbladet och Expressen. 

 Resultatpresentationen fortsätter sedan med en genomgång av materialet utifrån Ekström 
och Johanssons sex steg av en medierad skandal.  

Vi avslutar med att beskriva hur upplösningen såg ut. Morgonpress och kvällspress 
presenteras genomgående var för sig. 

	  
4.1	  Kvantitativ	  presentation	  
Här redovisar vi en kvantitativ genomgång av hela vårt material. Varje tidning och dag 
redovisas var för sig i diagrammet.  

Aftonbladet publicerade totalt 27 artiklar på nyhetsplats, Expressen 48, Dagens Nyheter 20 
och Svenska Dagbladet 20. Totalt publicerades 115 nyhetsartiklar om Juholts bidragsaffär i de 
undersökta tidningarna under vår avgränsade period. 

Rapporteringen var som intensivast mellan den 12/10 till den 15/10. Som diagrammet visar 
var Expressen den tidning som utmärkte sig genom att ha publicerat flest artiklar under i stort 
sett hela perioden. Trots att Aftonbladet kom med det ursprungliga avslöjandet. Detta syns 
särskilt under den mest intensiva perioden.  
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FIGUR	  3.	  Antal	  artiklar	  publicerat	  per	  dag	  och	  tidning.	  Totalt	  antal	  artiklar	  115	  st.	  
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4.2	  Morgonpress	  
 

4.2.1	  Steg	  1:	  Sammanfattning	  av	  narrativen	  i	  morgonpress	  
Den 8 oktober startar historien om Juholts så kallade bidragsaffär i morgonpressen. Det 
avslöjande som dagen innan publicerats i Aftonbladet beskrivs. Det vill säga att Juholt i flera 
år låtit riksdagsförvaltningen stå för hela hyran för lägenheten han delar med sin sambo. 
Enligt reglerna har Juholt bara haft rätt till halva summan. Den moraliska standarden etableras 
genom att kritiska röster får komma till tals och fördöma Juholts agerande. 

Under dagarna som följer fortsätter både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter att 
publicera artiklar om bidragsaffären. Juholt får här ge sin reaktion på avslöjandet. Den 11 
oktober skriver båda tidningarna att en förundersökning har inletts. Fram till och med den 15 
oktober håller morgonpressen liv i historien genom att bland annat publicera 
opinionsundersökningar som visar dåliga siffror för Socialdemokraterna och genom att 
publicera avgångskrav från partikollegor. Juholts tidigare ”blåsväder” sammanställs också. 

Den 15 oktober inleds upplösningen på historien, när båda tidningarna skriver att Juholt 
stannar kvar på sin post som partiledare. Läsarna får också veta att förundersökningen mot 
Juholt har lagts ner. Som en del i upplösningen publiceras också färska opinionssiffror i båda 
tidningarna. 6 av 10 S-väljare tycker att Juholt gör rätt i att stanna. Den 18 oktober skriver 
morgonpressen om den ”försoningsresa” Juholt ger sig ut på. I citat återges också Juholts 
ånger och hans erkännanden. 
 

4.2.1.1	  Centrala	  aktörer	  
I morgonpressens berättelse finns det en klar och tydlig huvudperson – Håkan Juholt själv. 
Åklagaren har också en avgörande roll i berättelsen, då ett åtal mot Juholt skulle vara väldigt 
allvarligt för hans framtid som partiledare. Olika partikollegor runt om i Sverige som får 
uttala sig spelar har biroller, liksom statsvetare, forskare och andra typer av experter. Även 
chefer för olika opinionsinstitut spelar mindre roller, när de uttalar sig om siffror och 
opinionsmätningar. Väljarna får inte uttala sig i särskilt stor utsträckning, men man kan ändå 
se dessa som aktörer, eftersom deras åsikter redovisas i opinionsmätningarna. 

	  
4.2.1.2	  Återkommande	  igenkänningstecken	  
DN inleder rapporteringen med att publicera alla artiklar om det misstänkta bidragsfusket 
under vinjetten ”Juholts bidragsaffär”. Senare i rapporteringen består vinjetten enbart av ordet 
”Juholt-affären”. Vid ett par tillfällen mot sluten av vår avgränsade tidsperiod används 
vinjetten ”Efter Juholt-affären” och ”S-krisen”.  

SvD inleder utan vinjett, men den 11 oktober börjar de använda vinjetten ”Juholtaffären”. 
Den 16 oktober slopas den vinjetten i SvD, och återkommer inte i vårt material. 

Andra igenkänningstecken är bilder, både nytagna och arkivbilder, på Håkan Juholt. Hans 
efternamn, eller hela namn, återkommer också ofta i rubriker. Alternativt används epitetet S-
ledaren. 
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4.2.3	  Steg	  2:	  Komplicerande	  handling	  och	  orientering	  i	  
morgonpress	  
Här går vi igenom berättelsen i morgonpressen utifrån Ekström och Johansson (2008) sex steg 
av en medierad skandal. 

 

4.2.3.1	  Återskapandet	  av	  
den	  ursprungliga	  
överträdelsen	  
Den 8 oktober är Håkan Juholt 
och den så kallade bidrags-
affären toppnyheten i både 
Svenska Dagbladet (SvD) och 
Dagens Nyheter (DN). 
 

SvD har valt att presentera 
nyheten redan på ettan. Här 
syns en bild på Håkan Juholt 
när han möter journalister för 
att svara på frågor om den 
felaktiga bostadsersättningen. 
Enligt rubriken är det en 
pressad S-ledare som fått en 
tung start. Bildmässigt är själva 
nyhetsuppslaget uppbyggt med 

en bild på Håkan Juholt från presskonferensen där han tog på sig ansvaret och bad om ursäkt 
för att han inte haft koll på reglerna.  

 
För att försöka återskapa tre av Håkan Juholts tidigare så kallade blåsväder har SvD använt 

sig av arkivbilder. Med bildtexter beskriver man vad hans tidigare problem har varit. Dessa är 
kovändningen i frågan om Libyeninsatsen, hans sambo som tidigare dömts för bedrägeri och 
när skuggbudgeten fick ändras efter hård kritik inom det egna partiet. 

I brödtexten beskriver SvD överträdelsen och hur reglerna som Juholt brutit mot ser ut och 
att han själv säger sig inte ha haft koll på reglerna. För att tydligare återskapa överträdelsen 
använder man sig av flera vittnen som får uttala sig om affären. Bland annat Marianne 
Bjernbäck, enhetschef på riksdagsförvaltningen, säger att man informerade Juholts assistent, 
Peter Cervin, om reglerna redan i augusti. Malena Rosén Sundström, lektor i statsvetenskap 
vid Lunds universitet säger att de politiska turerna kring Juholt ”underminerar hans position”. 
Man bygger ut uppslaget med bland annat en faktaruta som visar en sjunkande 
förtroendekurva för Juholt. 

I DN presenteras nyheten om Håkan Juholts bidragsaffär på tidningens etta. Här är vinkeln 
att bidragen ska synas av en åklagare och att han nu ”pressas av en ny affär”. DN ger 

Dagens	  Nyheter	  och	  Svenska	  Dagbladet	  den	  8	  oktober	  2011.	  	  
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uppslaget med Håkan Juholt vinjetten ”Juholts bidragsaffär”. Bilden är tagen på 
presskonferensen som Juholt höll den 7 oktober, i samband med avslöjandet om den felaktiga 
hyresersättningen. För att återskapa händelsen har man lagt in ett faksimil av hyreskontraktet, 
där både Håkan Juholt och hans sambos namn står, och en av Juholts ansökningsblanketter till 
riksdagen om ersättning. Marianne Bjernbäck, enhetschef på riksdagsförvaltningen, är 
intervjuad i egenskap av vittne till händelsen. 

 
”Håkan Juholts assistent skickade en avi som visade att han fått höjd 
hyra. Då kontaktade vi honom för att fråga om allt var korrekt, alltså 

om vi verkligen skulle ersätta honom för hela hyran”. 
Marianne Bjernbäck i DN 2011; 8/10. 

 
Uppslaget byggs ut med en faktaspalt där Juholts ”stormiga halvår” sedan han valdes till 

partiledare beskrivs. 
 

4.2.3.2	  Iscensättning	  av	  huvudpersonens	  reaktion	  på	  avslöjandet	  
När den felaktiga utbetalningen av hyresersättning till Håkan Juholt avslöjades tvingades han 
hålla en presskonferens redan samma dag. Eftersom avslöjandet gäller något som Håkan 

Juholt själv har gjort 
handlar det snarare om 
honom och hans person, än 
om hans och 

socialdemokraternas 
politik. Han avbröt till och 
med ett möte med 
Verkställande utskottet 
(VU) för att hålla 
presskonferensen, något 
som SvD påpekar är 
mycket ovanligt.  

Den 8 oktober publicerar 
SvD kommentarer från 
presskonferensen där 
Juholt ber om ursäkt och 
tar på sig allt ansvar. 

 
 

”Jag har installerat farthållare på bilen, jag går inte mot röd gubbe, 
jag ska göra mitt yttersta för att inte svika de som tror på 

Socialdemokraterna och politiker i allmänhet. Det här inser jag att det 
skadar tilltron på politiker, det är jag ledsen för. Jag har inte haft koll 

på en regel som fanns och det borde jag ha haft.” 
Håkan Juholt i SvD 2011; 8/10. 

 

Svenska	  Dagbladet	  den	  8	  oktober	  2011.	  
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Juholt tvingas kommentera uppgifterna, trots att det inte är till hans fördel. Eftersom artikeln 
sedan bygger vidare på informationen från ett vittne som hävdar att Juholt visst kände till 
reglerna, då han påmindes i augusti, framstår hans ursäkt i stället som en lögn. 

DN har träffat Håkan Juholt för en ”exklusiv intervju”. Här säger sig Juholt inte känna till 
att riksdagsförvaltningen påminde honom i somras. Han säger att han fått veta att han gjort fel 
för en månad sedan och vill nu göra rätt för sig. 

 
”Jag tänker betala tillbaka för alla år vi bott tillsammans. Jag har inte 

försökt dölja något”. 
Håkan Juholt i DN 2011; 8/10. 

 
Artikeln är vinklad på att Juholt ska utredas av Riksenheten mot korruption, vilket gör att 

hans ursäkt faller platt till marken. 
 

4.2.3.3	  Etablering	  av	  den	  moraliska	  standarden	  
DN har den 8 oktober ringt runt till flera socialdemokratiska partidistrikt och låter deras 
bekymrade röster komma fram. 

 
”Jag tror många blir ledsna av detta. Vi vill prata politik och nu 

förflyttas fokus återigen till annat.” 
Hans Ekström, S-ordförande Sörmlands partidistrikt i DN 2011; 8/10. 

 
Mest kritiskt är, enligt DN, Juholts hemdistrikt Oskarshamn. 

 
”Sådant här får inte förekomma. I min värld ska rätt vara rätt – och det 

här känns verkligen inte bra. Jag förutsätter att han rättar till det 
omedelbart”  

Peter Wretlund (S), Oskarshamns kommunalråd i DN 2011; 8/10. 
 

Peter Wretlund har umgåtts med Håkan Juholt sedan ungdomsåren och arbetat ihop med 
honom politiskt. 

Svenska Dagbladet publicerade den 8 oktober citat från riksdagsledamöter i alliansen. De 
var självklart kritiska och tyckte att det var märkligt att Håkan Juholt lyckats missa reglerna 
om hyresersättning vid samboskap. 

 
”… Hade man varit någorlunda smart hade man kanske tänkt ”aha, 

vänta – här tar jag dessutom hela hyran fastän min sambo är skriven på 
den här adressen”  

Caroline Szyber (KD). DN 2011; 8/10. 
 
Att låta andra politiker uttala sig är ett sätt för medierna att slå fast att Håkan Juholts 

agerande är moraliskt oacceptabelt. 
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4.2.3.4	  Vrida	  om	  kniven	  ytterligare	  en	  gång	  
Dagens Nyheter har den 8 oktober återpublicerat följande citat från Håkan Juholt. 
 

”Oj! De är inte kloka. Jag är alldeles för yvig, ostrukturerad – jag har 
inte en personlighet som passar för att ha ett sådant ledande uppdrag. 

Jag vet det, jag känner mig själv väldigt väl. Jag ser det som helt 
otänkbart. Jag har varken kapaciteten politiskt eller socialt att ställa 

mig först i Sveriges största politiska parti. Jag inser min begränsning.” 
Håkan Juholt. DN 2011; 8/10. 

 
Det här citatet är hämtat från Sveriges Radios program ”Partiledaren – en dokumentär om 

Juholts väg till makten”. Just det här uttalandet gjorde Håkan Juholt i en intervju efter att hans 
namn för första gången nämnts som en tänkbar partiledarkandidat. Några veckor senare 
tackade han ja till att bli partiledare i Socialdemokraterna. Att DN gräver fram och 
återpublicerar detta citat får Håkan Juholt att framstå som inkonsekvent och förstärker bilden 
av honom som opålitlig. 
 
Den 15 oktober skriver DN återigen om Juholts tidigare misstag. 

 
”När Håkan Juholt valdes till partiordförande i S den 25 mars fick han 
frågan om det finns några ”lik i garderoben”, och redogjorde för tre 

fortkörningar. Sedan dess har flera av Juholts tidigare misstag 
avslöjats – och nya begåtts.” 

DN 2011; 15/10. 
 

Här har DN sammanställt 
Juholts alla ”blåsväder” och 
tveksamma uttalanden som 
han sedan backat från. När 
DN gör detta förstärks 
intrycket av Juholt som en 
slarver och det är ett tydligt 
exempel på ”att vrida om 
kniven ytterligare en gång”. 
Vid en genomläsning av 
punkterna är det samma som 
publicerades den 8 oktober, 
inklusive de senaste dagarnas 
granskningar. Bland annat 
återberättas Expressens 
avslöjanden om att riksdagen 
betalade för både Juholt och 
hans sambos resa till 

Vitryssland och att Juholt fått ersättning för hyrbil samtidigt som han fick ersättning för 
långresor med sin egen bil. 

Dagens	  Nyheter	  den	  8	  oktober	  2011.	  



Maria	  Calleberg	  och	  Karin	  Bergström	  
Jour	  09	  

C-‐uppsats,	  HT-‐11	  
	  
	  

 
 32	  

 

4.2.3.5	  Hålla	  liv	  i	  skandalen	  
Den 14 oktober publicerar för första gången SvD en text i vilken krav på Juholts avgång 
återges. Rubriken lyder ”Flera distrikt kräver Juholts avgång”. SvD hänvisar till Expressen i 
texten när de skriver att Juholt låtit riksdagen betala för en hyrbil under samma period som 
han fått ersättning för resor med sin privata bil. I texten beskriver flera anonyma 
riksdagsledamöter Håkan Juholt som ”vingklippt” och ett ”sänke att ha med sig”.  

Uppgifterna om att flera distrikt vill att Juholt ska avgå kommer från TT. Håkan Juholt själv 
säger i en intervju med Lotta Bromé i Sveriges Radios ”P4 Extra” att han inte har några planer 
på att avgå eller ta en timeout. SvD berättar att tre S-namn sedan tidigare öppet krävt 
partiordförandens avgång. 

Den 13 oktober ser scenariot i DN liknande ut. Redan på ettan ställs kravet att Juholt ska 
avgå frivilligt. DN citerar flera anonyma källor som ”beskriver ett parti i kaos” och säger att 
”flera socialdemokrater dragit slutsatsen att han inte kan vinna valet 2014”. 

 
”… på många nivåer är det här mycket värre än Tobleroneaffären. Jag 

är mycket pessimistisk.”  
Anonym socialdemokrat i DN 2011; 13/10.  

 
I texten kommer inga nya fakta om utredningen kring bostadsbidraget fram, större delen av 

texten består av anonyma källor och reporterns egna spekulationer om Juholt ska sitta kvar 
som partiledare eller avgå. 

Den 12 oktober har DN publicerat en opinionsundersökning från Synovate. Den visar att 
stödet för Juholt har mer än halverats sedan ”hyresaffären” avslöjades. I texten får flera 
kritiska kommunalråd uttala sig om läget i partiet och enligt DN kräver de Juholts avgång. 
Dock återger man inget citat där någon faktiskt säger det. Den 13 oktober har DN bytt vinjett 
från ”Juholts bidragsaffär” till ”Juholtaffären”. 

Den 16 oktober publicerar SvD en stor opinionsundersökning från Sifo. Den visar ett 
historiskt ras för Socialdemokraterna då bara var fjärde väljare kan tänka sig att rösta på 
partiet. Det är ett tapp på 8,1 procentenheter på en vecka. Detta är ett sätt att hålla liv i 
skandalen genom en ny journalistisk vinkel. 

 

4.2.3.6	  Citera	  och	  visa	  huvudpersonens	  eventuella	  erkännande,	  ursäkter	  och	  
ångerfullhet	  
Varken Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet har publicerat någon artikel där de spelar på 
Håkan Juholts känslor. Efter Håkan Juholts sex timmar långa möte med Verkställande 
utskottet (VU) har SvD och DN citerat honom på följande sätt. 

 
”Jag känner in i märgen den vrede och besvikelse som människor 

känner”  
Håkan Juholt i DN och SvD 2011; 15/10. 
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Här upprepar Juholt att han gjort fel i frågan om boendeersättning men att han hela tiden 
”velat göra rätt”. Han erkänner att han gjort ett misstag samtidigt som han tydligt ber om 
ursäkt. Juholt för fram budskapet att han ångrar sig och ska bättra sig. 

Valet av vinkel i DN och SvD skiljer sig dock åt. I SvD vinklar man på att sex av tio väljare 
ser Håkan Juholt som en belastning för partiet och 42 procent tycker att han ska avgå. DN gör 
tvärtemot, här lyder rubriken ”Partiet sluter upp kring Håkan Juholt” och vinkeln är att sex av 
tio S-väljare vill att Juholt ska fortsätta leda partiet. 

DN väljer att ta med lite känslor i texten när de skildrar upplösningen på historien. De 
skriver att i mer än sex timmar diskuterade Socialdemokraternas ledning, det verkställande 
utskottet (VU), om Håkan Juholt kan sitta kvar som partiledare. Utfrågningen beskrevs som 
känslosam och kritisk av de VU-ledamöter som mötte pressen efter att VU-mötet avslutats, 
enligt DN. 

 

4.2.4	  Steg	  3:	  Upplösning	  i	  morgonpress	  
Den 15 oktober skriver Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet att Håkan Juholt tänker 
fortsätta som partiledare för Socialdemokraterna, trots att förtroendet för honom är mycket 
lågt. Samtidigt läggs också förundersökningen mot honom ned. Samma dag publicerar 
Svenska Dagbladet en artikel med rubriken “Otydligt regelverk får kritik” i vilken riksdagens 
regelverk kring hyresersättningar kritiseras av både Juholts advokat Hans Strandberg och 
överåklagare Björn Ericson. 

Den 18 oktober skriver både DN och SvD om ”Juholts försoningsresa” som han inledde 
dagen innan på ABF i Sundbyberg. Artikeln i DN är publicerad på nyhetsplats, men påminner 
mer om en krönika i tilltalet. Den innehåller inga citat från Juholt men journalisten som skrivit 
texten berättar att Juholt pudlar, talar om alla människor han gjort ledsna och att det gör ont 
att läsa alla hundratals mejl om detta. 

I Svenska Dagbladet beskriver Håkan Juholt väljarraset i SvD/Sifo-undersökningen som 
”fullt logiskt”. Under mötet på ABF berättade Juholt att han hade läst alla mejl som kommit 
till honom och partiet sedan nyheten om bostadsersättningen briserade. Många hade ”gjort 
ont” men han sade sig vara beredd att kämpa för att återfå väljarnas förtroende. 
 

”Jag tänker inte sätta mig i något glastorn. Jag ska möta alla som vill 
träffa mig så länge jag bara orkar och kan. Därmed hoppas jag att 

ingjuta mod hos er att också orka det.” 
Håkan Juholt i SvD 2011; 18/10. 

 
Juholt lovade också att ta hjälp av äldre socialdemokrater som arbetat med regerings-

bildningar tidigare. 
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4.3	  Kvällspress	  
 

4.3.1	  Steg	  1:	  Sammanfattning	  av	  narrativen	  i	  kvällspress	  
Fredag den 7 oktober är Aftonbladet ensamma med avslöjandet om att socialdemokraternas 
partiledare Håkan Juholt i flera år låtit riksdagsförvaltningen stå för hela hyran för lägenheten 
han delar med sin sambo Åsa Lindgren. Trots att han enligt reglerna bara haft rätt till halva. 
Berättelsen om Juholts så kallade bidragsaffär tar här sin början. 

Expressen hakar på den 8 oktober – med ett eget avslöjande. De presenterar nya uppgifter 
om att Juholt ska ha låtit riksdagen betala för hans och sambons semester till Vitryssland. 
Under dagarna som följer fortsätter historien om Juholt att uppmärksammas i både Expressen 
och Aftonbladet. Kvällspressen håller liv i skandalen genom att låta statsvetare, PR-konsulter 
och högt uppsatta S-politiker uttala sig kritiskt om Juholts agerande. Många slår fast att hans 
handlade är moraliskt oacceptabelt.  

Opinionsmätningar som inte är till Juholts fördel publiceras också. Krav på Juholts avgång 
återges i båda tidningarna. Expressen kommer den 14 oktober också med ännu ett nytt, eget, 
avslöjande - att Håkan Juholt låtit riksdagen betala för en hyrbil under samma period som han 
fått milersättning för sin egen bil. Gamla uttalanden från S-ledaren grävs också fram och ställs 
mot aktuella uttalanden och nya faktauppgifter. Detta för att visa på Juholts inkonsekventa 
och bisarra beteende. 

Den 14 oktober kommer beskedet om att Juholt sitter kvar och historiens upplösning inleds i 
kvällpressen. Juholts ”försoningsresa” beskrivs. Artiklar som spelar på hans känslor 
publiceras och Juholt får i citat ge uttryck för sin ånger och be om ursäkt. 

	  
4.3.1.2	  Centrala	  aktörer	  
Håkan Juholt spelar huvudrollen i berättelsen. Åklagare, partikamrater, allianspolitiker och 
chefer för opinionsinstitut har biroller i dramat. I de första artiklarna som publiceras får även 
Marianne Bjernbäck, chef vid enheten för ledamotsservice i riksdagen, spela rollen som vittne 
och slå fast att Juholt gjort fel. Håkans sambo, Åsa Lindgren, kan också ses som en 
birollsinnehavare, eftersom det är för henne riksdagen har betalat, både i fallet med resan till 
Vitryssland och i fallet med hyresersättningarna. Väljarna får inte uttala sig i särskilt stor 
utsträckning, men deras åsikter redovisas i opinionsmätningarna och i en artikel – och de kan 
därför ses som aktörer. 

	  
4.3.1.3	  Återkommande	  igenkänningstecken	  
Båda kvällstidningarna använder genomgående vinjetten ”Juholts kris” under hela 
rapporteringen, för att läsaren snabbt ska förstå vilken händelse det handlar om.  Stora bilder 
på Juholt, både nytagna och arkivbilder, i olika situationer används också, och hans namn 
återkommer alltid i rubriker och ingresser. 
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4.3.2	  Steg	  2:	  Komplicerande	  handling	  och	  orientering	  i	  
kvällspress	  
	  

4.3.2.1	  Återskapandet	  av	  den	  ursprungliga	  överträdelsen	  
Aftonbladet publicerar den 7 oktober avslöjandet om att Håkan Juholt låtit riksdagen stå för 
hela i hyran för lägenheten i Västertorp, trots att han delar denna med sin sambo. Enligt 
riksdagens regler har han bara rätt till halva ersättningen. Nyheten dominerar hela förstasidan.  

Artikeln i tidningen utgör ett tydligt exempel på hur Aftonbladet försöker återskapa den 
ursprungliga överträdelsen för publiken. De kombinerar arkivbilder på Håkan Juholt med ett 
faksimil av lägenhetskontraktet och en bild på själva lägenheten. I texten beskriver de vad 
Juholt har gjort sig skyldig till, och olika vittnen får uttala sig om händelsen och slå fast att 
Juholt gjort fel. 

 
”Håkan ska betala tillbaka. Han vill göra rätt för sig.” 

Sven-Eric Söder, S-kanslichef i Aftonbladet 2011; 7/10. 
 
Rubriksättningen på förstasidan är ”Så fuskade Juholt med bidraget till sin bostad” och inne 

i tidningen lyder rubriken ”Bostads-bluffen”. Ord som ”fusk” och ”bluff” är väldigt laddade 
och förstärker den negativa bilden av händelsen. 

Aftonbladet	  den	  7	  oktober	  2011.	  
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Den 8 oktober publicerar Expressen ett nytt avslöjande om Juholt. Enligt artikeln ska han ha 

tagit med sig sin sambo på en arbetsresa till Vitryssland och låtit riksdagen betala även för 
henne. Juholt ska i en tidigare intervju med Expressen ha kallat resan för hans och sambons 
”första semester tillsammans”, trots att det rörde sig om en arbetsresa. Expressen återskapar 
händelsen för publiken genom att beskriva vad som inträffat. De publicerar en bild på Juholt 
och sambon, och en karta som visar resan de gjorde från Oskarshamns till Minsk i 
Vitryssland.  

Flera vittnen får uttala sig i texten, bland annat Marianne Bjernbäck, enhetschef på 
riksdagsförvaltningen. Hon slår fast att det bara är riskdagsledamöterna som ska få sådana 
resor betalda. Håkan Juholts pressekreterare, Sofie Rudh, bekräftar i texten att sambon var 
med på resan. Avslöjandet dominerar Expressens etta med rubriken ”Juholts semester med 
sambon för skattepengar”. 

Den 13 oktober publicerar Expressen ännu ett avslöjande om Juholt. Detta handlar om att 
han ska ha låtit riskdagen betala för en hyrbil under samma period som han fått milersättning 
för sin egen bil. Här återskapas händelsen på samma sätt som vid de tidigare avslöjandena. 
Bilder på dokumenten publiceras tillsammans med en bild på Håkan Juholt sittandes i en bil. 
Detta gör händelsen ännu tydligare. I texten beskrivs händelsen, och redan i ingressen får ett 
vittne uttala sig. 

 
”Om man debiterar både för hyrbilskostnad och milersättning är det 

trolöshet mot huvudman.” 
Tjänstebilsexperten Ronny Svensson i Expressen 2011; 13/10. 

 
När Expressen och Aftonbladet återskapar Juholts ursprungliga överträdelser använder de i 

samtliga artiklar vinjetten ”Expressen avslöjar” eller ”Aftonbladet avslöjar”.  
 

4.3.2.2	  Iscensättning	  av	  huvudpersonens	  reaktion	  på	  avslöjandet	  
Den 9 oktober ger Håkan 
Juholt en längre intervju till 
Tidningarnas Telegrambyrå 
(TT). Den intervjun 
publicerar Expressen i sin 
helhet den 10 oktober. 
Juholt svarar på alla frågor 
TT:s reporter ställer om 
hyresersättningen för 
lägenheten i Västertorp. 
Han säger bland annat att 
”det är mitt ansvar rätt 
igenom. Det är mitt ansvar 
att veta hur regelverket 
fungerar”.  Och ”jag har 
ingen som helst lust att säga 
några lögner, det juridiska 

Expressen	  den	  12	  oktober	  2011.	  
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får ha sin gång”. Håkan Juholt tvingas mer eller mindre till att kommentera det påstådda 
bidragsfusket och väljer då att göra det till TT. TT:s reporter frågar bland annat om Juholt är 
en slarver med sin privatekonomi.  

 
”Nä, jag är en smålänning, jag är skötsam. Jag är en skötsam, ärlig 

smålänning.”  
Håkan Juholt. Expressen 2011; 10/10. 

 
I en del av intervjun berättar Juholt också att hans hem i Oskarshamn och Stockholm är 

belägrat av reportrar.  
 

”Det är fotografer på fram- och baksidan, både i Oskarshamn och i 
Västertorp som sitter med teleobjektiv och fotograferar in i mitt hem 

(...).” 
Håkan Juholt. Expressen 2011; 10/10. 

 
Expressen låter statsvetaren Jenny Madestam och PR-experten Peter Karaszi analysera 

Juholts intervjusvar. 
Den 12 oktober publiceras en artikel i Expressen med rubriken ”Försvaret”. Här ställs Juholt 

till svars av Expressens reporter med en rad raka frågor. I det här läget finns det ingen annan 
utväg för Juholt än att ge någon form av kommentar till det inträffade. Expressen iscensätter 
här Juholts reaktion på avslöjandet. För hade Juholt inte svarat i det här läget hade Expressen 
ändå haft en journalistisk vinkel klar; ”Juholt vägrar svara på Expressens frågor”. Reportern 
ställer bland annat frågan ”kan du förstå att många av väljarna tycker att du har gjort fel?”. 
Juholts svar blir ”absolut! Jag är den första att säga att jag har gjort fel”. Han säger också att 
han absolut inte funderar på att avgå.   

När han får frågor om hyrbilsersättningarna och ersättningen han fått för hans och sambons 
lägenhet väljer Juholt att inte uttala sig. ”När det nu pågår en förundersökning har jag ingen 
möjlighet att uttala mig om detta”, säger han bland annat. Juholt säger också att ”det har varit 
nu i fem dagar otroligt många uppgifter och rykten. Och det är väldigt bra att det får redas ut i 
en förundersökning. Så länge den pågår vill jag inte spekulera åt varken det ena eller andra 
hållet”.  

Artikeln avslutas med att reportern konstaterar ”fler frågor vill han inte svara på, utan 
avbryter intervjun”. Uppslaget illustreras med bilder på Juholt tillsammans med massor av 
framsträckta mikrofoner. Pratbubblor med Juholts citat har redigerats in i bilderna. Uppslaget 
har vinjetten ”Juholts kris”. 

I Aftonbladet publiceras den 8 oktober en artikel om Juholts reaktioner på avslöjandet om 
bidragsaffären. Juholt erkänner här att han har ”gjort fel”, men säger också att han ”har trott 
att han gjort rätt” och att han önskar att någon påtalat för honom att han gjort fel. Enligt 
Aftonbladets artikel ska dock Juholt ha påmints om bidragsreglerna redan 2009. Vem som 
säger detta framgår inte av artikeln, Aftonbladet hänvisar till anonyma toppkällor inom 
partiet. 
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4.3.2.3	  Etablering	  av	  den	  moraliska	  standarden	  
Den 9 oktober uttalar sig flera socialdemokrater om Juholts beteende i Expressen, och några 
slår fast att hans handlande är moraliskt oacceptabelt.  

 
”Det här blir en ny Tobleroneaffär.” 

”Det skadar politiken och det skadar partiet”. 
Pia Nilsson, ledamot S-partistyrelse i Expressen 2011; 9/10.  

 
En annan partikollega säger att ”Det här var dumt gjort av Håkan Juholt”. En 

socialdemokrat i Västerbotten slår fast att ”det här påverkar förtroendet för Juholt negativt och 
därmed förtroendet för partiet negativt”. Karl Petersen, kommunalråd för Socialdemokraterna 
i Luleå, är kritisk till att Juholt har sagt att han inte kände till reglerna. 

 
”Man ska känna till regelverket. Det finns ingen ursäkt för det. Känner 

man inte till reglerna så får man se till att man gör det.” 
Karl Petersen, S-kommunalråd i Luleå i Expressen 2011; 9/10. 

 
Pia Nilssons citat ”det här blir en ny Tobleroneaffär” används som rubrik på hela uppslaget. 
Den 10 oktober i Expressen uttalar sig både Miljöpartiets språkrör, Åsa Romson, och 

Centerpartiets partiledare, Annie Lööf, negativt om Juholts bidragsaffär.  
 

”Är man folkvald och förtroendevald i Sverige så är det självklart att 
man följer både lagstiftning och regelverk. Man kan aldrig skylla på att 

man inte kan den svenska lagen.” 
Annie Löf i Expressen 2011; 10/10. 

 
”Det är oacceptabelt att man utnyttjar systemet och jag förstår att det 

sticker i ögonen när man tar ut pengar 
man inte har rätt till.” 

Åsa Romson i Expressen 2011; 10/10. 
 

Här slår två toppolitiker fast att Juholt har gjort fel och 
dömer ut hans handlande. Uppslaget får rubriken ”Dubbel-
attack” och förstasidan har rubriken ”Toppkvinnornas 
attack”. 

Den 13 oktober får även ”folket i stugorna” som Expressen 
väljer att kalla dem, komma till tals i en spalt. Alla citat som 
används i texten slår fast att Juholt har gjort fel. En person 
säger att ”detta är droppen som gör att jag tappar tron på 
systemet och på politiker”. Detta citat är mycket slagkraftigt 
och används redan i ingressen. Rubriken är ”Åsikter om S-

ledaren väller in till Expressen”. 
Expressen	  den	  9	  oktober	  2011.	  
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De röster som hörs är de som anser att Juholt har gjort fel. Summan av alla dessa uttalanden 
från politiker, experter och partikollegor sätter den moraliska standarden – Juholts handlande 
är oacceptabelt. 
 

4.3.2.4	  Vrida	  om	  kniven	  ytterligare	  en	  gång	  
Den 8 oktober publicerar Expressen ett nytt avslöjande om att Juholt ska ha låtit riksdagen 
betala för hans sambo under en arbetsresa till Vitryssland. Ett stort avslöjande om Juholt har 
redan publicerats i den konkurrerande tidningen, och nu har Expresssen grävt för att kunna 
visa publiken ytterligare ett av S-ledarens snedsteg. Man har även letat fram ett gammalt 
uttalande som Juholt gjort i maj 2011 när han berättade om resan till Vitryssland. ”Då sade 
han inte ett ord om att det var en studieresa som betalades av riksdagen”, skriver Expressen. 
Juholts gamla citat lyfts fram.  

 
”Och på vår första semester drog jag med henne till Vitryssland.” 

Håkan Juholt. Expressen 2011; 8/10. 
 
Expressen har här letat fram ett uttalande från Juholt som visar hur inkonsekvent och bisarrt 
hans beteende är. Nämligen att han tidigare sade att han var på semester med sambon när det i 
själva verket handlade om en arbetsresa. Detta är ett tydligt exempel på hur Expressen ”vrider 
om kniven ytterligare en gång”. 

Citatet ”och på vår första semester drog jag med henne till Vitryssland” återfinns inte bara i 
texten. För att få ut mesta 
möjliga av uttalandet har 
Expressen även lagt det 
som ett stort citat i bilden 
på Juholt och sambon som 
publiceras på en helsida.  

Den 13 oktober 
publicerar Expressen 
ytterligare ett avslöjande 
om att Juholt fått 
ersättning för både hyr- 
och privatbil samtidigt. 
Även detta kan ses som ett 
exempel på att ”vrida om 
kniven ytterligare en 
gång”. Nu har nya 
dokument grävts fram för 
att visa upp fler misstag 
Juholt begått tidigare. 

Den 8 oktober publicerar Aftonbladet en artikel i vilken det står ”Avslöjandet om Juholts 
bostadsbluff kommer ironiskt nog bara veckor efter att S presenterat en satsning mot 
bidragsbrott (...)” Aftonbladet citerar vad Socialdemokraternas ekonomisk-politiske 
talesperson Tommy Waidelich sade då. 

 

Expressen	  den	  13	  oktober	  2011.	  
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”Vi menar att de rättsvårdande myndigheterna behöver förstärkta 
resurser under kommande år för att bekämpa bidragsbrotten” 

Tommy Waidelich. Aftonbladet 2011; 8/10. 
	  
Detta är ytterligare ett tydligt exempel på hur medierna gräver i sina arkiv för att hitta 

uttalanden som visar hur inkonsekvent och bisarrt Juholts beteende är. 
Den 19 oktober publicerar Expressen ännu en artikel som kan anses vara ett tydligt exempel 

på att de vill visa på Håkan Juholts inkonsekventa beteende. Den här gången handlar det om 
den tryckpress som Juholt tidigare påstått sig ha smugglat till Polen. Ett snedsteg som inte har 
något med det ursprungliga avslöjandet att göra, men som i allra högsta grad håller storyn vid 
liv. Expressen har hittat ett uttalande Juholt gjorde i en intervju i Mix Megapol den 6 maj i år. 
	  

”Det var tidningen Östra Smålands gamla tryckpress som vi smugglade 
ner i omgångar till fackföreningsrörelsen där i Polen”.  

Håkan Juholt. Expressen 2011; 19/10. 
 

I samma artikel frågar Expressens reporter Håkan Juholt om samma tryckpress, och Juholt 
säger ”jag hade ingenting med detta att göra”. 

Ingressen lyder: “Har Håkan Juholt smugglat en tryckpress till Polen? – Ja, säger Håkan 
Juholt. – Nej, säger Håkan Juholt.”  Ett tydligt exempel på hur Expressen ”vrider om kniven”. 

Ett annat exempel på detta är hämtat från Aftonbladet den 12 oktober. Rubriken till artikeln 
lyder ”Lögnerna som kan fälla Juholt”. Sedan radar de upp Juholts citat i olika faktarutor för 
att göra det tydligt för läsaren. ”Ingen har sagt att jag har gjort fel” är det första citat som 
används. Under citatet står det att S-ledaren visst informerats om felaktigheterna om 
bostadsbidraget redan i augusti av sin assistent Peter Cervin. Citatet ”Sedan dess har jag gjort 
allt jag kan för att göra rätt, men förgäves” används också.  

Under står det att Juholt lämnade in en ny blankett till riksdagen där han återigen begärde 
full ersättning, trots att han informerats om felaktigheterna av Cervin redan i augusti. Första 
meningen i ingressen lyder ”i går tog cirkus Juholt nya vändningar” och kniven vrids om 
ytterligare ett varv. 

 

4.3.2.5	  Hålla	  liv	  i	  skandalen	  
För att hålla liv i skandalen fylls kvällspressen med kommentarer från alla möjliga håll. Ett 
exempel är när Expressen intervjuar Juholts mamma Susanne Juholt, eller ”mamma Juholt”, 
som de kallar henne i rubriken. Hon får uttala sig och stöttar sin son. 

 
”Han ville bara väl, och han är enda barnet jag har och jag är rädd om 

honom.” 
Susanne Juholt i Expressen 2011; 14/10 . 

 
Aftonbladet åker den 13 oktober till Oskarshamn för att prata med Juholts grannar. De 

stöttar honom, samtidigt som flera av dem uttrycker en undran över vad som hänt. 
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Ett annat grepp kvällstidningarna använder för att hålla liv i skandalen är att publicera 
opinionsundersökningar. Den 12 oktober publicerar Aftonbladet en artikel med rubriken 
”Väljarraset” och underrubrik ”Sifo: 1 av 4 har inget förtroende för Juholt”. Projektledare Jon 
Andersson på Sifo får uttala sig i texten. 

 
”Man kan säga att det är signifikant färre som har stort förtroende för 

Håkan Juholt och det har sannolikt att göra med uppgifterna som 
kommit fram om hans ersättningar för boende.” 

Jan Andersson, Sifo i Aftonbladet 2011; 12/10. 
 
Expressen publicerar en artikel den 10 oktober i vilken de presenterar opinionssiffror som 

tagits fram innan Aftonbladet avslöjade att han tagit ut för stor hyresersättning. Redan i 
ingressen knyter de dessa siffror till den pågående skandalen och ser till att hålla liv i den. 
 

”Mardrömmen fortsätter för Håkan Juholt – som idag vaknar upp till 
en ny smäll. Socialdemokraterna backar med hela 2,8 procent i 

Expressen/Demoskops väljarbarometer för oktober. Alliansen leder nu 
över oppositionen med drygt 6 procent – samtidigt som hyresskandalen 

rullar vidare.” 
Aftonbladet 2011; 10/10. 

 
Den 12 oktober publicerar Aftonbladet en artikel i vilken det flitigt diskuteras om Juholt 

kommer att sitta kvar eller inte. Ingressen inleds med meningen ”Håkan Juholts avgång rycker 
allt närmare”. En socialdemokrat går ut och kräver Juholts avgång. 

 
”Han borde avgå, det är min personliga uppfattning”.   
Göran Dahlström, S-kommunalråd i Aftonbladet 2011; 12/10. 

 
Enligt Aftonbladet är detta det 

första avgångskrav som uttalats 
från partiföreträdare runtom i 
landet sedan skandalen 
uppdagades. 

Expressen publicerar en 
liknande artikel samma dag. Flera 
socialdemokrater runtom i 
distrikten uttalar sig, men ingen är 
särskilt positiv. Den kraftfullaste 
kritiken, den från Göran 
Dahlström, ligger i ingressen; ”det 
vore bäst om Håkan Juholt 
avgick”. 

Den 11 oktober publicerar 
Expressen en fortsättning på deras 

eget avslöjande om Juholts resa 
Aftonbladet	  den	  12	  oktober.	  
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till Vitryssland tillsammans med sambon. Inga nya fakta framkommer i texten, men man har 
grävt fram dokument som bevisar att Juholt bara stannade i fyra dagar, istället för elva som 
han fick ersättning för. Enligt Expressen ”tyder detta på att S-ledaren fick pengar över – som 
han aldrig betalade tillbaka”.  

Annars upprepas mest vad som publicerats redan den 8 oktober. Samma dag publicerar 
Expressen också en artikel med rubriken ”Nu sviker partiet”. Enligt en enkät de själva 
genomfört med 553 förtroendevalda socialdemokrater runtom i landet anser 8 av 10 att Juholt 
måste avgå om han döms. Att göra en egen enkät är ett enkelt sätt att hitta en journalistisk 
vinkel samtidigt som det håller liv i skandalen. De skriver bland annat ”Sent i går kväll 
avlöste krismötena varandra inom Socialdemokraterna”.  

Den 14 oktober presenterar Aftonbladet förslag på ”de hetaste kandidaterna att ta över S”, 
trots att Juholt sagt att han tänker sitta kvar på partiledarposten. Här kan man se ett exempel 
på hur skandalen diskuteras i kvällspressen om och om igen utifrån olika perspektiv – utan att 
några nya fakta kommer fram. 

 

4.3.2.6	  Citera	  och	  visa	  huvudpersonens	  eventuella	  erkännanden,	  ursäkter	  och	  
ångerfullhet	  
Den 15 oktober publicerar Expressen en artikel om mötet som verkställande utskottet (VU) 
haft efter att Håkan Juholt sagt att han stannar på sin post som partiledare.  Artikeln spelar 
mycket på Juholts känslor och ångerfullhet.  
 

”Alla som Expressen pratat med vittnar om att det var ett känslosamt 
möte.” 

”Enligt flera källor till Expressen blev mötet så känslofyllt för Juholt att 
han föll i tårar.”  

Expressen 2011; 15/10. 
 

Enligt artikeln ska Juholt också inför sina partikamrater ha svurit på ”att det inte finns några 
fler lik i garderoben”.  Artikeln illustreras med bilder på huvudpersonen i olika känslosamma 
situationer under dagen med tidsangivelser under rubriken ”Ödesdagen i klockslag”. Hela 
uppslaget rubriksätts med ”Dramat inifrån”.  

Samma dag publicerar Aftonbladet en liknande artikel i vilken Juholt citeras. Detta citat är 
ett tydligt exempel på Juholts ursäkter och ångerfullhet. 

 
”Jag är ledsen och jag är sorgsen för att jag gjort människor besvikna 
och att det finns människor som därmed kanske förlorat tilltron till det 

socialdemokratiska partiets idéer och vår politik för ett bättre Sverige”. 
Håkan Juholt i Aftonbladet 2011; 15/10. 
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Den 18 oktober publiceras en artikel i Expressen från Juholts gräsrotsturné. Där ger Juholt 

återigen uttryck för sin ånger. 
 

”Så jag ber alla dem som känner sig besvikna om ursäkt. De ska inte 
vara besvikna, de ska känna sig stolta över att vara socialdemokrater.” 

Håkan Juholt i Expressen 2011; 18/10. 
 

4.3.3	  Steg	  3:	  Upplösning	  i	  kvällspress	  
Den 14 oktober publicerar Expressen en artikel med rubriken: ”Juholt: Jag fortsätter”. I 
ingressen citeras han: ”Jag leder Sveriges största parti och det tänker jag fortsätta göra”. 
Den 18 oktober publiceras ännu en artikel i samma tidning med rubriken ”Håkan låter sig inte 
brytas ner”. I artikeln berättas det om att Juholt gett sig ut på en ”försoningsresa” runt om i 
landet. Det skrivs också om att Juholt ska ta hjälp av flera seniorer inom partiet som kan 
komplettera honom där han själv inte har tillräckligt med erfarenhet. 

Den 16 oktober berättar Expressen med hänvisning till Svenska Dagbladets 
opinionsundersökning att ”Socialdemokraterna rekordrasar i opinionen”. Sifos chef för 
opinionsmätningar, Toivo Sjörén, får ge sin syn på vad som orsakat raset. 

 
”Det finns förstås flera orsaker, men en av de viktigaste är att folk har 

uppfattat att S-ledaren skaffat sig bidrag på ett oärligt sätt” 
Toivo Sjörén, Sifo i Expressen 2011; 16/10. 

 
Den 15 oktober publicerar Aftonbladet en artikel med underrubriken “Så lyckades Juholt 

övertyga S-toppen och behålla jobbet”. Enligt ingressen och brödtexten lyckades han med 
detta genom “att blotta sig totalt”. Enligt en anonym källa i texten gjorde Juholt också klart på 
mötet med verkställande utskottet (VU) att han vill och orkar fortsätta att leda partiet. Denna 
artikel är ett tydligt exempel på Aftonbladets upplösning av den berättelse de själva drog 
igång. 

Upplösningen i kvällstidningarna bygger på att Juholt väljer att sitta kvar som partiledare för 
Socialdemokraterna. Han låter sig inte brytas ned, trots ”rekordras” i opinionen. Historien i 
kvällstidningarna slutar när Håkan Juholt ger sig ut på sin “försoningsresa” för att träffa 
gräsrötter och väljare. 
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5.	  Analys	  och	  slutsats	  
I detta kapitel diskuterar vi resultatet från vår undersökning kopplat till de teorier som vi tagit 
upp i teorikapitlet. På detta sätt vill vi besvara våra inledande frågeställningar. Vi presenterar 
även en jämförelse över hur berättelsen såg ut i kvälls- respektive morgontidningarna. 
Avslutningsvis gör vi egna reflektioner och lämnar förslag på framtida studier inom vårt 
ämnesområde. 
 

5.1	  Mediedrevets	  dramaturgi	  
Syftet med denna studie var att undersöka hur berättelsen om Håkan Juholts så kallade 
bidragsaffär under perioden 7-21 oktober 2011 såg ut i fyra rikstäckande tidningar. 
I vår resultatpresentation går vi igenom steg för steg hur mediedrevets dramaturgi byggdes 
upp i de fyra medierna. Vi visar att alla våra undersökta tidningar deltog i drevet och att alla 
försökte hålla liv i drevet och föra berättelsen framåt.  

Avslöjandet kom ursprungligen från Aftonbladet, men alla fyra tidningarna följde med i 
jakten på Håkan Juholt och ingen tog ansvar för proportionerna. Precis så här beskriver 
medieforskarna Sigurd Allern och Ester Pollack ett mediedrev. Att flera redaktioner 
gemensamt följer samma spår och bekräftar varandra väljer Allern och Pollack att kalla för 
”flockdjurshypotesen”. (Allern och Pollack 2009: 21; Pollack: 199). Att medierna betedde sig 
som flockdjur såg vi tydliga tendenser på i vår studie. De fyra tidningarna refererade till 
varandra, publicerade varandras avslöjanden och lät källor som hade liknande saker att säga 
komma till tals i artiklarna. 

Karen S. Johnson-Cartee menar att eftersom nyhetsreportrar är av uppfattningen att 
publiken förstår och lätt kan relatera till girighet och mänskliga motiv fokuserar 
rapporteringen ofta kring politikers snedsteg (Johnson-Cartee 2005: 255f). 

En slutsats vi kan dra av ovanstående resonemang är att drevet under Juholts bidragsaffär 
troligtvis antog så stora proportioner eftersom det rörde sig om en fråga om mänskliga motiv 
och påstådd girighet. Om Juholt sedan verkligen tagit ut för stort bidrag på grund av att han 
var girig, eller för att han helt enkelt inte kände till reglerna får vi troligtvis aldrig veta. 

Johnson-Cartee anser att eftersom skådespelarna i dramat är så centrala för publikens 
förståelse av nyheter, leder detta i sin tur till en ökad personifiering av nyheterna (Johnson-
Cartee 2005: 255f). Resultatet i vår studie visar att de undersökta mediernas berättelse om 
Juholts bidragsaffär var väldigt personfokuserad. Fokus låg hela tiden på personen Håkan 
Juholt. Vår studie visar att kvällstidningarna bortser från att rapportera om de bakomliggande 
orsaker och strukturella problem som kan ligga bakom bidragsaffären – istället handlar allt 
om Juholts personliga ansvar. Detta rapporteringsätt stämmer överens med Allern och 
Pollacks beskrivning av ett mediedrev (Allern och Pollack 2009: 23). Vi såg också att även 
morgontidningarna till stor bortser från att rapportera om bakomliggande orsaker. Undantaget 
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är när Svenska Dagbladet den 15 oktober publicerar en artikel med rubriken “Otydligt 
regelverk får kritik”. 	  
 

5.2	  Berättelsen	  om	  bidragsaffären	  
I vår studie av de fyra tidningarna gick det att finna tydliga exempel på alla de steg 
medieforskarna Ekström och Johansson tar upp i sin studie ”Talk Scandals” när de beskriver 
hur en skandal regisseras i medierna (Ekström och Johansson 2008: 14-18). Det gick även att 
se en tydlig inledning, mellanakt och upplösning i den berättade historien. Enligt Allern och 
Pollack blir medias uppmärksamhet under politiska skandaler störst om politikern med sitt 
snedsteg visar att denne inte lever som den lär (Allern och Pollack 2009:197). 

Juholt säger sig stå för socialdemokratiska värderingar, samtidigt som han själv plockar ut 
större bidrag än vad han är berättigad till. Detta visar tydligt att han inte lever som han lär. Vi 
drar slutsatsen att det här är en av anledningarna till att ursprungshändelsen utvecklas till en 
medierad skandal. Allern och Pollacks resonemang stämmer således väl in på den berättelse 
om Håkan Juholt som vi har undersökt.  

Ester Pollack menar också att medieaktörerna själva driver drevet, att de är de som driver 
”jaktlaget” framåt (Pollack 2009: 104). I vårt resultat har vi gett tydliga exempel på detta, när 
vi beskriver hur både kvälls- och morgonpress håller liv i historien genom att gräva fram 
gamla uttalanden som visar på Juholts inkonsekventa beteende och hans tidigare ”blåsväder”. 
Att tidningarna även publicerar egna opinionsmätningar och att Expressen gräver fram nya 
avslöjanden är exempel på att medierna driver historien framåt. 

Ekström och Johansson menar att medierna är medskapare under uppbyggnaden av en 
politisk skandal, eftersom de är delaktiga i upprättandet av gränslinjen mellan vad som är 
moraliskt accepterat och inte (Ekström och Johansson 2008:13). I steg tre i vår 
resultatpresentation beskriver vi hur medierna etablerar den moraliska standarden genom att 
låta kritiska röster komma till tals och fördöma Juholts agerande. Slutsatsen här är att Ekström 
och Johanssons beskrivning av mediernas medverkan i en politisk skandal stämmer väl 
överens med vår studie av Juholts bidragsaffär. När medierna låter andra personer fördöma 
Juholts agerande har de aktivt valt ut vissa personer som får göra just detta, och på så sätt är 
medierna delaktiga i att bestämma vad som är moraliskt acceptabelt och inte. 
 
Vi har i vår studie hittat och gett flera exempel på att Juholts bidragsaffär beskrivs dramatiskt, 
personligt och med ett tydligt mönster av konflikt. En omfattande kritik mot Håkan Juholt 
lyfts fram i bevakningen, rubrikerna och ingresserna är ofta dramatiska och syftar till att 
väcka publikens känslor. Ord som ”kris”, ”lögner”, ”fusk” och ”bluff” är vanligt 
förekommande, särskilt i kvällstidningarna. En fråga som ofta diskuterades i medierna var 
huruvida Håkan Juholt skulle sitta kvar på sin post eller inte. Denna osäkra utgång höll 
historien vid liv och spänningen uppe hela tiden. Alla ovanstående exempel är enligt Lars 
Nord tydliga exempel på vad som kännetecknar ett mediedrev (Nord 2001: 27).  

Att historien ska ha en osäker utgång för att bli så spännande som möjligt är även av stor 
vikt enligt flera andra medieforskare. Både Allern och Pollack och John. B. Thompson 
diskuterar detta i sin forskning. Thompson går till och med så långt att han beskriver ett öppet 
avslut som den allra viktigaste delen i en medierad skandal (Thompson 2000: 73). Vår slutsats 
är att drevet kring Juholt heller aldrig hade blivit så omfattande som det blev om inte 
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historiens utgång länge varit väldigt osäker. Läsarna fortsatte hela tiden att undra hur affären 
skulle avslutas. Både i frågan om åtal skulle väckas och i frågan om Juholt skulle sitta kvar. 

En hypotes Allern och Pollack beskriver i boken ”Skandalenes markedsplass” är 
”individualiseringshypotesen”. Den går ut på att politikerskandaler begränsas till individuella 
normöverträdelser och ett personligt ansvar (Allern och Pollack 2009: 23). Vi har i vår studie 
sett att medierna var väldigt fokuserade på att rapportera just kring Juholts egna ansvar under 
bidragsaffären. Det är också det personliga ansvaret han själv har tvingats betona i sitt försvar. 
”Det är mitt ansvar rätt igenom. Det är mitt ansvar att hålla reda på regelverket”, säger han i 
den exklusiva intervju han ger till TT som Expressen publicerar den 10 oktober.	  

Allern och Pollack skriver att det är de journalistiska valen som styr hur en skandal 
framställs i media, och hur den levereras till publiken. Vilken journalistisk vinkel som väljs, 
vilka källor som får framträda och inte framträda och vilka proportioner skandalen antar beror 
på journalisternas val (Allern och Pollack 2009: 17f). I vår textanalys av artiklar publicerade 
under Juholts bidragsaffär har vi sett flera exempel på hur journalisterna låter de mest kritiska 
rösterna komma till tals. Troligtvis för att bygga upp ett tydligt mönster av konflikt, vilket i 
förlängningen gör att skandalen antar så stora proportioner som möjligt. 
	  

5.3	  Jämförelse	  av	  narrativerna	  
Det finns flera likheter i hur morgon- och kvällspressen berättade historien om Juholts 
bidragsaffär. Båda tidningstyperna har använt sig av samma metoder när de har återskapat 
berättelsen för läsarna. Arkivbilder på Håkan Juholt kombineras med faksimil av hans 
hyreskontrakt och hyresbidragsansökan samt med bilder av lägenheten i Västertorp. Trots att 
alla fyra undersökta tidningar har återskapat berättelsen med samma verktyg kan vi redan i 
början av skandalen se skillnader i deras publiceringar. 

I kvällstidningarna är återskapandet av den ursprungliga överträdelsen betydligt tydligare än 
i morgontidningarna. Här har faksimilen av kontrakten en central roll i berättandet, medan det 
i morgontidningarna inte tillför berättelsen något eftersom det är undangömt på sidan. Det går 
heller inte att utläsa något av vad det står i kontrakten.  

Om likheterna tidningstyperna emellan finns, så är skillnaderna i berättandet desto fler och 
tydligare. Kvällstidningarna är väldigt duktiga på att hålla liv i skandalen och på att ”vrida om 
kniven” flera gånger. Expressens avslöjande den 8 oktober om att Juholt låtit riksdagen betala 
för hans sambos resa till Vitryssland är ett exempel på detta. Man har även grävt fram ett 
uttalande som Juholt gav till tidningen när han blev vald till partiledare. 
”(…) och på vår första semester drog jag med henne till Vitryssland” 

Ännu ett exempel på hur kvällstidningarna vrider om kniven är Expressens avslöjande om 
att Juholt fått ersättning för både hyr- och privatbil samtidigt. Samt när Aftonbladet kopplar 
Juholts ”bostadsbluff” till Socialdemokraternas egna satsningar mot bidragsbrott. 

Kvällstidningarna ”vred om kniven ytterligare en gång” på liknande sätt, men sättet de 
gjorde det på var tydligare i Expressen än i Aftonbladet. Expressen hade fler publiceringar av 
den karaktären. Expressen utmärker sig även i den kvantitativa presentationen över samtliga 
tidningar, då de har publicerat överlägset flest – 48 stycken – artiklar under hela tidsperioden. 
Expressen grävde även fram två egna avslöjanden, varav det första publicerades dagen efter 
Aftonbladets ursprungliga avslöjande. Men Expressens två avslöjanden fick inte alls lika stort 
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genomslag som Aftonbladets. Detta kunde vi se i vår studie, då övriga tidningar inte hakade 
på dessa avslöjanden i lika stor utsträckning. 

I studien ”Extra Extra. Hon sågas – hon avgår. Opinionsjournalistikk og ministerskandale i 
Sverige 2006” har Ester Pollack (2009) studerat handelsminister Maria Borelius och 
kulturminister Cecilia Stegö Chilòs avgång. Även under det här mediedrevet kom flera 
avslöjanden under drevets gång; finansminster Anders Borg hade använt sig av svart 
arbetskraft, migrationsminister Tobias Billström hade låtit bli att betala TV-licensen och 
miljöminister Andreas Carlgren hade lämnat felaktiga upplysningar till riksdagsförvaltningen 
om sin inkomst. Men likt Juholtaffären fick det ursprungliga avslöjandet nästan all 
uppmärksamhet och Expressen tilldelades senare ”Guldspaden 2006” för det klassiska 
grävarbetet som låg bakom avslöjandet (Pollack 2009). Ester Pollack menar att avslöjandet 
som leder till ett statsråds avgång är en journalistisk bedrift som ger status i branschen. Detta i 
sin tur ger ”gammelmedierna” förnyad legitimitet i rollen som den fjärde statsmakten, enligt 
Pollack. I förlängningen är detta något som gör att mediedrev inte stannar av förrän någon 
avgår, eller som Pollack säger ”bytet är fällt”. Att Juholt i skrivande stund fortfarande sitter 
kvar på sin post är inte ett unikt slut på ett mediedrev. Men Ester Pollacks motivering 
förklarar varför avslöjandet om hans bidragsaffär och den efterföljande jakten blev så 
kraftfull, och varför själva skandalen och hans eventuella avgång diskuterades mer än 
bakomliggande orsaker och strukturella problem. 

Av morgontidningarna är det bara DN som visar tendenser på att ”vrida om kniven”, men 
långt ifrån lika tydligt som i de båda kvällstidningarna. Detta när DN vid två tillfällen 
sammanfattar Juholts ”tidigare blåsväder”. 

Alla fyra tidningarna publicerar opinionsundersökningar från Synovate, Sifo och Demoskop 
för att hålla liv i skandalen. Expressen publicerar till och med en egen, mindre vetenskapligt 
förankrad, undersökning. Sent på kvällen innan publiceringsdagen har de då skicka ut en 
webbenkät till ett antal socialdemokrater. I samband med publiceringarna av opinions-
undersökningarna diskuteras det flitigt om Håkan Juholt kan fortsätta som partiledare för 
Socialdemokraterna.  

Att skandalen diskuteras på det här sättet, snarare än att nya fakta kring skandalen kommer 
fram i medierna, är vanligt förekommande vid en medierad politisk skandal, enligt Ekström 
och Johansson (2008). 

Kvällstidningarna har kraftigare rubriker och ingresser och är bättre på att utnyttja citat. När 
de skriver att någon ledande socialdemokrat kräver Juholts avgång citerar de alltid denne när 
denne säger att Juholt borde avgå. Morgontidningarna är försiktigare i sina ingresser. I stället 
för att citera någon som säger att Juholt bör avgå skriver de istället det i brödtexten. Den 13 
oktober har de en text där de i ingressen beskriver kaos i partiet och att Håkan Juholt bör avgå 
frivilligt. I texten är det en person som uttalar sig och säger detta öppet, men det har DN då 
valt att lägga sist i texten.  

I kvällstidningarna har man istället både bild och citat i stora tillägg i anslutning till 
artiklarna där politiker och experter uttalar sig om Håkan Juholts framtid.  

Ord som ”ilska”, ”fusk”, ”bluff”, ”kris” och ”affär” används i större utsträckning och på ett 
kraftfullare sätt i kvällstidningarna än i morgontidningarna.  

I Aftonbladet och Expressen spelar man dessutom mer på känslor. Ett exempel är artiklarna 
som publicerades när verkställande utskottet gav Juholt fortsatt förtroende att leda 
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Socialdemokraterna. Här skriver man bland annat att ”Juholt föll i tårar”. I Aftonbladet citeras 
Juholt efter mötet när han säger att han är ledsen och sorgsen.  

I Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter skriver man bara att Håkan Juholt får fortsätta 
som partiledare samtidigt som förundersökningen mot honom läggs ned. Här kan man tydligt 
se hur de två tidningstyperna skiljer sig åt i hur de ramar in, eller ”framar”, en nyhet, vad de 
väljer att fokusera på och hur de berättar detta för publiken. Vilket är precis vad framing 
innebär, enligt Karen S. Johnson-Cartee. Hon menar att det är en process där nyhets-
organisationerna definierar och konstruerar ett politiskt problem eller en skandal som blivit 
offentlig (Johnson-Cartee 2005:24). 

Under perioden mellan den 8-21 oktober ligger allt fokus på Håkan Juholt. Särskilt 
kvällstidningarna gör allt de kan för att etablera den moraliska standarden. Detta genom att 
hitta personer som är kritiska till Juholts handlande och kräver hans avgång. Det här 
tillvägagångssättet påminner om Ester Pollacks (2009) resonemang kring upptakten av en 
medierad skandal. När politiker bryter mot den moraliska standarden och bedrar staten och 
alla oss andra spelar medierna på existerande kulturella föreställningar och förväntningar som 
medierna är medskapare till. 

 

5.4	  Egna	  reflektioner	  
Tidigare forskning om mediedrev visar på samma tendenser som vår studie. Utifrån flera 
forskares definitioner av ett mediedrev råder det ingen tvekan om att bevakningen av Håkan 
Juholts bidragsaffär var just ett mediedrev. 

Att bevakningen skiljer sig åt i morgon- och kvällspress är inte särskilt märkligt. 
Kvällstidningarna är beroende av att sälja lösnummer, och har en lång tradition av att satsa 
mer på ”skandalinriktad” journalistik. Expressen var den tidning där de allra tydligaste 
exemplen på Ekström och Johanssons sex steg av en medierad skandal återfanns. Varje steg 
fanns representerat i Expressens bevakning på ett nästintill övertydligt sätt. 

Expressen gjorde också större ansträngningar att ”vrida om kniven” och kom med nya 
avslöjanden om Håkan Juholt. 

Även om kvällstidningarna, som tidigare diskuterat, gör större ansträngningar att ”vrida om 
kniven”, finner vi det intressant att de inte är ensamma om detta. I vår studie har vi sett att 
även Dagens Nyheter vid två tillfällen gör just detta när de sammanställer Juholts tidigare 
“blåsväder”. Trots att det inte är lika tydligt, har morgonpressen använt sig av samma 
berättarteknik som kvällspressen när de återskapar skandalen och håller liv i storyn. 

Möjligtvis kan det vara så att även morgonpressen går mot att fokusera mer på 
skandalinriktad och personfokuserad journalistik, för att överleva i ett mer konkurrensinriktat 
medielandskap. Innan vi kan dra några sådana slutsatser skulle det naturligtvis behövas mer 
forskning på området. 

Makthavare ska granskas av medierna, det ligger i journalistikens uppgift.  Men hur dreven 
uppstår och hur de hålls vid liv är ändå intressant att undersöka, eftersom mediernas makt 
under en pågående skandal är väldigt stor. Medborgarna får sin huvudsakliga information om 
samhället från medierna och där har medierna ett ansvar att informationen de förmedlar är rätt 
och riktig. Därför är kunskap om mediedrevets dramaturgi och mediernas tekniker att föra en 
berättelse framåt otroligt viktig. 
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5.5	  Framtida	  forskning	  
Rapporteringen om Håkan Juholt och Socialdemokraterna fortgår hela tiden i medierna. Vi 
har här tittat på hur historien om hans så kallade bidragsaffär såg ut i fyra rikstäckande 
tidningar under perioden 7 oktober till och med 21 oktober 2011. Att studera hur 
rapporteringen om Juholt ser ut i dag skulle vara intressant. Vi satte vårt slutdatum den 21 
oktober, då rapporteringen kring bidragsaffären avtog. Men historien fortsätter ju som sagt 
hela tiden, med nya opinionsundersökningar och politiska utspel. En diskursanalys av 
rapporteringen kring bidragsaffären, där man tar in bakomliggande strukturer i samhället i 
analysen, skulle också vara spännande att genomföra. 

En kvantitativ studie av Juholts bidragsaffär skulle vara intressant, och ett mycket bra 
komplement till vår studie. En kvantitativ innehållsanalys skulle ge svar på sådant vi med vår 
narrativa analys inte kan svara på, det vill säga hur ofta och hur mycket. Förslagsvis skulle en 
sådan studie kunna räkna antalet negativt och positivt vinklade artiklar, räkna förekomsten av 
vissa laddade ord i artiklarna eller mäta vilka det är som får uttala sig. 

En annan studie som skulle vara spännande att genomföra är hur de olika tidningarna 
använder sig av anonyma källor. Vi tyckte oss se skillnader på detta i vår studie, men det är 
inget vi kan säga säkert utan att genomföra en kvantitativ undersökning av tidningarnas 
källor. I en framtida studie skulle man kunna räkna förekomsten av anonyma källor i olika 
tidningar och jämföra hur tidningarna hanterar dessa. 

Vi föreslår också att vår studie kan ligga till grund för att genomföra exakt samma studie på 
en annan medierad skandal. Vi har noggrant beskrivit vårt tillvägagångssätt och ser inte några 
hinder för att vår studie kan fungera som en modell när andra mediedrev ska analyseras. 
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7.	  Bilagor	  
7.1	  Kodschema	  
Kvantitativ genomgång 
Vi går igenom hela urvalet och gör en kvantitativ presentation över perioden uppdelat efter 
dag och tidning. Detta för att se vilka dagar rapporteringen var som intensivast i respektive 
tidning och tidningstyp. Genomgången presenteras i ett diagram. I den fortsatta genomgången 
delar vi upp kvälls- och morgonpress var för sig.  
	  

Steg 1: Abstract och orientering 
Vi presenterar en sammanfattning av berättelsen/narrativen enligt följande: 
Vad hände? 
När utspelas berättelsen? 
Vilka är de centrala aktörerna? 
Vilka återkommande igenkänningstecken används i rapporteringen för att läsaren 
snabbt ska förstå vilken händelse det handlar om? 
	  

Steg 2: Komplicerande handling 
Här använder vi oss av Mats Ekström och Bengt Johanssons definition av en medierad 
skandal uppdelad i deras sex steg (Ekström och Johansson 2008:14-18). 
	  
1) Visa eller återskapa den ursprungliga överträdelsen. 
2) Iscensätta huvudpersonens reaktion på avslöjandet. 
3) Etablera den moraliska standarden. 
4) Vrida om kniven ytterligare en gång.  
5) Hålla liv i skandalen. 
6) Citera och visa huvudpersonens eventuella erkännanden, ursäkter och ångerfullhet. 
	  

Steg 3: Upplösning 
Vad har hänt?  
Hur slutade berättelsen?  
Hur såg upplösningen ut? 
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7.2	  Empirisk	  bakgrund	  
Aftonbladet är en kvällstidning som grundades år 1830. Ledarsidan är socialdemokratisk. 
Aftonbladet ges ut sju dagar i veckan i hela Sverige, men säljs bara som lösnummer. 
Upplagan är 320 200 exemplar per helår och utgivningsdag (2010 års uppgift). Tidningen ägs 
av Schibstedt och dess ansvarige utgivare och chefredaktör heter Jan Helin. 

Expressen är en kvällstidning som grundades år 1944. Tidningen ägs av Bonnierkoncernen 
och chefredaktören heter Thomas Mattsson. Ledarsidan är liberal. Expressen ges ut sju dagar i 
veckan i hela Sverige, men enbart som lösnummer. Upplagan är 286 500 exemplar per helår 
och utgivningsdag, inklusive tidningens lokala editioner GT och Kvällsposten (2010 års 
uppgift). 

Dagens Nyheter är en oberoende liberal morgontidning som ges ut sju dagar i veckan. 
Tidningen grundades år 1864, i dag heter dess chefredaktör Gunilla Herlitz. Dagens Nyheter 
är till stor del prenumererad, men säljs även som lösnummer i hela Sverige. Upplagan är 298 
200 exemplar per helår och utgivningsdag (2010 års uppgift). Tidningen ägs av 
Bonnierkoncernen. 

Svenska Dagbladet grundades år 1884 och är en obunden moderat morgontidning. Den 
utkommer sju dagar i veckan, är till stor del prenumererad men säljs även som lösnummer i 
hela Sverige. Upplagan är 192 800 exemplar per helår och utgivningsdag (2010 års uppgift). 
Chefredaktör är Lena K Samuelsson och tidningen ägs av Schibstedt.  

Håkan Juholt är född den 16 september 1962. Han bor i Oskarshamn med sina söner Anton 
och Viktor och i Stockholm med sin sambo Åsa Lindgren. Han har tidigare arbetat som 
journalist på tidningen Östra Småland och Nyheterna (Östran) i Oskarshamn. Sedan han 1994 
valdes in i riksdagen för Kalmar läns valkrets har han varit tjänstledig från sitt arbete. Han 
tillträdde som Socialdemokraternas partiordförande den 25 mars 2011 efter att Mona Sahlin 
avgått. 
	  
	  
	  
 


