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1. Inledning  
 
Mediernas påverkan på allmänhetens åsiktsbildning är i dagens samhälle en viktig fråga att 
begrunda och försöka förklara. I denna uppsats kommer vi att studera tre olika politiska 
skandaler i tre olika länder; Sverige, USA och Libanon. Det är framförallt intressant att titta 
på hur högt uppsatta politiker idag framställs i specifika webbaserade dagstidningar i dessa 
länder. På grund av att politiker ständigt är utsatta för hård mediebevakning kan det komma 
att påverka det politiska tänkandet hos medborgarna. Detta kan i sin tur innebära att 
medborgarna blir inspirerade av det de har läst när de fattar beslut.  
    
I denna uppsats undersöker vi likheter i och skillnader mellan olika länders rapportering av 
högt uppsatta politiker. Många gånger kan journalisterna själva tolka en fråga istället för att 
endast rapportera och därför anser vi att medborgarna kan få en förvrängd bild av 
verkligheten. Vi är intresserade av hur journalisten väljer att presentera överträdelsen samt 
vad journalisten väljer att fokusera på.  
 
Politiska skandaler har blivit allt mer vanliga sedan den undersökande journalistiken lyfte 
fram skandaler i västvärlden under 1960- och 1970-talet. Detta ledde i sin tur till att 
förändringar inom politiken kom till stånd som slutligen kunde få politiker avskedade.1 
Fenomenet skandal både intresserar och berör människor och när skandalen dessutom blir 
politisk anses den få ett särskilt stort nyhetsvärde, detta om man ser till hur stort utrymme som 
den politiska skandalen ges. Valet av länder föll på Sverige, USA och Libanon av den orsaken 
att vi vill studera huruvida eventuella likheter och skillnader i framställningen av politiska 
skandaler beror på mediernas roller i dessa tre olika länder. Valet av länderna kommer även 
att ge oss fler likheter och skillnader än om vi hade valt tre länder i Norden. Av denna 
anledning finner vi det allra mest intressant att studera journalistikens rapportering av 
politiska skandaler i tre olika länder på tre kontinenter och till viss del olika kulturer.  
 
En självklarhet i ett demokratiskt samhälle är att medierna ska fungera oberoende av staten 
samtidigt som medierna har regler och normer att följa. Medierna kan fungera relativt fritt 
eftersom de ständigt kan hänvisa till yttrande- och pressfriheten. Oartiskhet inom medierna är 
av hög betydelse så man kan anta att det innebär en mer rättvis rapportering. Men medierna 
måste även ta hänsyn till vinstintresset och den ökade konkurrensen och därför kan de idag 
välja att spetsa till rubriker för att locka läsaren. Medierna har även till uppgift att ge 
medborgarna information om politiska ämnen som gör det möjligt för medborgarna eller dem 
att delta på ett meningsfullt sätt. Men hur medierna presenterar politik till deras publik oroar 
många politiska observatörer och forskare, politiska reportage karaktäriseras av 
sensationsmakeri och en allmän fientlighet mot politiker istället för objektiv information och 
rationella debatter, menar Voltmer. Vid sidan av detta ökar den politiska cynismen och 
okänsligheten snabbt bland medborgare. Det finns ett band mellan mediernas negativitet och 
politisk cynism.2 
 
 
 
 

                                                 
1 Tumber & Waisbord (2000) s. 1143 
2 Voltmer (2006) s. 228 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att göra en djupgående analys av hur politiska skandaler 
framställs i vissa specifika dagstidningar i Sverige, USA och Libanon. Vi vill undersöka vilka 
skillnader och likheter som finns i framställningen av de politiska skandalerna samt om dessa 
kan relateras till mediernas roll i samhället. Detta kommer vi att studera med hjälp av en 
kvalitativ metod och kritisk diskursanalys. För att uppfylla detta syfte i vår uppsats har vi 
ställt upp följande frågor:  

 
• Hur skapas det en bild av huvudpersonen som skyldig eller oskyldig i nyhetstexten?  
 
Syftet med denna fråga är att studera hur huvudpersonen framställs utifrån journalistens 
val av kommentarer och val av aktörer som får komma till tals samt hur den politiska 
skandalen återges i nyhetstexten.  
 
• Vilka skillnader eller likheter finns i rubrik, ingress och brödtext i nyhetstexten?  

 
För att kunna utföra en jämförande studie anser vi det vara av högt värde att se vilka 
skillnader och likheter som framkommer i nyhetstexter och om dessa beror på mediernas 
olika roller i respektive land?  
 
• Vad har journalisten valt att rangordna som högst respektive lägst i nyhetstexterna?  

 
Frågan syftar till vilken information journalisten har valt att prioritera, handlar denna 
information om kritik gentemot överträdelsen, bortförklaringar eller huvudpersonens 
bakgrund?  

 
• Vad för ordval använder journalisten för att beskriva överträdelsen och hur väljer man 

att vinkla nyhetstexten?  
 

Målet här är att se hur politiska skandalen framställs utifrån journalistens ordval, skulle 
till exempel andra ord kunna användas? Här studeras även om det finns några 
manipulativa begrepp i nyhetstexten, det vill säga om nyhetstexten är skönmålad, 
förenklad eller förgrovad. .  
 
• Vilken information använder journalisten för att beskriva den politiska överträdelsen, 

och är denna information relevant för skandalen? 
 

Med denna fråga syftar vi till vad den onödiga eller irrelevanta informationen antyder.  
 

1.3 Avgränsning 
 
I denna studie har vi valt att avgränsa oss till tre politiska skandaler; en i Sverige, en i USA 
och en i Libanon. Vi har även valt att begränsa oss till dagstidningar; Svenska Dagbladet, 
Dagens Nyheter, San Diego Post, Washington Post och The Daily Star. I denna undersökning 
kommer vi att analysera fem dagstidningar, varav två är svenska, två amerikanska och en 
libanesisk. För att kunna göra en utförlig studie har vi valt att avgränsa denna undersökning 
till att enbart studera finansiella - politiska skandaler under en månad i respektive land. Vi 
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kommer även att endast analysera nyhetstexter gällande skandalen och utesluta krönikor och 
notiser. 
 

1.4 Disposition 
 
Här följer uppsatsens disposition. Första kapitlet i uppsatsen börjar med ett inledande avsnitt 
som redogör för vad studien kommer att handla om. Det andra kapitlet berör de teoretiska 
utgångspunkterna och tidigare forskning som är uppsatsens utgångspunkt. I det andra kapitlet 
har vi valt att ta upp ämnen som berör olika slags skandaler, politiska skandaler och medier i 
demokratiska stater. I kapitlet metod och material redogörs för den metod vi använt oss av vid 
genomförandet av analysen samt vårt resonemang gällande våra urval. Vidare diskuteras 
studiens validitet och reliabilitet samt de metodproblem vi stött på under studiens gång. I 
analyskapitlet redovisar vi våra analysresultat, detta gör vi genom en tematisk redovisning av 
våra nyhetstexter. Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel där vi sammanfattar studien 
och diskuterar våra resultat.  
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2. Teori och tidigare forskning   
 
I detta kapitel redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår 
undersökning. John B. Thompson, James Lull och Stephen Hinerman har haft en betydande 
roll för vår studie då de har forskat mycket kring skandaler. Inledningsvis förklarar vi 
innebörden av skandal för att sedan diskutera olika sorters skandaler. Därefter behandlar vi 
politiska skandaler och medier i demokratiska stater samt mediepolitik i Mellanöstern. Då 
syftet med denna uppsats är att göra en djupgående analys av hur politiska skandaler 
framställs i vissa specifika dagstidningar i Sverige, USA och Libanon anser vi att dessa teorier 
hjälper oss i vår studie. 
 

2.1 Medieskandaler i ett historiskt perspektiv  
 
Två centrala författare gällande studier av politiska skandaler är Lull och Hinerman. De 
skriver att rykten är något som länge använts av människor i samhället för att bestraffa dem 
som bryter mot de sociala normerna. Utbredningen/spridningen av läs- och skrivkunnighet 
och utvecklingen av snabba medier ledde till att nyheter blev en praktisk handelsvara i Europa 
och USA. För att locka, informera och inte minst underhålla läsaren blev nyhetstidningarnas 
redaktioner tvungna att bemöta den stora efterfrågan. Skvallerpressens berättelser av ”sin and 
corruption” i mitten av 1900-talet öppnade dörrarna för de allra första medieskandalerna. Lull 
och Hinerman visar att de moderna nyhetsmedierna idag aktivt försöker vinkla berättelser till 
skandaler.3 Författarna menar att skandaler idag dominerar tabloidjournalistiken. De menar att 
skandaler utmanar de sociala värderingar som finns i ideologin och kulturen.4 
 
Innebörden av en skandal kan enklare förstås om det jämförs med ett begrepp som används 
inom den sociologiska litteraturen; ”moralpanik”. Moralpanik är en reaktion mot något som 
vanligtvis hotar stabiliteten i ett samhälles rådande moral. Som exempel tar Lull och 
Hinerman upp paniken gentemot samhällets reaktion på ökad kriminalitet och 
droganvändning hos unga människor. Här bör det uppmärksammas att moralpanik skiljer sig 
från skandal då man menar att en skandal måste kunna kopplas samman med verkliga 
personer som kan hållas ansvariga för sina handlingar. Det författarna menar är alltså att det 
som gör att ett rykte blir en skandal är att man kan urskilja en verklig person som ansvarig för 
den moraliska överträdelsen. Emellertid menar författarna att personer som skapar en skandal 
även kan skapa moralpanik när personens handlingar kan ses som ett större socialt problem. 
Det är dessutom vanligt att den moraliska överträdelsen får mer fokus än de personer som är 
inblandade, som exempel på detta tar Lull och Hinerman upp en talkshow där gästernas 
beteende får mer uppmärksamhet än gästerna som individer.5 

                                                 
3 Lull och Hinerman (1997) s. 7 
4 Ibid. s. 2 
5 Ibid. s. 4  
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2.2 Begreppet skandal 
 
Thompson har studerat skandaler och skriver i sin bok ”Political scandal” att skandal är ett 
begrepp som vi ofta använder och som många gånger förekommer i pressen. Men vad är en 
skandal och vad gör en händelse till en skandal? Enligt Thompson är skandalens ursprung 
oklart och det är svårt att ge ett klart besked om dess mening. Begreppet skandal har en lång 
historia och kan spåras tillbaka till grekiska versionen av gamla testamentet. Begreppet 
användes till en början i en religiös kontext som en hänvisning till ett uppförande hos en 
person som var skam för religionen eller någon som hindrade religiös tro och utövning. Idag 
används däremot begreppet skandal på ett helt annat sätt där betydelsen av begreppet är att 
beskriva en bredare form av moraliska överträdelser.6 
 
Thompson menar att begreppet skandal har haft en lång historia och olika innebörder inom 
politiken till att idag referera till händelser, handlingar eller omständigheter. Begreppet 
refererar till handlingar eller händelser som involverar vissa överträdelser som blir kända för 
andra, händelserna eller handlingarna är även tillräckligt allvarliga för att frambringa en 
allmän respons.7 
 

2.3 Definition av begreppet skandal  
 
Det finns kriterier för vad som är en skandal, såväl Thompson som Lull och Hinerman talar 
om detta. Vi har primärt utgått från de kriterier som Thompson tar upp i boken ”Political 
scandal” och de som Lull och Hinerman skriver om i boken ”Media scandals”.  

2.3.1 Moraliska överträdelser 

 
Thompson menar att skandaler främst refererar till händelser, handlingar eller omständigheter 
vars förekomst involverar överträdelser av vissa normer, värderingar och/eller moraliska 
koder.8 Även Lull och Hinerman skriver att en skandal inträffar när privata handlingar, som 
överskrider eller bryter mot den dominerande moralen som finns i samhället, offentliggörs 
och berättas av massmedierna. Detta innebär alltså att en skandal kan uppstå när allmänheten 
upplever att en person brutit mot den moral som finns i samhället, detta gäller i synnerhet 
kända personer och makthavare.9 Såväl Thompson som Lull och Hinerman menar att alla 
överträdelser inte är skandalösa och inte heller har kraft att bli skandal. Författarna menar att 
vissa överträdelser är för små medan andra är för stora. Självklart kan termen skandal vid 
vissa överträdelser kännas alltför stark, till exempel om det gäller parkeringsböter, medan 
förintelsen av judar i Nazityskland gör att termen kan kännas alltför svag. Det viktiga som 
författarna kommer fram till är att det finns en mångfald och kulturell variation i vad som kan 
kallas för en skandalös handling. I ett sammanhang kan en överträdelse ses som skandalös 
medan samma överträdelse i ett annat sammanhang kan vara helt acceptabelt eller till och 
med normal. Lull och Hinerman menar vidare att vissa överträdelser är mer benägna  än andra 
att bli skandaler, vilket till exempel gäller överträdelser rörande sexuella relationer och 

                                                 
6 Thompson (2000) s. 11 f.  
7 Ibid. s. 12 
8 Ibid. s. 16 
9 Lull och Hinerman (1997) s. 3 
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ekonomiska transaktioner. Ytterligare överträdelser som enkelt kan bli skandaler rör de 
normer som reglerar utövandet av politisk makt.10 
 
Thompson menar vidare att normer uppstår i liberala demokratiska regimer som är uppbyggda 
av lagar och andra regler som ska skapa jämlikhet för alla individer. Personer som i kraft av 
sin position företräder vissa normer och värderingar, exempelvis politiska ledare, är mer 
känsliga än andra gällande risken att deras privata beteende inte stämmer överens med de 
normer och värderingar de företräder.11 Vissa individer är dessutom väldigt synliga på grund 
av bland annat sina positioner och prestationer och därför mer utsatta för skandaler.12 
Dessutom anser Thompson att en skandal endast kan orsakas om den involverandes handling 
anses vara en överträdelse. Alla människor håller inte med om att alla skandaler är 
överträdelser. Det finns vissa grupper som håller fast vid sina värderingar och normer medan 
det finns andra som helt enkelt ignorerar dem. Det är maktrelationer som omger värderingar 
och normer samt strukturerar det sociala livet genom att tillåta vissa handlingar och förbjuda 
andra. I själva avslöjandeprocessen av överträdelsen kan fokus flyttas och hamna på andra 
saker. Författaren menar att många skandaler involverar så kallade ”andra gradens 
överträdelser”. Med detta menas att försöka dölja ursprungshandlingen genom att flytta fokus 
från den ursprungliga handlingen till den serie av handlingar som har försökt att dölja 
ursprungshandlingen.13  

2.3.2 Offentliggörandet av skandalerna 

 
Händelserna eller handlingarna innefattar hemlighetsfulla eller döljande inslag men blir kända 
eller tros existera av individer som inte är direkt inblandade, menar Thompson. Oftast vill de 
individer som överskrider de moraliska koderna och normerna dölja sina överträdelser och 
förhindra att händelserna blir offentliggjorda. För att en skandal ska uppkomma krävs dock att 
händelsen blir offentliggjord för andra individer eller starkt tros existera av andra. Vidare 
anser författaren att medierna har en avgörande roll i skandalens offentliggörande då 
skandaler ofta leder till skam för de inblandade då deras privata handlingar offentliggörs.14 
 
Patrik Johansson refererar i boken ”I skandalers spår” till Thompson och menar att en skandal 
är en skandal först när andra än de som direkt berörs av den fått kännedom om vad som har 
hänt och dessutom tror att det har hänt. En skandal kan därför inte ske i det tysta och inte 
heller vara allt för osannolik.15  

2.3.3 Allmänhetens ogillande och respons 

 
En skandal innebär inte endast allmän kännedom utan det krävs även ett allmänt ogillande av 
överträdelsen. Thompson menar att individer som inte är inblandade i skandalen kan ogilla 
handlingen och därmed ta illa upp av överträdelsen. Detta medför att vissa visar sitt ogillande 
genom att publicera händelsen eller handlingen. För att det ska bli en skandal måste de icke 
inblandade parterna tycka att överträdelsen är moraliskt felaktig. Dessutom kan de icke 
inblandade parterna bli förolämpade av händelsen eller till och med chockerade av den. I 
dagens västerländska samhälle finns det däremot en mångfald av olika värderingar och 

                                                 
10Lull och Hinerman (1997) s. 9 
11 Thompson (2000) s. 15  
12 Ibid. s. 16 
13 Ibid. s.16 f.  
14 Ibid. s. 18 f.  
15 P. Johansson (2004) s. 44 
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normer och författaren menar att så starka förolämpningar och chockeringar av en skandal i 
längden kommer att minska. Det är idag ovanligt att icke inblandade parter i västerländska 
länder blir chockerade eller förolämpade av överträdelserna gällande värderingar, normer och 
moraliska koder. Många skandaler har idag även blivit rutinmässiga uttryck för socialt liv. 
Thomson anser att icke inblandade parter i längden snarare kommer att roas än bli 
chockerade.16 
 
För att en skandal ska kunna uppstå räcker det inte med att vissa personer ogillar handlingen 
eller händelsen utan Thompson menar att det även är nödvändigt för några att uttrycka sitt 
ogillande över händelsen eller handlingen för andra. Det finns självklart många sätt för de 
icke inblandade parterna att uttrycka sitt missnöje, till exempel genom att offentligt ta avstånd 
från handlingarna eller händelserna. Om ingen icke inblandad part är intresserad av 
överträdelsen eller av att uttrycka sin oro för andra uppstår ingen skandal. Thompson anser att 
detta beror på att skandaler formas av reaktionen från andra individer lika mycket som av 
själva handlingen som har utförts. Om överträdelsen inte ger någon respons uppstår alltså 
ingen skandal.17 

2.3.4 De inblandades anseende 

 
Fördömandet och avslöjandet av händelsen eller handlingen kan förstöra de ansvariga 
individernas rykte. När hemliga händelser eller handlingar som överträder vissa normer eller 
värderingar avslöjas kan den inblandades anseende skadas. Det finns även fall då den 
politiska skandalen har resulterat i positiva konsekvenser för den inblandade individens rykte. 
Thompson menar att individer som har begått överträdelser kämpar för sina rykten men det är 
inte endast ett skadat rykte som står på spel utan överträdelserna kan även handla om lagbrott 
vilket kan leda till att personen i fråga kan ställas inför rätta eller avskedas från sin post.18  
 
Oftast när en person riskerar att få sitt anseende skadat försöker han/hon försvara det eller 
återupprätta det genom att gå till motattack vilket bland annat görs genom att, enligt 
Thompson, hota med lagliga åtgärder eller att tillbakavisa anklagelserna eller att förneka att 
överträdelsen har ägt rum. Författaren påpekar samtidigt att den inblandade kan ta till 
bedrägerier, falska förnekelser eller lögner för att dölja en överträdelse. Att försöka dölja 
överträdelsen kan komma att bli viktigare än överträdelsen i sig. Detta kan leda till en kedja 
av bevis och motbevis som gör att skandalen växer med varje inlägg. Dock kan den 
inblandade rädda sitt rykte genom att offentligt erkänna skuld i hopp om att ärligheten ska 
framkalla sympati från andra. 19 
 
Även Johansson menar att skandaler handlar om att behålla eller förlora anseende och 
förtroende. Detta då skandaler har potential att förstöra förtroende för både individer, 
organisationer och institutioner. Skandaler har stor inverkan på det offentliga livet och i 
Thompsons grundmodell av en skandal finns en överträdelse och ett försök att dölja den. Om 
försöken att dölja överträdelsen lyckas blir det ingen skandal, om det misslyckas och aktören 
offentligt anklagas för överträdelsen och döljandet av den kan det resultera i en skandal.20 
 

                                                 
16 Thompson (2000) s. 19 f.  
17 Ibid. s. 19 f.  
18 Ibid. s. 22  
19 Ibid. s. 22 f. 
20 P. Johansson (2004) s. 123 f.  
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2.3.5 Thompsons modeller för en skandal   

 
Thompson grundläggande ingredienser i en skandal 
 
 
offentligt 
Överträdelse                      avslöjande 

      +        +                  offentligt 
döljande   offentlig                  ogillande 
anklagelse 
 
En mer komplex skandal 
 
 
offentligt 
Överträdelse                      avslöjande 

       +        +                     offentligt 
döljande   offentlig                     ogillande 
anklagelse 
 
 
 
 
                                                             den                                 offentligt 
                                                            andra              förnekande 
                                                     överträdelsen              och motan-                             
                                              klagelser 
 
                                                                          fortsatta 
                                                                     undersökningar  
                                    och   
                              avslöjanden 
 
 
Figurerna bygger på Thompson 2000 s. 24. 

2.3.6 Skandalernas narrativisering 

 
Lull och Hinerman skriver att skandaler inte endast är rapportering av fakta utan även 
berättelser och att det är dessa berättelser som ger skandalen liv. Förmodligen har författarna 
rätt då det är publiken som genom sitt intresse uppmuntrar medierna att fortsätta skriva om 
skandaler. Om berättelserna inom skandalen inte skapade en stor nyfikenhet hos publiken 
skulle medierna inte lägga stor vikt vid skandalerna. Här uppmärksammar författarna även att 
en skandal inte förverkligas eller materialiseras innan händelsen får en narrativ form och 
återberättas i medierna till en konsumerande publik. Något som Lull och Hinerman menar är 
att en skandal inte endast skapas av medierna utan även av publiken.21 Enligt författarna är det 
allra viktigast för en potentiell skandalhändelse att den måste ta formen av en berättelse med 

                                                 
21 Lull och Hinerman (1997) s. 16  
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trovärdiga eller i alla fall verkliga karaktärer, motiv och en handling som sedan måste 
presenteras på ett passande sätt. Man måste ta hänsyn  till innehållet och genren, dessutom till 
de medium skandalen presenteras i, olika medier presenterar en skandal på olika sätt. TV-
nyheter väljer att återberätta händelsen på det sätt som passar nyheterna och publiken 
samtidigt som nyhetstidningar presenterar händelsen på ett sätt anpassat för tidningen och 
dess publik. Detta innebär alltså att en skandal återberättas på flera olika sätt beroende av det 
medium skandalen dyker upp i.22 
 

2.4 Kriterier för begreppet skandal   
 
För att termen skandal ska vara betydelsefull måste man kunna urskilja mellan det som är en 
skandal och det som inte är skandal. Lull och Hinerman menar att skandaler måste uppfylla 
följande kriterier:  
 

1. Samhälleliga normer som reflekterar den dominerande, moraliska synen måste 
överträdas. Utan det kan ingen historia anses vara en skandal. 

 
2. Överträdelsen måste utföras av särskilda personer som utför… 

 
 

3. handlingar som reflekterar deras egna viljor och intressen. Individen i frågan måste 
göra något där den involverades eget intresse sätts före de sociala normerna. Vidare 
måste individen bli… 

 
4. identifierad som den skyldiga i handlingen. Det måste bevisas att individen har 

agerat… 
 

5. medvetet eller hänsynslöst samt att de… 
 

6. måste hållas ansvariga för deras agerande. Handlingarna måste ha… 
 

7. olika konsekvenser för den inblandade. Avslöjandet av skandalen måste…23 
 

8. ha cirkulerats via kommunikationsmedierna där de… 
 
9. på ett effektivt sätt berättas som historier som… 

 
10. väcker ett stort intresse samt uppmuntrar till diskussioner. 

 
Lull och Hinerman anser att behovet av berättelser eller historier är grundläggande i alla 
samhällen.24 Vidare menar författarna att skandaler även skapar nyfikenhet hos publiken som 
medför att publiken förväntar sig fler historier ifrån medierna. En skandal får utrymme i 
medierna så länge publiken är intresserade av den. Det är alltså publiken som tillsammans 
med medierna måste nå en form av social konsensus för att medieskandalen ska få ett slut. 
Denna konsensus kan enligt författarna uppnås genom att den involverade i skandalen visar 

                                                 
22 Lull och Hinerman (1997) s. 17  
23 Ibid. s. 11 
24 Ibid. s. 13 
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att denne har lärt sig av misstaget eller att publiken anser att rättvisa har skipats. Detta 
behöver inte innebära ett lyckligt slut för den inblandade och allmänheten, men det är ett slut 
som publiken kan acceptera.25 
 

2.5 Medieskandal 
 
Thompson menar att skandaler inte är någon ny företeelse utan har existerat under en lång 
period och har förändrats samtidigt som de tryckta- och elektroniska medierna har utvecklats. 
Författaren menar att skandaler inte längre är lokala händelser som endast sprids i familjen, 
bland vänner eller grannar, utan att de idag sprids längre än så med hjälp av medierna. 
Thompson talar även om något som han kallar ”mediated scandals”, vilket är en ny typ av 
skandal som har uppstått på senare tid. Medierna skapar de skandaler som de rapporterar om i 
fallet gällande ”mediated scandals”.26  
 
Enligt Thompson är ”mediated scandals” uppkomst sammankopplad med den samhälleliga 
förvandlingen som den moderna världen har genomgått för att formas till vad den är idag 
bland annat genom att inte skilja på människors privata och offentliga liv. Individer som 
exponeras i mediernas syns idag på ett annat sätt vilket i sin tur har lett till att nya former av 
skandaler har uppstått och blivit tillgängliga för allmänheten. Genom att publicera händelser 
gör medierna dem synliga för omvärlden och inte endast lokalt som de en gång i tiden var. Att 
sprida skandaler hjälper även medierna finansiellt.27 
 
Förr ansåg många individer att den omedelbara synligheten i medierna var något positivt, då 
det blev möjligt för människor att höra eller se olika händelser som var geografiskt avlägset 
från de egna hemmen. Det skapades nya möjligheter för individer att bli synliga och kända 
genom att göra sig synliga och bli kända i medier före andra, men det skapades även nya 
risker. Synligheten i medierna var en gåva till dem som använde medierna för att forma sin 
profil, men eftersom medierna bestämde vems arena av handlingar som skulle synas kunde 
medierna också vara en fälla. Medierna synliggjorde olika fält som tidigare inte hade varit 
synliga för allmänheten, vilket gjorde att medierna betraktades negativt av de individer som 
berörts av skandalen. Thompson menar att medierna skapade ett fält av informationsströmmar 
som var väldigt svåra att kontrollera.28 Exempelvis var politiska makthavare i tidigare 
moderna Europa medvetna om att tryckeriet var ett mäktigt medium som användes för att 
gynna och förhöja deras image, men också attackera och underminera det.29  
 
Bengt Johansson menar att maktens synlighet har förändrats och att utvecklingen av 
massmedierna har en stor roll i detta. Massmedierna har idag skapat en medierad offentlighet 
som tidigare inte fanns. På grund av massmediernas genombrott har synlighet och makt 
förändrats. Massmedierna ger politiker möjligheten att nå fler medborgare, till skillnad från 
tidigare då man inte hade möjligheten att nå många medborgare utan var tvungen att begränsa 
sig till politiska massmöten eller debatter.30 

                                                 
25 Lull och Hinerman (1997) s. 14  
26 Thompson (2000) s. 31  
27 Ibid. s. 32 
28 Ibid. s. 41 
29 Ibid. s. 41 f.  
30 B. Johansson (2003) s. 48 
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2.6 Politiska skandaler 
 
Sedan 1960- talet har det blivit allt vanligare med politiska skandaler och de har även blivit ett 
kännetecken för det politiska livet i västvärlden. Ett exempel på detta är Watergate-affären i 
USA som var anledningen till att politiska skandaler förändrades och förflyttades från 
politikens ytterkant in till själva kärnan i det politiska livet.31 
 
Dessa skandaler kallas politiska skandaler eftersom de involverar en politisk ledare eller 
person i en ledande position inom samhället. För att förstå karaktären av en politisk skandal 
måste man fokusera på politiken själv och även se till de sociala relationer och institutioner 
genom vilka en person får politisk makt eller försöker skaffa sig den.32 
 
Som vi har skrivit tidigare så är politiska skandaler är vanligare i liberala demokratier än i 
auktoritära stater och enpartistater. Enligt Thompson finns det flera anledningar till detta, en 
anledningarna kan vara att liberala demokratier består av olika partier och 
intresseorganisationer som konkurrerar om makten. Partierna och intresseorganisationerna 
försöker utmana (hård formulering, är den plockad från en bok? Den stämmer inte med 
språkbruket tidigare i uppsatsen) genom att försöka hitta motståndarens svaga punkter.33 
Skandaler kan under sådana omständigheter vara kraftfulla vapen. En annan viktig aspekt i 
liberala demokratier är att anseendet är viktigt då politiska ledare vill bli valda eller omvalda 
till sina politiska poster. För att vinna valet och inte spela skandalen i motståndarens händer 
behövs ett gott anseende. En tredje anledning till varför politiska skandaler är vanligare i 
liberala demokratier är den autonoma pressen. I jämförelse med auktoritära stater och 
enpartistater har pressen en relativt stor politisk bredd och frihet, även om de inte är helt 
oberoende av utövandet av politisk makt då de arbetar efter lagar och regler bestämda av 
staten. Pressen kan rapportera om handlingar som kan leda till skandaler. Det finns även viss 
press som har specialiserat sig på rapporteringen av politiska skandaler. Thompson menar att 
skandaler förekommer i de auktoritära staterna men att dessa sällan drabbar den rådande 
regimen utan istället används för att svartmåla regimmotståndare.34 Utifrån detta antar vi att 
politiska skandaler är vanligare i Sverige och USA än i Libanon. Skillnaden mellan dessa 
länders medier är att medierna i Libanon är statskontrollerade, vilket vi kommer att redovisa 
för senare i detta kapitel. Av denna anledning finner vi det intressant att studera hur USA, 
Sverige och Libanon rapporterar om politiska skandaler, och om detta har ett samband med 
mediernas roll i respektive land. 
 

2.7 Finansiella skandaler i politiska fältet 
 
Enligt Thompson baseras finansiella skandaler i det politiska fältet på anklagelser om 
felaktiga användningen av pengar eller andra finansiella oegentligheter. Skandalerna 
involverar vanligtvis avslöjande länkar mellan ekonomisk och politisk makt, länkar som anses 
vara oanständiga och olämpliga. När dessa avslöjas uppstår skandalen. I vissa fall kan det röra 
sig om trotsandet av lagar styrande finansiella transaktioner. Finansiella skandaler kan 
resultera i kriminellt åtal och rättsliga följder. Författaren menar alltså att finansiella - 
politiska skandaler baseras på avslöjandet av handlingar av politiker som involverar 

                                                 
31 Thompson (2000) s. 90 
32 Ibid. s. 91 
33 Ibid. s. 94 
34 Ibid. s. 95 f.  
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överträdelsen av regler styrande förvärvandet av pengaranvändandet och finansiella 
resurser.35 

2.7.1 Sammanflätningen av pengar och makt 

 
Man kan skilja på olika former av finansiella - politiska skandaler beroende på vad för 
överträdelse som har begåtts. Enligt Thompson är en form av överträdelse det oanständiga 
växlandet av ekonomiska resurser, exempelvis pengar och gåvor, för att ha inflytande på 
politiska beslut, med detta menas mutning. En annan typ av överträdelse är förskingring av 
allmänna fonder i form av bedrägeri eller felaktig information för personlig vinst. En tredje 
form involverar existerandet av privata finansiella intresset som kan motstridiga, eller ses som 
motstridigt, med en politikers allmänna plikter och ansvarstagande. Som ett fjärde exempel 
väljer Thompson att ta upp olika sorters valkorruption, vilket kan vara att muta valdeltagare 
eller förskingra kampanjmedel. 36 De formerna av finansiella – politiska skandaler vi kommer 
att analysera är första, tredje och fjärde som är överträdelser politikerna i vår analys begått. 
 
Många av överträdelserna som orsakar finansiella – politiska skandaler kan betraktas som 
former av korruption. Men existerandet av mutning eller korruption behöver inte orsaka en 
finansiell – politiska skandal. Thompson menar att mutning eller korruption kan förbli gömt 
och i vissa kontexter även anses vara tolererbart, ignorerat eller accepterat. Finansiella – 
politiska skandaler stämmer inte överens med mutningens eller korruptionens historia då 
förekomsten av finansiella – politiska skandaler förutsätter specifika sociala och kulturella 
villkor. Finansiella – politiska skandaler uppstår endast om överträdelserna är allmänt 
avslöjade eller om de i en särskild kontext anses som tillräckligt allvarliga för att frambringa 
en ogillande reaktion av allmänheten.37 
 

2.8 Politiska skandaler och medier i demokratiska stater 
 
Tumber och Waisbord skriver i artikeln, ”Political Scandals and Media Across Democracies”, 
att nyhetsmedier har fått en ökad betydelse både som en arena för att konfrontera politiker och 
som en möjlighet att stödja statens ansvarighet. Författarna diskuterar att skandaler är 
otänkbara utan massmediernas inblandning. Massmedierna är oftast de som går till botten 
med politiska utredningar och pressorganisationer är grundläggande för publiceringen av 
politiska felsteg som varit dolda. Tumber och Waisbord menar att skandaler måste betraktas 
som nyhetshändelser och berättelser som avslöjar tidigare hemliga politiska bagateller. På 
samma sätt som Lull och Hinerman anser Tumber och Waisbord att pressen själva inte är 
ansvariga för medieexponeringen men att pressen ständigt är i jakt efter skandaler är 
nödvändigt för att avslöja missbruk av politisk makt till allmänheten.  
Enligt författarna har medieförändringar lyckats göra skandaler till vanliga händelser i den 
nuvarande politiken. På samma sätt som Thompson menar författarna att det fenomen som 
uppkom under 1960- och 1970-talet med undersökande journalistik i västerländska 
demokratier har en nära relation till uppkomsten av politiska skandaler. Genom att avslöja 
korruption inom regeringen eller andra institutioner kan nyhetsmedier förändra den politiska 
riktlinjen och få makthavare avskedade. Detta innebär alltså att pressen får en ansvarsroll 

                                                 
35 Thompson (2000) s. 159 
36 Ibid. s. 160 
37 Ibid. s. 160 
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genom att kontrollera staten och skapa opinion.38 Som exempel ges president Nixons avgång 
som ofta ses som den undersökande journalistikens genomslag. Vid samma tid tog den 
undersökande journalistiken ett stort steg framåt runt om i världen. Till exempel bidrog 
uppkomsten av den undersökande journalistiken i Storbrittanninen under 1960- och 1970-talet 
till att ett stort antal skandaler avslöjades. Sedan dess har dock denna form av journalistik 
minskat. Författarna påpekar att journalister idag är mindre benägna att tro att utredning av 
politikers felsteg är en av de viktiga funktionerna hos pressen. Intressant dock är att det har 
gjorts studier i USA där man har anklagat nyhetsorganisationer för att ha ignorerat eller 
reducerat anklagelser om statens maktmissbruk under Reagan och Bush administrationen. 
 
Tumber och Waisbord menar att många förändringar har lett till att journalister inte längre 
engagera sig lika mycket i den undersökande journalistik som tidigare var grunden för 
avslöjandet av skandaler. Men minskningen av utredande journalistik har inte drivit den 
amerikanska eller brittiska pressen fullständigt bort från skandalösa berättelser. Förändringen 
som inträffat är att nyhetsorganisationer söker skandalnyheter med mycket dramatik men lite 
innehåll.39  

2.8.1 Politiska skandaler i moderna demokratier 

 
Den undersökande journalistiken har alltså blivit mindre förekommande i USA och andra 
etablerade demokratier men analytiker har sett tecken på en starkare och mer påträngande 
journalistik i andra delar av världen. Övergången från auktoritära stater till demokrati i till 
exempel Sydamerika har gjort att det uppstått mer utredande journalistik. Genom hela 
Sydamerika har olika nyhetsorganisationer avslöjat olika fall av korruption och brott där 
statliga officerare varit inblandad. Liknande exempel har även påträffats i andra delar av 
världen skriver författarna. Trots uppenbarliga inskränkningar av pressens frihet i de 
statskontrollerade medierna har undersökande journalistik ändå uppstått i till exempel 
kinesisk TV.  
 
Vidare skriver Tumber och Waisbord att skandaler har andra viktiga effekter, både politiska 
och moraliska sanktioner. Skandaler ger tecken på politisk skam och handlingar som skadar 
individens rykte och påminner allmänheten om moraliska överträdelser. Här väljer författarna 
att referera till Lull och Hinermans koncept moralpanik där man påstår att skandaler skiljer 
sig ifrån moralpanik på så sätt att skandaler måste kunna kopplas med verkliga människor 
som ska hållas ansvariga för deras handlande. En individs beteende, där skandal skapas, kan 
stimulera en moralpanik när handlingar tolkas som tecken för större sociala problem.40 
 
Dessutom utvecklas teknologin ständigt och det är den som medverkar i att omvandla 
politiska skandaler till vanliga händelser inom de moderna demokratierna, skriver författarna. 
En av orsakerna har varit mångfalden av nyhetsmedier, till exempel dygnet runt kabel-TV och 
Internet. Till skillnad från de gamla medierna har de nya medierna inte endast en deadline 
varje dag utan de ger tillgång till ett ständigt flöde av nyheter. Det författarna menar på är att 
dessa medier är mer ute efter att skandalisera olika händelser för att kunna leverera nyheter 
dygnet runt. Som exempel tar Tumber och Waisbord upp Internet som inte alls liknar den 
traditionella journalistiken. De menar att Internet inte utvecklades som ett snabbt medium 
utan även som ett forum för skandaler. Författarna menar att Internet idag är fyllt med 

                                                 
38 Tumber & Waisbord (2000) s. 1143  
39 Ibid. s. 1144  
40 Ibid. s. 1146  
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information om skandaler och att en konsekvens av detta medium är att man gjort det möjligt 
att enkelt sprida bland annat skvaller.41  
 
Tumber och Waisbord skriver att vissa amerikanska kommentatorer anser att denna typ av 
nyhetsmedia är oroväckande, vilket är förståeligt då dessa nya medieteknologier fungerar som 
ett alternativ till statskontrollerad medier i andra delar av världen. Internets förespråkare 
uttrycker glädje över att de nya teknologierna har försvagat den makt som 
nyhetsorganisationer hade i icke demokratier. I länder som till exempel Kina och Iran 
presenterar de nya medierna nyheter om statens felaktigheter som annars inte skulle vara 
möjligt. Ett antal olika nya teknologier, exempelvis videokameror lika små som ett läppstift 
och små bandspelare, har även de underlättat uppkomsten/avslöjandet av politiska skandaler. 
Dessa olika tekniska hjälpmedel ger journalisterna möjligheten att fånga handlingen med 
bevis utan att den inblandande är medveten om detta. Idag kan alltså vem som helst som är 
intresserad av att förstöra en politikers rykte hemligt avslöja de felsteg som gjorts.42 Som 
exempel tar författarna upp de inspelade konversationerna mellan Linda Tripp och Monica 
Lewinsky, där Lewinsky talade om hennes relation med presidenten Bill Clinton, detta sågs 
som en bekräftelse på de rykten som pågick om händelsen.43 
 
Något som är viktigt att reflektera över är huruvida dynamiken i skandalnyheter har varit 
fördelaktig eller skadlig för de journalistiska konsekvenserna och demokratin i olika länder. 
Detta kan, enligt författarna, vara svårt att begrunda men det går inte att ifrågasätta 
argumentet att nya medier erbjuder fler möjligheter till skandalnyheter. Detta är naturligtvis 
rätt men det intressanta är att i vissa icke demokratiska stater, där de nya medierna skapat fler 
skandalnyheter, så har makten försvagats i nyhetsorganisationerna. Utan utvecklingen av de 
nya medierna skulle detta alltså inte vara möjligt.  
 

2.9  Mediepolitik i Mellanöstern 
 
Naomi Sakrs har tidigare studerat mediepolitiken i Mellanöstern och kommit fram till att efter 
attentaten mot USA den 11 september 2001 fick medierna i Mellanöstern en enorm 
internationell uppmärksamhet. Enligt författaren uppstod denna uppmärksamhet på grund av 
två orsaker. Enligt Sakr var en av anledningarna att 15 av de 19 personerna som kapade 
flygplanen under attentaten var saudiaraber, vilket självklart innebar att kritiken mot de 
arabiska medierna växte. Det påstods även att många artiklar i arabiska nyhetstidningar gav 
ett öppet stöd för terroristattentaten mot USA. Den andra orsaken handlar om uppkomsten av 
nyhetskanalen Al-Jazeera, då denna kanal hade exklusiva videoband av Usama Bin Laden 
under Afghanistankriget. På grund av detta material blev nyhetskanalen känd i hela världen. 
Detta ledde i sin tur till diskussioner om huruvida kanalen drev sina tittare till våld men även 
diskussioner som handlade om raka motsatsen; det argumenterades för att kanalen skapade 
möjligheter för diskussioner som alternativ till terroraktioner.44 
   
Sakr skriver att institutioner inte enbart skiljer sig åt i deras resurser utan även i deras normer 
och regler. Dessa regler och normer ses som ett uttryck för de maktrelationer som råder i 
landet. Resurser, regler och relationer påverkar de sätt problem identifieras, de sätt 
information om möjliga lösningar presenteras och huruvida objektivitet prioriteras. I relation 
                                                 
41Tumber & Waisbord (2000) s. 1147  
42 Ibid. s. 1148  
43 Ibid. s. 1149  
44 Sakr (2005) s. 234 
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till detta tas rationella val teorin upp som syftar på att människor fattar beslut baserade på vad 
de tror kommer att gynna dem mest. Här måste man bekräfta att aktörer inte är fullständigt 
informerade och att faktorer utanför kan påverka uppfattningen samt att jämbördiga fördelar 
kan uppstå från alternativa handlingar.45  
 
Vidare menar författaren att medieorganisationer har en gynnad position då de kan ingripa 
genom att forma uppfattningar så att de överensstämmer med deras intresse. Frågan som  
ställs är var i världen det finns sådana medieorganisationer. Att påverka policybeslut kan vara 
en relativ svår process i en nation där det finns en stabil representativ stat och ett utvecklat 
mediesystem.46 Sakr drar slutsatsen att många olika grupper utanför Mellanöstern vill 
förändra de mediepolicys som råder i området. Staterna i området har däremot stark kontroll 
över mediestrukturerna och medieinnehållet, vilket troligen görs för att säkerställa att de 
officiella perspektiven om mediepolicys är de enda uttryckta.  
 
När det gäller den arabiska sändningen har det ofta inte funnits en klar distinktion mellan 
inhemsk och internationell radioutsändning, länderna konkurrerar om att förmedla politisk 
propaganda till ett så stort område som möjligt. På grund av svårigheterna med att blockera 
inkommande satellitsignaler har det varit vanligt för varje stat att skapa en eller flera egna 
kanaler. I Libanon och Saudiarabien fick privata företag allierade med den styrande eliten 
sköta dessa kanaler. Genom att överföra statens kontrollerade material via satellit kunde 
politiska ledare i Mellanöstern påstå att de utvecklades i och med att de använde de nya 
medieteknologier samtidigt som de tog ansvar för innehållet som överensstämde med landets 
värderingar och traditioner. Informationsministrar runt om i Mellanöstern samarbetar för att 
tvinga fram en sändningskod och förhindra de stationer som inte samarbetar.47 Det Sakr har 
kommit fram till är att genom att staterna betalar privata företag för att sköta vissa specifika 
medier får staterna i Mellanöstern en stark kontroll över medieinnehållet.  
 
Sakr menar att den nuvarande allmänna diskursen i Mellanöstern har formats av nationalism, 
den största ideologin i Mellanöstern. Nationalismen fick sig en stark uppsving 2003 i 
samband med den amerikanska invasionen av Irak. Genom att USA använde militära styrkor 
och rationaliserade det med mänskliga rättigheter och demokratiseringsdiskurs fick ledare i 
Mellanöstern ett bra läge till att definiera deras politik ännu starkare i termer av nationell 
suveränitet och självständighet. Alltså gav detta ledarna i Mellanöstern en möjlighet till att 
förklara yttrandefrihet, rättigheter och demokrati som endast västerländska myter. Under ett 
G8 möte i USA år 2004 kom man överens om ett program för att stärka yttrandefriheten och 
demokratin i Mellanöstern. Sakr menar att endast genom att reflektera kring arabiska 
mediernas område och G8 diskursen om att stödja friheten, blir det tydligt att kategorier i 
policymiljön som nationella staten, civilsamhället och internationella privata sektor är 
förenade på oanade sätt. Som exempel skriver Sakr att arabiska icke-statliga grupper som är 
involverade i aktiviteter som journalistik, filmskapande och medieövervakning sedan länge är 
berättigade ett finansiellt stöd från västerländska länder, under ett så kallat Euro-med program 
styrt av USA.  
 
Vidare menar Sakr att arabiska stater har en väldigt nära relation till privata arabiska 
medieföretag, vilket innebär att det finns mycket som händer mellan dessa som många inte får 
reda på. En studie kring mediepolicys i Libanon, där makten är fördelad mellan religionerna i 
landet, har granskat hur mycket kontroll landets eliter har över resurserna. Samtidigt har detta 

                                                 
45 Sakr (2005) s. 235  
46 Ibid. s. 236  
47 Ibid. s. 237  
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företags – statliga förhållande vissa grundstenar i arabisk mediemarknad, som exempelvis i 
reklamförbrukningen, där man gör dessa oattraktiva till transnationella medieföretag någon 
annanstans i världen.48  
 

2.10 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
 
För att definiera begreppet skandal har vi utgått ifrån Thompsons bok, ”Political Scandal” 
samt Lull och Hinermans bok ”Media Scandals”. Dessa författare har många likheter i sina 
definitioner av begreppet skandal. En viktig slutsats som författarna drar är att en handling 
eller händelse endast blir en skandal om det är en moralisk överträdelse som allmänheten 
känner till och ogillar. Skandaler får ett slut när allmänheten slutar intressera sig för skandalen 
och medierna slutar skriva om den. Vi har valt att använda oss av Thompson samt Lull och 
Hinermans definitioner av begreppet skandal eftersom författarna på ett genomgripande sätt 
tar upp kriterier för vad som kännetecknar en skandal. Vi har funnit att de befintliga teorierna 
om skandaler inte skiljer sig märkbart åt då de inte säger emot varandra. Detta är något som vi 
anser har bidragit till att de olika teorierna kan komplettera varandra.  
 
Thompson menar att medierna har makten att forma och skapa en medieskandal. Han menar 
att det inte alltid är bra att synas i medierna eftersom de har makten att skapa en negativ bild 
av en person eller en händelse. Thompson menar även att de kallas politiska skandaler 
eftersom de involverar politisk ledare. Thumber och Waisbord menar att skandaler måste 
betraktas som nyhetshändelser, berättelser som avslöjar tidigare hemliga politiska felsteg. Det 
Thumber och Waisbord talar om är att det var uppkomsten av den undersökande 
journalistiken som på 1960- och 1970-talet ledde till att politiska skandaler blev vanliga i 
medierna. Det var under dessa årtionden medierna ansvarsroll förändrades och förtydligades. 
De kunde granska staten och uppmärksamma missbruk av politisk makt. Thompson menar att 
politiska skandaler är vanligare i liberala demokratier medan Thumber och Waisbord menar 
att teknikens utveckling har lett till att politiska skandaler även har blivit vanliga i icke 
demokratiska länder. Detta anser vi är relevant eftersom mediernas roll påverkar hur 
journalisten förhåller sig till den politiska skandalen, det vill säga att antingen försvara 
politikern i frågan eller motsätta sig dennes handling.  

Mediepolitiken i bland annat Libanon och Saudiarabien fungerar på så sätt att privata företag 
allierade med den styrande eliten får sköta de flesta medierna. På så sätt överför man statens 
kontrollerade material till medborgarna. Medierna har tryckfrihet men med vissa 
begränsningar. Arabiska stater har en nära relation till privata arabiska medieföretag vilket 
betyder att mycket händer mellan dessa som man inte får reda på. Detta innebär att arabiska 
stater kan kontrollera de medieföretag som finns och sprida sin politik till allmänheten. Vi 
finner denna relation mellan arabiska stater och privata arabiska medieföretag vara av intresse 
och relevant eftersom vi analyserar en politisk skandal i Libanon. Medierna i detta land 
fungerar inte på samma sätt som i de övriga två länderna vi har valt att studera. Detta anser vi 
kommer att ge oss möjligheten att se om denna forskning om mediepolitiken i Mellanöstern 
och västvärlden, som presenteras av Thompson, Sakr samt Thumber och Waisbord, 
överensstämmer med hur det idag ser ut i de länder vi undersöker. 
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3. Metod och material 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den metod som vi har använt oss av i vår uppsats; 
kritisk diskursanalys. Vi har till stor del hämtat vår inspiration från den litteratur och metod 
som Norman Fairclough presenterar i boken, ”Media Discourse” och Teun van Dijk redogör 
för i boken, ”News as discourse” samt Peter Berglez kapitel, ”kritisk diskursanalys” i boken 
”Metoder i kommunikationsvetenskap”. Vi berör även tillvägagångssätt, urval, validitet och 
reliabilitet samt metodproblem.  
 

3.1 Val av metod  
 
Efter att ha utgått från studiens syfte och frågeställningar ser vi den kvalitativa och 
textorienterade kritiska diskursanalysen som mest lämplig för att genomföra undersökningen. 
Detta för att denna analysmetod tittar på orsakerna till att en text har framställt på ett visst 
sätt. För att besvara våra frågeställningar har vi formulerat ett antal frågor till våra 
nyhetstexter utifrån makro- och mikronivå. Frågorna som vi har ställt till våra nyhetstexter 
anser vi kommer att besvara vårt syfte med uppsatsen.  
 

3.2 Diskursanalys och kritisk diskursanalys   
 
Metoden vi har valt att använda oss av i denna studie är diskursanalys. Diskursanalys innebär 
systematiska studier av diskurser, den inriktar sig på att studera språket som strukturerat i 
olika mönster, analysen av dessa olika mönster är just diskursanalys. 49  Detta anser vi är 
intressant och användbart eftersom diskursanalysen avser att studera det vi kommer att göra i 
vår analys. Diskursanalysen har rötter i olika humanistiska discipliner exempelvis lingvistik, 
semiotik och kommunikationsstudier.50 Den huvudsakliga uppgiften med diskursanalysen är 
att producera systematiska beskrivningar av diskurser.51  
 
Enligt Fairclough definieras diskursanalys som en kombination av två huvudbetydelser, varav 
det ena är som social handling, det vill säga språkbruk, och det andra är som social 
konstruktion, det vill säga kunskap.  Han menar att diskurstyper medverkar i formandet av 
samhälle och kultur.52 Fairclough benämner det ”kritisk” diskursanalys för att förmedla att 
våra sociala praktiker och vårt språkbruk är uppbundna av en rad orsak och verkan 
förhållanden, som vi normalt inte är medvetna om. Språket upprätthåller skapade 
maktrelationer vilka ofta inte är uppenbara men visar sig vid en närmare granskning. Till 
exempel finns det vid ett möte mellan läkare och patienter en mängd ideologiska antaganden 
om relationer, rättigheter, kunskap och identitet. Dessa innefattar till exempel att läkaren 
innehar legitim medicinsk kunskap om sjukdomar, i och med sin kunskap befinner läkaren sig 
i en överordnad position med patienten som är beroende av dennes kunskap och omdöme. 
Denna relation vilar på osynliga antaganden som underbygger dessa maktrelationer.53 Språket 
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50 van Dijk (1988) s. 17  
51 Ibid. s. 24  
52 Fairclough (1995) s. 55 f.  
53 Ibid. s. 54  
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är en central del i vår analys eftersom det har en avgörande roll för hur den politiska 
skandalen framställs. Val av språk kan antingen visa en positiv eller negativ bild av politikern 
i fråga hos läsarna. Det är just detta vi finner relevant att studera i vår analys.  
 
Genom att enligt Fairclough se på språket som en social praktik betraktar han det även som en 
social och historisk förankrad handling som står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala 
delar. Språket är på så sätt både socialt skapande och skapat. Kritisk diskursanalys undersöker 
dynamiken i denna relation, hur språket både skapar och konserverar.54 Enligt detta synsätt 
sker en analys genom att man i analysen av en text ställer sig frågorna om vilka genrer och 
diskurser man utgick ifrån då man producerade texten och vilka spår detta lämnat i texten.55 
 
Den kritiska diskursanalysen uppmärksammar både textuella och kontextuella struktur. Den 
textuella delen lägger fokus på nyhetersstruktur, medan den kontextuella delen lägger märke 
till kognitiva och sociala faktorer samt de textuella strukturernas ekonomiska, historiska, 
kulturella och politiska sammanhang.56 Vid tolkning av texter är läsaren beroende av sin 
kulturella och sociala bakgrund på samma sätt som journalisten är vid produktionen. Till 
exempel menar Fairclough att tidigare kunskapar kan influera läsaren och naturalisera möjlig 
ideologisk representation i texten. Därför menar han att det implicita i en text kan vara minst 
lika viktigt för tolkningen som det explicita.57 
 

3.3 Nyheter som diskurs  
 
Van Dijk Skriver att nyheter, sett ur ett diskursperspektiv, inte är neutrala återgivanden av 
verkligheten utan diskursivt tänkta yttranden som har sin fasta grund i en specifik 
sociokulturell situation. Författaren talar om att diskursanalysens huvudsakliga mål är att 
skapa ordnade beskrivningar av hur språkanvändningen i en specifik text och specifik kontext 
ser ut. Analysen innebär alltså studier av text i sammanhang.58 Enligt Fairclough kan språket 
bidra till att återge och upprätthålla identiteter, relationer och ideologier, som är aktuella eller 
hjälper till att omvandla dessa. Därför är det, enligt Fairclough, intressant att analysera både 
textens mening och form.59 Diskursanalysen bygger utifrån detta på antagandet om att 
kontextuella och textuella variationer även medför variationer i meningsskapande.60 
 
Berglez behandlar frågan om varför en text ser ut som den gör. Berglez menar att texten 
grundar sig på en ideologikritik där man arbetar under villkoret att uppbyggnaden av ord och 
meningar inte är slumpmässiga utan formade i en struktur som säger något om vår kultur och 
verklighet. Berglez menar att när man läser en nyhetstext så kan den uppfattas som fakta och 
renodlad information och därför uttrycks inget tvivel över hur verklighetsbeskrivningen 
framställs. Om man väljer att uppfatta nyheter som en diskurs innebär det att man lägger 
märke till den sanning att nyheter utgör ett speciellt sätt att använda språket, ett språk som till 
exempel skiljer sig helt ifrån skönlitteratur.61 För att visa att nyhetstexterna inte endast är 
renodlad information har vi ett antal frågor som vi ställt till nyhetstexterna, detta för att 
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57 Fairclough (1995) s. 55 
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60 Ibid. s. 58 
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tydliggöra ett bakomliggande syfte med informationen. I nyhetstexterna används ord och 
meningar för att förmedla en bild av politiska skandalen till läsarna. Detta innebär att man 
med sitt språk exempelvis kan förlöjliga den politiska skandalen eller försvara politikerns 
handlande.  
 
Berglez skriver att mening av en nyhetstext skapas i samspel mellan text och läsare. Mening 
produceras alltså först när publiken läser och tar till sig nyheten. Författaren menar vidare att 
meningsskapandet till stor del är individuellt och beroende av individens tidigare erfarenheter. 
Berglez menar att textproducenterna skapar mening enligt kognitiva scheman som läsarna 
redan är införstådda med för att produktion och läsande av nyhetstexten ska fungera bra. 
Dessa kognitiva scheman grundar sig på läsandets sociokognitiva och sociokulturella aspekter 
och består i själva strukturen av en nyhetsartikel. Exempelvis utmärks en nyhetstext av rubrik, 
underrubrik och ingress vilket är ett typiskt sätt att strukturera händelsen. När man väljer att 
analysera nyheter som en diskurs innebär det att man ser på texten med en slags 
misstänksamhet, man försöker analysera anledningarna till textens uppkomst med hänsyn till 
den kultur och den ideologi den är skapad i.62  
 

3.4 Mikro- och makronivå 
 
Van Dijk menar att en analys av en nyhetstext kan utformas på olika sätt. Han menar att 
analysen kan göras på olika nivåer när man genomför en textorienterad diskursanalys av 
nyhetstexter, dessa två nivåer benämns som mikro- och makronivå.63 
 
På makronivå analyseras textens tematiska och schematiska struktur. Den tematiska 
strukturen används för att visa hur textens olika stycken är hierarkiskt uppdelade.  Det mest 
relevanta, som har högst nyhetsvärde i nyhetstexten, hamnar högst upp i hierarkin som ofta 
återfinns i rubrik och ingress. Man kan därefter följa det hierarkiska flödet.64  Vid varje 
händelse beskrivs den viktigaste informationen först och ju mindre viktigt något anses vara 
desto lägre ner i nyhetstexten placeras detta. Huvudhändelser och aktörer som är politiskt 
betydelsefulla omskrivs ofta först och följs sedan av detaljer om huvudaktörer, sekundära 
aktörer, konsekvenser, tid och plats och så vidare.65 
 
Den schematiska strukturen används däremot för att kunna se närmare på journalistikens 
regelstyrda berättelse, det vill säga de schematiska konventionerna som styr rapporteringen 
kring en händelse.66 En standardkonvention som Berglez talar om utgörs exempelvis av rubrik 
som ofta följs av en ingress som sedan följs av brödtexten. På så sätt summeras händelsen och 
det viktigaste utmärks. Man kan även se hur journalisten och andra personer tillåts uttala sig, 
kommenterar och bedöma konsekvenser och orsak. Det förekommer ofta viktiga deltagares 
eller politiska ledares åsikter.67  
 
Att försöka avgöra på vilket sätt journalistens regelstyrda berättande är ideologisk och om det 
kan finnas ett manipulativt syfte bakom det hela är ett annat sätt att se på nyhetstexten. 
Ideologisk tolkning av en text kan visa på antingen ojämlikhet eller jämlikhet mellan sändare 
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och mottagare.68 Enligt Hellspong och Ledin kan det exempelvis handla om jämlikhet då 
tidningen använder sig av ett vardagligt språk som alla kan förstå, oberoende av klass och 
utbildning.69 De manipulativa begrepp som kan uppstå till en följd av ideologiskt innehåll är 
att tidningens värderingar blir naturliga och självklara för läsaren, vilket gör att läsarna får ett 
”falskt medvetande” genom sin tilltro till mediet i fråga.70 
 
När man analyserar på mikronivå analyserar man nyhetstexten på ”detaljnivå”, vilket kan 
göras i tre steg; frånvarande information, närvarande implikationer och lexikala stil.71 Med 
frånvarande information försöker man lista ut vilka förkunskaper en läsare måste ha för att 
kunna ta till sig en text, det vill säga information som journalisten tar för givet att läsare har.72 
Med närvarande implikationer tittar man på om det finns onödig, överflödig eller irrelevant 
information i nyhetstexten och om denna onödiga information antyder något. Ett exempel på 
överflödig information är om det står en persons politiska åsikt trots att detta inte har någon 
relevans för textens innehåll.73 I sista steget, lexikal stil, undersöker man närmare ordvalet, 
ord som uttalas och förmedlas, då dessa har stor betydelse för hur vi uppfattar en person eller 
en händelse. Man tittar på de ord journalisten och källorna använt för att beteckna en särskild 
sak eller händelse. Man tittar på värdeladdade ord som kan ge en överdriven vinkel åt det ena 
eller andra hållet och om man kan göra texten mer neutral genom att använda andra ord 
istället. Texten får olika innebörd genom att till exempel beskriva en person som inställsam 
eller trevlig.74 
 

3.5 Analysmodell 
 
När vi analyserar textens olika delar studerar vi texten grundligt. En analys av en text kan 
jämföras med en dialog, vi ställer frågor till texten och försöker sedan med textens hjälp 
besvara frågorna när vi analyserar. Genom frågeställandet delar vi in texten i smådelar och 
försöker sedan sätta ihop texten på ett sätt som ökar vår förståelse.75  
 
Frågorna som vi kommer att ställa mot de nyhetstexter vi har valt att analysera är till viss del 
tagna från van Dijks bok, ”News as discourse” samt Berglez text, ”kritisk diskursanalys”. Vi 
har däremot formulerat om dem för att de bättre ska stämma överens med vårt syfte.  
 
Tematisk struktur  
 

• Vilka händelser återfinns i nyhetstexten? 
• Vad har journalisten rangordnat som högst respektive lägst i nyhetstexten? 

 
Schematisk struktur 
 

• Hur framställer nyhetstexten politiska skandalen? 
• Vad uttrycker rubrikerna, underrubrikerna och ingresserna om politiska skandalen?  
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• Vilka källor kommer till tals och vem eller vad riktas källornas kommentarer mot? 
• Hur kommenteras och beskrivs politikerna i nyhetstexten?  
• Vilka manipulativa begrepp finns det i nyhetstexten, är den till exempel skönmålande, 

förlöjligande, förenklande eller förgrovande?  
 
Mikroanalys  
 

• Vad för information finns det som journalisten tar för givet att läsaren är medveten om 
för att kunna ta till sig nyhetstexten? 

• Vad för information innehåller nyhetstexten som är överflödig eller irrelevant för 
politiska skandalen? Antyder denna information någonting? 

• Vilka ordval använder journalisten i nyhetstexten? Skulle andra ordval kunna 
användas? 

 

3.6 Tillvägagångssätt 
 
I denna uppsats avser vi att göra djupgående analyser av politiska skandaler i dagspressen för 
att se hur politiska skandaler framställs i denna typ av nyhetstidning. Vi har valt att analysera 
27 utvalda artiklar (se bilagor) genom en kritisk diskursanalys av nyhetstexterna. Fem av 
artiklarna är tagna från DN, sju från SvD, sex från San Diego Post, två från Washington Post 
och sju från Daily Star. Antalet nyhetstexter föll på 27, eftersom mängden nyhetstexter 
varierar i varje tidning beroende på hur många nyhetstexter som publicerades under den 
månad vi har valt att analysera. I vissa tidningar var skandalen väldigt omskriven medan den i 
andra var mindre omtalad.  
 
Med utgångspunkt från våra frågeställningar till nyhetstexterna har vi analyserat de 
nyhetstexter som funnits den månad vi ansåg att skandalen var som mest aktuell i samtliga 
dagstidningar. Vi har därmed noggrant och systematiskt analyserat nyhetstexterna utifrån de 
frågor vi formulerat i analysschemat. Analyserna har först gjorts i grövre drag för att sedan 
redovisas i en sammanfattad och tematisk analys i själva analysdelen. En presentation av en 
detaljerad analys skulle möjligtvis underlätta för läsaren att se alla detaljer men en tematisk 
analys anser vi är bättre på så sätt att den ger läsaren en mer behaglig och intressant läsning.  
 
Vi gick tillväga på följande sätt vid urvalet; vi använde oss först och främst av Internets 
sökmotorer för att hitta politiska skandaler och webbtidningar i Sverige, USA och Libanon. 
Utifrån våra kriterier fann vi politiska skandaler som berörde högt uppsatta politiker och var 
finansiella - politiska skandaler. Vi bestämde oss för att analysera samtliga nyhetstexter från 
en månad som berörde den politiska skandalen. Vi utelämnade krönikor, notiser och 
nyhetstexter där politikern i fråga inte var huvudpersonen. För att få ett tillförlitligt resultat 
analyserade vi materialet två gånger. Vid båda tillfällena analyserade vi materialet 
tillsammans.  
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3.7 Avgränsningar och urval 

3.7.1 De tre valda politiska skandalerna 

  
I vår studie har vi valt att avgränsa oss till tre politiska skandaler i tre olika länder; en i 
Sverige, en i USA och en i Libanon. En positiv aspekt gällande att endast välja tre politiska 
skandaler är att det har givit oss utrymme att studera dessa på ett mer djupgående plan. Då vi 
är medvetna om att detta är ett brett ämne har vi valt att avgränsa oss till finansiella - politiska 
skandaler. Även om det hade varit intressant att analysera andra sorters politiska skandaler, 
som exempelvis sexskandaler, ansåg vi att det tidsmässigt inte fanns möjlighet till detta. Vi 
valde att inte kombinera olika sorters skandaler och endast rikta in oss på en specifik sort av 
skandal, finansiella – politiska skandaler, för att analyserna ska kunna jämföras. Väljer vi 
finansiella – politiska skandaler blir vi även mer insatta i ämnet och kan då utföra en mer 
tillförlitlig studie.  
  
För att skandalerna skulle vara lämpliga att ta med i vår studie ställde vi upp ett antal kriterier. 
För det första var skandalerna tvungna att beröra högt uppsatta politiker. För det andra var 
skandalerna tvungna att vara finansiella - politiska skandaler. Valet av de tre politiska 
skandalerna föll på skandaler gällande att den svenska handelsministern Maria Borelius skulle 
ha anlitat hemhjälp svart, den amerikanska kongressman Randy ”Duke” Cunningham ska ha 
tagit emot mutor och den tidigare libanesiska statsministern Rafik Hariris var involverad i en 
korruptionskandal, denna skandal involverade även förre finansministern Fouad Siniora samt 
de tidigare kommun- och affärsministrarna, Hagop Demerdjian och Bassam Sabaa.  

3.7.2 Material 

 
På grund av uppsatsens storlek fokuserar denna studie på fem dagstidningar, varav två är 
svenska, två amerikanska och en libanesisk. De svenska tidningarna är DN och SvD, de 
amerikanska tidningarna är San Diego Post och Washington Post och den libanesiska 
tidningen är Daily Star. Valet av tidningar grundar sig på att vi ville ha jämbördiga tidningar, 
det vill säga stora dagstidningar i respektive land. Anledningen till att vi endast har en tidning 
från Libanon beror på att vi inte behärskar det arabiska språket och att det endast finns en 
dagstidning i Libanon som är på engelska. Eftersom syftet med vår uppsats inte är att göra en 
jämförande analys av dagstidningarna i samma land ser vi inget problem med att använda oss 
av en libanesisk dagstidning samt två svenska och två amerikanska dagstidningar. Vi anser att 
vi har tillräckligt med material från tidningarna i alla tre länder för att kunna göra likvärdiga 
analyser.  
 
Tanken med vår analys var inte att göra en jämförande analys mellan dags- och kvällspressen, 
och eftersom Libanons enda engelska tidning är en dagstidning föll därför valet på 
dagstidningar. I vårt urval har vi valt att inte analysera några notiser men även krönikor 
eftersom vi inte vill ha med en enskild journalists tankar kring skandalen. Vi fann även att det 
fanns nyhetstexter där skandalen endast nämndes, vilka vi valde att utesluta och därmed 
endast ta med nyhetstexter där politikern i fråga var ämnet i nyhetstexten. I vår analys har vi 
även uteslutit bilder eftersom nyhetstexterna från Daily Star endast bestod av text.  
 
Internet är inte likt de traditionella medierna och eftersom nyhetstidningar på Internet har flera 
deadlines varje dag är man ständigt ute efter att skandalisera olika händelser.76 Av denna 

                                                 
76 Tumber och Waisbord s. 1147  
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anledning anser vi det vara relevant att studera nyhetstexter från nätbaserade tidningar. 
Dessutom används Internet flitigt av både svenskar, amerikanare och libaneser. Av den 
litteratur vi under uppsatsens gång har läst har vi tydligt sett att det har gjorts studier kring 
politiska skandaler i tryckt press, därför har vi valt att utföra studien med webbaserade 
artiklar.  

3.7.3 Tidsperiod 

 
Under studiens gång har vi kommit i underfund med att en politisk skandal pågår under en 
lång period och kan vara omskriven i medier i flera månader och år. Därför har vi valt att 
avgränsa oss till den månaden vi ansåg att skandalen var som mest aktuell, det vill säga då 
politikern i fråga var mest omskriven. Vi kommer därmed att analysera alla nyhetstexter i 
respektive tidning som behandlade skandalen den månaden.  

3.7.4 Val av länder 

 
Valet av länderna baseras på att vi ville ha tre olika länder från olika världsdelar med olika 
politiska styren. Om vi hade valt att jämföra nyhetstexter i till exempel Sverige, Danmark och 
Norge, vars politiska styren är uppbyggda på liknande sätt, skulle vi troligen inte se stora 
skillnader i mediernas framställning av politiska skandalen. Vi tar dagligen del av de svenska 
medierna och på grund av detta finner vi det vara intressant att analysera de svenska 
dagstidningarna. Valet av en politisk skandal i USA baseras på att landet idag är en stormakt 
som har en ledande roll i västvärlden. Vi ville dessutom analysera en politisk skandal från ett 
land som skiljer sig från västvärlden, därför föll valet på Libanon. Därutöver har medierna i 
de länder vi har valt olika roller då exempelvis de libanesiska medierna har en nära relation 
med staten. Vi vill med denna uppsats se hur medierna framställer politikerna och om den 
framställningen har en koppling till mediernas olika roller i respektive land.  

3.7.5 Artikelschema  

 
Svenska Dagbladet 
 

• Bilaga 1: 2006-10-07 – Statsråd erkänner svarthjälp 
• Bilaga 2: 2006-10-10 – Svart hemhjälp trots miljoninkomst    
• Bilaga 3: 2006-10-11 – ”Det finns inga ursäkter” 
• Bilaga 4: 2006-10-11 – Bildt försvarar Borelius 
• Bilaga 5: 2006-10-12 – Mardrömsstart för Reinfeldts regering  
• Bilaga 6: 2006-10-14 – Åtta dagar kan ge 1,2 miljoner  
• Bilaga 7: 2006-10-21 – Styrelsen tar inte tillbaka Borelius  

 
Dagens Nyheter 
 

• Bilaga 8: 2006-10-07 – Nya ministrar köpte svart hjälp  
• Bilaga 9: 2006-10-10 – Reinfeldt har förtroende för Borelius  
• Bilaga 10: 2006-10-11 – Jag har begått ett mycket allvarligt fel  
• Bilaga 11: 2006-10-13 – Bolag i skatteparadis äger Borelius sommarhus  
• Bilaga 12: 2006-10-14 – Borelius kan få en miljon  

 
San Diego Post 
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• Bilaga 13: 2006-03-03 – Cunningham´s day of reckoning 
• Bilaga 14: 2006-03-03 – Jet fighter, `Jet Plane`singer forged a bond 
• Bilaga 15: 2006-03-04 – Anatomy of bribe: ex-lawmaker´s web of  cash, contracts 
• Bilaga 16: 2006-03-04 – 8 years, 4 months  
• Bilaga 17: 2006-03-04 – Little sympathy found at VFW gathering 
• Bilaga 18: 2006-03-04 – Congressional chorus takes ex-colleague to task  

 
Washington Post 
 

• Bilaga 19: 2006-03-02 – Maximum sentence Urged for Cunningham 
• Bilaga 20: 2006-03-04 – Former GOP Lawmaker Gets 8 years 

 
Daily Star 
 

• Bilaga 21: 1999-04-01 – Cabinet sets it sights on Hariri  
• Bilaga 22: 1999-04-02 – Hariri probe gets mixed reviews 
• Bilaga 23: 1999-04-03 – Berri reluctant to lift MP’s immunity  
• Bilaga 24: 1999-04-06 – Cabinet sits down for look at budget 
• Bilaga 25: 1999-04-10 – Missing funds probe takes a new twist 
• Bilaga 26: 1999-04-15 – Hariri may face questioning   
• Bilaga 27: 1999-04-17 – All quiet on the political front, but judicial battles have only 

just begun  
 

3.8 Validitet och Reliabilitet 
 
Validitet betyder giltighet och innebär att man undersöker och mäter det man avser att 
undersöka och tar bort irrelevanta faktorer. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och bestäms av 
hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid bearbetningen av information. Hög 
reliabilitet innebär även att andra personer med hjälp av samma metod kommer fram till 
samma resultat.77   
 
I vår studie har vi försökt att ha en så objektiv syn som möjligt när vi har analyserat 
nyhetstexterna. Även om vi har använt oss av en tydlig analysmodell är det ändå i slutändan 
våra tolkningar som ligger till grund för de slutgiltiga resultaten. Det finns därför en risk att 
resultatet till viss del har utgått från vår kulturella syn på materialet i analysen. Ytterligare en 
konsekvens i vår analys kan ha varit att vi övertolkat vissa delar i nyhetstexterna. Vi hoppas 
på att eventuella vinklingar och överdrifter i tolkningarna är begränsade i och med att vi har 
haft detta i åtanke.  
 
I vår analys kanske det har visat sig att vi analyserat något vi inte har avsett att analysera 
vilket kan vara ett problem. I utformandet av frågorna har vi därför testat dessa mot materialet 
för att möjligen justera dem om de har visat sig analyserat något annat än det avsedda. I 
utvecklingen av frågorna har vi tagit hänsyn till vårt syfte och frågeställningar. Vi anser att vi 
har besvarat frågeställningarna och syftet eftersom vi i analysmodellen formulerat frågorna så 
att de har en nära koppling till frågeställningarna.  

                                                 
77 Holme och Solvang (1991) s. 163 f.  
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Ett sätt att testa reliabiliteten är att använda sig av själviakttagelseförmåga genom att ställa sig 
själv frågor som om det finns en möjlighet att missförstå en fråga och även att genomföra 
mätningen två gånger.78 Detta har vi tillämpat genom att analysera nyhetstexterna två gånger 
för att se om vi får samma resultat i båda prövningstillfällena. Genom detta hoppas vi öka 
tillförlitligheten för resultatet av vår studie.  
 
Valet att begränsa oss till den månaden vi ansåg att skandalen var som mest aktuell kan ha 
inneburit att vi har missat väsentliga nyheter som förekom i medierna. Att utesluta dessa 
nyhetstexter kan ha ökat vår validitet eftersom vi undersökte det vi ville undersöka. Samtidigt 
kan det ha minskat vår trovärdighet eftersom vi kan ha uteslutit information som skulle ha 
varit viktig för studiens resultat.  
 
Att vi endast valt att använda en dagstidning i Libanon kan sänka vår trovärdighet, dock 
tycker vi att vi har fått ut tillräckligt med text för att kunna göra en tillförlitlig studie. Även 
om de andra skandalerna är tagna från två tidningar så anser vi inte att användandet av endast 
en tidning från Libanon sänker resultatets trovärdighet. Dessutom är den libanesiska tidning 
skriven på engelska vilket kan innebära att det finns skillnader från nyhetstidningar som är 
skrivna på det inhemska språket, arabiska.  
 
Eftersom skandalerna är i olika skeden av överträdelsen  kan detta påverka vårt resultat. Valet 
av de politiska skandalerna föll på två skandaler som var i slutet av överträdelsen, det vill säga 
då man kommit till ett slutgiltigt beslut, medan den tredje fortfarande var under en process. 
Detta kan påverka journalistens skrivande genom att till exempel inte vara lika dömande mot 
politikerna som inte fällts än mot dem som har det.  
 

3.9 Metodproblem   
 
Vi kommer här att redogöra för de problem som har uppkommit under vårt uppsatsarbete. Ett 
metodproblem som kan ha uppstått är vårt urval av webbtidningar, om vi hade valt att 
använde oss av fler tidningar än de vi har gjort skulle vårt resultat kanske ha sett annorlunda 
ut. Om, och till vilken grad, materialet vi har använt oss av är tillförlitligt eller inte är en fråga 
som vi bör tänka igenom. Dagstidningarna anses vara trovärdiga men detta behöver inte 
innebära att materialet vi har använt oss av inte är förvrängt.  
 
På grund av att vi har valt specifika frågor att ställa till nyhetstexterna har vi också valt att 
avskärma oss ifrån andra intressanta och innehållsrika möjligheter att bemöta vårt 
källmaterial. Även om vi tycker att vi har valt frågeställningar som hjälper oss att besvarar 
vårt syfte så kan vi ha lagt för stor vikt vid dessa frågor, vilket kan ha lett till att vi begränsat 
vår undersökning. Dessutom kan det diskuteras huruvida de frågor vi har ställt till 
nyhetstexterna är starka instrument för att undersöka vårt syfte samt frågeställningar.  
 
Ett ytterligare metodproblem kan vara den språkliga delen i att analysera nyhetstexter från 
olika länder, då det inte alltid är lätt att tolka texter på ett annat språk än modersmålet. Även 
kulturella skillnader kan påverka analysen och resultaten. Därför har vi bland de utländska 
tidningarna valt tre engelskspråkiga tidningar då engelska är det utländska språket som vi 
behärskar bäst.  

                                                 
78 Eneroth (1984) s. 24  
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4. Resultatredovisning och analys  
 
Vi kommer här att redovisa resultatet av vår analys av nyhetstexterna. Indelningen av 
analysen kommer att genomföras på en tematisk nivå. Varje skandal har delats in i olika 
teman som kännetecknar skandalen. Dessa teman behandlar inte alla frågor i analysschemat 
utan resultatet av de frågor vi ansåg kunde kopplas till temat. När vi studerade den lexikala 
stilen analyserade vi ord som vi ansåg var utmärkande och berörde den politiska skandalen. 
Av den anledningen uppkommer inte frågan om ordvalet i varje tema. Vi kommer att tolka 
nyhetstexterna med hänsyn till rubrik, ingress, brödtext och hierarkiska indelningen, det vill 
säga hur texten i helhet är uppbyggd. Slutsatserna gällande exempelvis om en kommentar är 
kritisk eller inte påverkas av hur nyhetstexten i helhet ser ut.  
 

4.1 Sammanfattning av Maria Borelius skandal  
 
Den nyblivna handelsministern Maria Borelius har under stora delar av 1990-talet anlitat 
barnflickor svart. Efter avslöjandet av denna skandal, 2006 då den nya regeringen bildades, 
har medierna riktat hård kritik mot hennes handlade och journalister har granskat både 
Borelius privata ekonomi och privatliv. I och med skandalen har man även kommit fram till 
att hon har varit inblandad i andra ekonomiska överträdelser. Borelius erkänner att hon har 
anlitat barnflickor svart och försöker därmed ursäkta sitt handlande. Vi kommer här att 
analysera nyhetstexter från DN och SvD den månad skandalen avslöjades. Analysen kommer 
att sammanfattas i fem olika teman som kännetecknar skandalen: Kritik mot Reinfeldt och den 
nya regeringen, förtroendet för Borelius, Borelius erkännande och ursäkter, Borelius ekonomi 
samt förlöjligande av Borelius handlande.  

4.1.1 Kritik mot Reinfeldt och den nya regeringen     

 
I detta tema behandlar vi frågorna gällande den hierarkiska indelningen av nyhetstexten, den 
lexikala stilen, vilka händelser som återupptas i nyhetstexten, framställningen av politikern 
samt överflödig och irrelevant information. Nyhetstexten riktar mycket kritik mot den nya 
regeringen istället för Borelius vilket gör att hon blir utan skuld. Detta är troligen ett sätt att 
ursäkta hennes beteende och därmed kritisera regeringen.  
 
I en av SvD:s nyhetstexter har journalisten valt att prioritera information om att Borelius inte 
har några förklaringar för det misstag hon har begått. Detta följs av kritiska frågor mot 
Borelius som till exempel behandlar familjens ekonomi. I vår analys drar vi slutsatsen att 
kritiken gentemot Borelius från socialdemokraterna och Reinfeldt har lägst nyhetsvärde då 
denna information hamnar i slutet av nyhetstexten. Men att hon har blivit kritiserad av 
Reinfeldt säger emot det som tidigare sagts av Borelius i nyhetstexten, ”… Fredrik Reinfeldt, 
har ju gett mig förtroendet han visste ju om det här när han frågade mig” (se bilaga 3). 
Uttalandet kan ses som kritik mot den nya regeringen i och med att Reinfeldt har vetat att hon 
köpt hemhjälp svart innan han anställde henne som minister. Genom att i nyhetstexten även 
nämna kulturministern Cecilia Stegö-Chilós lagbrott, kritiseras regeringen ännu mer eftersom 
ytterligare en person har blivit minister trots sitt olagliga handlande. Även i en av DN: s 
nyhetstexter prioriteras information om ministrarnas erkännande av att ha anlitat barnflickor 
svart, ”två av ministrarna i Fredrik Reinfeldts regering erkänner att de har haft barnflickor 
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utan att betala arbetsgivaravgifter för dem” (se bilaga 8). Med detta uttryck och utifrån 
helhetsbilden av nyhetstexten drar vi slutsatsen att nyhetstexten riktar kritik mot Reinfeldt och 
regeringen, detta då Reinfeldt har valt dessa ministrar.  
 
Vid analysen av den lexikala stilen kunde vi dra slutsatsen att ordet, ”kometkarriär” (se 
bilaga 10), vinklade skandalen till Borelius nackdel. I nyhetstexten har ordet innebörden av att 
Borelius har gjort en snabb karriär inom politiken. Med detta förklaras hon som en person 
med ingen erfarenhet inom politiken, som plötsligt blivit en av dem mest omskrivna 
politikerna i dagsläget. Detta ger oss en bild av att politikerna till den nya regeringen har valts 
utan tanke eller efterforskning. Med detta riktas kritik inte endast mot Borelius utan även mot 
regeringen. Ännu ett ord som påverkade bilden av skandalen var ordet ”mardrömsstart” i en 
av SvD:s nyhetstexter (se bilaga 5). Ordet används för att dramatisera händelsen samt locka 
läsarna då ordet associeras med något katastrofalt. För att skapa en mer objektiv version av 
skandalen skulle ett mildare ord kunna användas som till exempel ”dålig start”. Vårt exempel 
skulle inte ge en lika stark effekt som det nuvarande ordet.  
 
I vår analys av framställningen av Borelius i en av DN: s nyhetstexter drar vi slutsatsen att 
Borelius ses som ännu en minister som begått en överträdelse. På grund av att nyhetstexten 
genomsyras av handels- och kulturministerns erkännande skapas det inte en kritisk bild av 
ministrarna, däremot riktas mer kritik mot Reinfeldt som valt dessa statsråd. Anledningen till 
detta är att de båda ministrarna väljer att erkänna sitt misstag, till exempel säger 
kulturministern, ”det är lika bra att jag säger det med en gång. Vill ni avsätta mig på de 
grunderna får ni göra det” (se bilaga 8), medan handelsministern bortförklarar sitt handlande 
genom att påstå att hon inte har haft råd att anställa vit arbetskraft. Även regeringen ursäktar 
sina ministrars handlade med att säga att det ska bli billigare att köpa hushållsnära tjänster 
som exempelvis städning och trädgårdsarbete.  
 
I en del nyhetstexter kunde journalisten ta med händelser som var irrelevanta för den politiska 
skandalen. Fyra nyhetstexter ifrån SvD valde att ta upp fyra liknande händelser, där till 
exempel en av nyhetstexterna berörde bland annat kulturministern Stegö – Chiló och 
migrationsministern Tobias Billström överträdelse,  
 
”i går stod det klart att Radiotjänst dessutom polisanmält både Stegö Chiló och hennes två 
ministerkollegor Borelius och Tobias Billström, migrationsminister för att de inte betalat 
licensavgiften” (se bilaga 5).   
 
I vår analys drar vi slutsatsen att denna irrelevanta information används för att kritisera både 
Borelius och den nya regeringen, detta för att ministrarna inte är involverade i Borelius 
skandal men ändå får ett relativt stort utrymme i nyhetstexten. I och med att fyra nyvalda 
ministrar har begått överträdelsen ligger skulden på den nya regeringen. I DN var information 
om andra ministrars överträdelser inte lika vanligt utan det förekom endast i en nyhetstext. 
Vidare i SvD: s nyhetstext har informationen om den ”eländiga” starten för den nya 
regeringen högst nyhetsvärde. Detta följs av andra lagbrott Borelius har gjort, till exempel inte 
betalat tv-licensen och dessutom riskera böter för att ha sålt aktier i ett företag där hon själv 
sitter i styrelsen. All kritik i nyhetstexten framställer Borelius som en minister som inte är 
värd sin position vilket förvärrar hennes situation.  
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4.1.2 Förtroendet för Borelius  

 
Nedan följer en analys som besvarar frågorna gällande kommentarer om den inblandande, 
framställningen av den politiska skandalen, den hierarkiska indelningen, manipulativa 
begrepp samt överflödig och irrelevant information. I vår analys fann vi att omkring hälften 
av de kommentarer och uttryck, som fanns med i SvD:s nyhetstexter, försvarade Borelius 
handlande. I SvD:s nyhetstexter var det huvudsakligen statsministern Reinfeldt som 
kommenterade skandalen. I en av hans kommentarer anar man ett visst försvar, till exempel 
säger han,  
 
”hon har till mig vidgått att hon tycker att det är fel att använda svarta tjänster och att hon 
inte tänker göra det framöver. Det har jag tolererat som svar” (se bilaga 2).  
 
Vidare menar Reinfeldt att han har fortsatt förtroende för Borelius trots att hon har köpt 
tjänsterna svart, utifrån detta väljer han att inte kritisera hennes handlande.  
 
Ännu en politiker som fick komma till tals och försvara Borelius handlande var 
utrikesministern Carl Bildt. I en av SvD:s nyhetstexter ansåg journalisten att Bildts 
kommentarer hade högst nyhetsvärde. Bildt beskyller skattesystemet för båda ministrarnas 
agerande. I och med att detta uppkommer allra först i nyhetstexten drar vi slutsatsen att 
journalisten anser att detta har högst nyhetsvärde. Vidare framställs den politiska skandalen 
som ett mänskligt och vanligt misstag, på grund av att hon får ett starkt försvar från både Bildt 
och Reinfeldt. För att förtydliga försvaret tas ett uttalande från Bildt med där han menar att 
denna handling är normal i ”… vanliga, dubbelarbetande, jämställda, svenska familjer i ett 
skattetyngt samhälle också” (se bilaga 4). Bildt menar att detta inte är en upprörande 
situation, vilket visar på ett ännu starkare förtroende från Bildts sida för Borelius. Den 
politiska skandalen framställs i och med detta som obetydlig. Dessutom får Reinfeldt 
utrymme till att förklara att det med den nya regeringen kommer att bli enklare och billigare 
att köpa hushållsnära tjänster. En sådan kommentar innebär att man rättfärdigar Borelius 
handlade. Även Bildt instämmer och försvarar handlandet ytterligare genom att säga, ”jag 
kan nämna x antal tv-reportrar som jag vet har det här, för att de ska kunna jobba 
överhuvudtaget …” (se bilaga 4). Att både statsministern och utrikesminister försvar Borelius 
innebär ett stöd för ministerns handlande. I och med att försvaret ifrån Bildt och Reinfeldt har 
högst nyhetsvärde och kritiken gentemot Borelius har lägst nyhetsvärde drar vi slutsatsen att 
nyhetstexten är skönmålande.  
 
I vår analys av nyhetstexterna fann vi att en nyhetstext i såväl DN som SvD prioriterade 
information om Reinfeldts förtroende för Borelius. Detta kom i uttryck genom ett exempel i 
en av DN: s nyhetstexter, då Reinfeldts förtroende förekom i både rubrik och ingress,  
 
”Statsminister Fredrik Reinfeldt tycker inte att Borelius förklaring om att hon inte hade råd 
att betala arbetsgivaravgifter är en bra förklaring. Han har dock fortsatt förtroende för henne 
som minister” (se bilaga 9).   
 
Vi kan utifrån detta dra slutsatsen att information som är till Borelius försvar har högst 
nyhetsvärde i och med att informationen får en bra placering. Vidare vinklar denna nyhetstext 
skandalen till Borelius fördel eftersom statsministerns förtroende för henne genomsyras i hela 
nyhetstexten, till exempel uttrycker rubriken, ”Reinfeldt har förtroende för Borelius” (se 
bilaga 9). Förutom Reinfeldt får även Magdalena Andersson, ordförande i moderatkvinnorna, 
kommentera skandalen, ”om man inte någon gång i livet ska få ha gjort något som inte är 
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bra, så vet jag inte var vi hamnar och vilka politiker vi får” (se bilaga 9). Med detta uttalande 
försvarar Andersson Borelius och menar att alla människor gör misstag och att man därför bör 
ha förståelse för hennes situation. Samma nyhetstext innehåller manipulativa begrepp i form 
av att den är skönmålad, då hela texten försvar Borelius och hennes handlande. Ett exempel 
på detta finner vi i rubriken som nämndes ovan, ”Reinfeldt har förtroende för Borelius”. Som 
tidigare nämnts genomsyras nyhetstexten av Reinfeldts förtroende vilket medför en 
försvarslös och oskyldig bild av Borelius.  
 
I bland annat SvD:s nyhetstexter fann vi överflödig information. Den överflödiga 
informationen behandlar diskussionen om att den nya regeringen kommer att se till att det blir 
billigare att köpa hushållsnära tjänster (se bilaga 1).  Utifrån detta drar vi slutsatsen att den 
överflödiga informationen är till Borelius fördel då den ger oss en bild av att det idag är dyrt 
att anlita hushållsnära tjänster, vilket tyder på att Borelius handlande är acceptabelt.   

4.1.3 Borelius erkännande och ursäkter  

 
I detta tema analyserar vi frågor som berör framställningen av både den politiska skandalen 
och den inblandande, den hierarkiska indelningen, kommentarer från källor samt rubrik och 
ingress.  
 
I de flesta nyhetstexterna vi analyserade valde Borelius att inte dölja sin överträdelse utan 
istället förklara sitt handlande, vilket antingen kunde vara till hennes fördel eller nackdel. I 
exempelvis SvD:s nyhetstext skriver journalisten; ”ett mycket stort antal av de nya statsråden 
anlitar redan hjälp” (se bilaga 1) med detta framställs den politiska skandalen som ett litet 
misstag. Det förekommer små antydningar som vinklar händelsen till Borelius fördel, 
exempelvis påståendet om att ministern inte hade råd att anställa barnflickor vitt. Vi kan i vår 
analys dra slutsatsen att Borelius framställs som en stark kvinna på grund av att hon får 
nämna att hon är fyrabarnsmamma och har drivit eget företag, vilket därmed ska rättfärdiga 
hennes handlande. Samma ursäkt tas upp i en av DN: s nyhetstexter, ”jag är 
fyrabarnsmamma och har drivit eget företag. Det hade aldrig fungerat annars” (se bilaga 8), 
dock framställs hon där inte som en stark kvinna utan snarare som en person som 
bortförklarar sitt handlande. Denna slutsats kan vi dra efter att ha analyserat hela nyhetstexten 
och kommit fram till att det främst riktas kritik mot hennes handlande, vilket inte var fallet i 
nyhetstexten i SvD.  
 
I två av DN: s nyhetstexter har ett erkännande från Borelius, om att hon har gjort fel i att 
anlita arbetskraft svart, högst nyhetsvärde. Dessutom förklara hon sitt handlande med att säga 
att hon inte hade råd med vit arbetskraft. I en av nyhetstexterna betonas detta i både rubrik 
och ingress, ”… det var dumt sagt att påstå att hon anlitat svart arbetskraft för att hon inte 
hade råd med annat” (se bilaga 10). Borelius har efter att hennes ekonomi avslöjats i 
medierna valt att tillkännage att ursäkten var bristfällig. Utifrån vår analys drar vi slutsatsen 
att detta kritiserar och dumförklarar Borelius, då hon ångrar den förklaring hon givit efter att 
information om hennes inkomst blivit allmänt känd. I samma nyhetstext består stor del av 
brödtexten av frågor till Borelius om skandalen. Borelius framställs i nyhetstexten som en 
person som söker medkänsla genom bland annat en återkommande ursäkt, ”jag födde fyra 
barn på fem år, det är tufft att få det att gå ihop…” (se bilaga 10). En fråga från journalisten 
som väcker sympati är om det som har inträffat är ett tecken på att hon inte är en erfaren 
politiker, hennes svar på detta är, ”jag vet inte. Jag är väl människa” (se bilaga 10).  
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I en av SvD:s nyhetstexter framställs Borelius som en person som fått mycket kritik för sitt 
handlande, men ändå visas en ångerfull sida av ministern då journalisten tar med uttalanden 
som;  
 
”jag har begått ett stort misstag genom att ha haft svart hjälp med barnpassning. Kunde jag 
resa tillbaka i tiden och ändra på det här skulle jag inget hellre vilja, men jag kan inte det” 
(se bilaga 3).  
 
Detta uttalande tyder på att hon är ångerfull, men trots detta visar nyhetstexten i helhet en 
kritisk bild av Borelius, vilket till exempel sker i rubriken som uttrycker att ”det finns inga 
ursäkter” för hennes handlande.  
 
Vidare väljer journalisterna i två av SvD:s nyhetstexter att prioritera information om 
erkännandet från handelsministern Maria Borelius och kulturministern Stegö-Chilós. Detta 
framkommer i en av nyhetstexternas rubrik och ingress, ”statsråd erkänner svarthjälp” (se 
bilaga 1). I vår analys drar vi slutsatsen att det inte skapas en skyldig bild av ministrarna av 
den orsaken att deras erkännande anses ha högst nyhetsvärde. Detta ger en bild av att 
ministrarna gör rätt i att erkänna och inte förneka sitt handlande, detta gör att de framställs i 
bättre dager. Vidare får ministrarna komma till tals och erkänna sina misstag samt försvara sitt 
handlande. Detta görs genom att bland annat låta Borelius få påstå att hon inte haft råd, vilket 
är ett ytterligare sätt att framställa Borelius handlande som mer acceptabelt. Uttalanden som 
journalisten prioriterar som lägst i nyhetstexten kommer från skattedirektören på 
Riksskatteverket. Skattedirektören säger att det inte är brottsligt i sig att inte betala skatt, ”det 
som är straffbart är att inte lämna kontrolluppgift till Skatteverket” (se bilaga 1). Detta 
uttalande är å ena sidan till Borelius försvar, eftersom det inte är brottsligt att inte betala skatt, 
men å andra sidan visar det även att hon misskött sig när hon inte har lämnat kontrolluppgifter 
till skatteverket.  
 
I samma nyhetstext väljer journalisten att i rubriken använda orden ”statsråd” och 
”svarthjälp” i samma mening vilket vi bedömer vara någonting stort men inte dramatiserat. 
När vi senare analyserade den lexikala stilen kunde vi dra slutsatsen att ordvalet i rubriken var 
dramatiserat, eftersom ordet ”svarthjälp” (se bilaga 1) endast uttrycktes i rubriken. Ordvalet 
används troligen för att väcka uppmärksamhet, för om detta inte var anledningen kunde 
journalisten ha valt mer neutrala ord som han skriver i brödtexten, såsom ”köpandet av 
hushållsnära tjänster”.  
 
En av SvD:s nyhetstexter skiljer sig från de resterande eftersom Borelius inte sätts i samma 
fokus. Detta kan man se genom att felsteg från andra ministrar tas upp, bland annat 
kulturministerns som inte har betalat sin TV- och Radiolicensavgift på 16 år. Därmed vinklas 
skandalen varken till Borelius fördel eller nackdel då journalisten inte är kritiskt mot hennes 
handlande. Journalisten valde att i nyhetstexten ställa frågan till professorn Leif Levin om 
vilken av ministrarnas snedsteg som var allvarligast och hans svar blev; 
 
”Kulturministern. Det är mycket allvarligt och undergräver hela hennes trovärdighet att hon 
inte betalat licens för det område hon själv ansvarar för och dessutom inte berättar detta för 
Fredrik Reinfeldt” (se bilaga 5). 
 
Uttalandet leder till att Borelius inte framställs negativt. I nyhetstexten finns en lutning till 
hennes fördel genom att andra ministrars felsteg tas upp.  
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Vi fann att en nyhetstext från SvD till huvuddel bestod av en dialog mellan journalisten och 
handelsministern, detta innebar att Borelius var den enda som fick uttala sig i nyhetstexten. 
Till stor del förklarar hon sitt handlande och så vitt vi vet döljer Borelius ingenting gällande 
den svarta arbetskraften för att minska risken för missförstånd, till exempel säger Borelius, 
”jag har begått ett stort misstag” (se bilaga 3). Journalisten uttrycker kritik mot 
handelsministern genom att bland annat ställa raka och bedömande frågor som exempelvis;  
 
”Du och din man tjänade tillsammans 16 miljoner under 90-talet. Ändå har du sagt att du 
inte hade råd att betala barnflicka. Hur tänkte du?”  
 
Frågan ger inget utrymme för sympati och syftar till att ifrågasätta Borelius handlande. Hon 
förnekar inte och försöker heller inte att dölja att hon och hennes man tjänade 16 miljoner 
kronor under den tiden hon anlitade svarthjälp.  

4.1.4 Borelius ekonomi 

 
Temat, Borelius ekonomi, behandlar frågorna gällande den hierarkiska indelningen, 
information som journalisten tar för givet att läsaren är medveten om, framställningen av den 
politiska skandalen och den inblandande, manipulativa begrepp, kommentarer från källor 
samt rubrik och ingress.  
 
Sammanlagt sex nyhetstexter, två från DN och fyra från SvD, behandlar Borelius ekonomi 
under 1990-talet samt beloppet hon kan få för sina åtta dagar som minister. I exempelvis 
SvD:s nyhetstext anser journalisten att information om att ministern har anlitat hemhjälp svart 
var av högst nyhetsvärde. Detta tydliggjordes i ingressen,    
 
”nyblivna handelsministern Maria Borelius och hennes man tjänade tillsammans 16,7 
miljoner kronor under 1990-talet, de år då handelsministern inte ansåg sig ha råd att betala 
de barnflickor hon anlitade vitt” (se bilaga 2).   
 
Nyhetstexten fokuserar på hur mycket pengar Borelius och hennes man tjänade under tiden 
hon anlitade hemhjälp svart. Journalisten fortsätter att kritisera Borelius genom att skriva att 
hon inte vågade bemöta medierna vid regeringens första sammanträde. Hon framställs därför 
som en feg person. Journalisten väljer i mitten av nyhetstexten att gå in mer på detalj kring det 
som tas upp i rubrik och ingress, ”svart hemhjälp trots miljoninkomst” (se bilaga 2). Det 
framgår att hon hade råd att betala hemhjälpen på ett lagligt sätt men valde att göra det 
motsatta. Då vi analyserade framställningen av den inblandande politikern i denna nyhetstext 
kunde vi dra slutsatsen att Borelius framställs negativt då det finns en detaljerad beskrivning 
av familjens förmögenhet under den period hon anlitat hemhjälp svart. Journalisten 
rangordnar som lägst information om Borelius och hennes makes skilda ekonomier samt 
information om att Borelius med sin inkomst inte hade råd att betala barnpassning vitt. Den 
politiska skandalen framställs i denna nyhetstext som seriös och situationen tas på allvar 
genom att kritik riktas mot Borelius handlande. Det läggs fram en utförlig beskrivning av 
familjens ekonomi som därmed menar att Borelius egentligen hade råd att betala svarthjälpen 
vitt. I helhet finns det en del information som är till ministerns fördel, till exempel Reinfeldts 
förtroende för henne. På grund av att det finns mer information som är till ministerns nackdel 
så vinklas dock skandalen negativt.  
 
Samma fråga diskuteras i en av SvD:s nyhetstexter. Även i detta fall prioritera journalisten 
information om den summa pengar Borelius kan få om hon ansöker om avgångsvederlag, 
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”åtta dagar kan ge 1,2 miljoner” (se bilaga 6). Information om att ett sådant ärende tidigare 
inte har prövats och att ministern ännu inte har lämnat in en ansökan för att begära dessa 
pengar anser journalisten har lägst nyhetsvärde. Journalisten anser vi överdriver diskussionen 
om den summa pengar Borelius kan få då hon själv ännu inte har tagit upp frågan, denna 
diskussion underhåller läsarna och förstorar upp den politiska skandalen. Både rubrik och 
ingress berör Borelius ekonomi och stor fokus läggs på beloppet som hon kan få. I vår analys 
av rubriken och ingressen kunde vi dra slutsatsen att dessa är dramatiserade och troligen 
skapar upprörda reaktioner hos många läsare, detta då Borelius kan få tolv månadslöner för 
åtta dagars arbete. Journalisten tar upp Borelius tidigare felsteg, till exempel familjens 
fritidshus som ägs av ett investmentföretag i Jersey vilket innebär att hon slipper både 
förmögenhets - och fastighetsskatt. Vi anser att denna information är överflödig och används 
för att framställa den politiska skandalen negativt. Denna information har inte något direkt 
samband med rubriken och huvuddelen av nyhetstexten.  I samma nyhetstext tar journalisten 
för givet att läsarna är medvetna om Stegö – Chilós fall. Det nämns varken att hon är 
kulturminister eller att hon begått en liknande överträdelse som Borelius.  
 
Summan pengar Borelius kan få när hon lämnar sin ministerpost tas även upp i en av DN: s 
rubriker och ingresser. Journalisten beskriver det som ”… 1,1 miljon, när hon nu lämnar sin 
ministerpost efter rekordkorta åtta dagar” (se bilaga 12). Även i analysen av denna rubrik 
kunde vi dra slutsatsen att rubriken är dramatiserad, på så sätt att man vill göra en stor sak av 
beloppet hon kan få genom att bland annat skriva ordet ”rekordkorta”.  Gunnar Grenfors, 
Statsrådsarvodesnämnden ordförande, är den enda som får komma till tals i nyhetstexten och 
han förklarar att detta är en ovanlig situation. I och med att nyhetstexten endast diskuterar 
huruvida Borelius kan eller inte kan få ersättning så ser man inte en tydlig beskrivning av 
henne. Man väljer att endast koncentrerar sig på ersättningsfrågan som gör att allt annat som 
har inträffat omkring henne blir oväsentligt. På grund av att journalisten lägger all fokus på 
ersättningsfrågan så tas det för givet att läsarna är medvetna om Borelius skandal. Om läsaren 
inte har insikt i skandalen så blir nyhetstexten väldigt främmande vilket kan ses som 
frånvarande information eftersom den förutsätter att läsaren är insatt i ämnet.  
 
Den förra finansministern Per Nuder får i en av SvD:s nyhetstexter komma till tals och 
kritiserar Borelius genom att säga, ”i moderata kretsar resonerar man så, att man kan välja 
när man ska betala skatt, trots att man i en familj har tjänat 12 miljoner” (se bilaga 4). Vi 
kan utifrån vår analys dra slutsatsen att uttalandet inte värdesätts då journalisten rangordnar 
denna information som lägst i nyhetstexten. Ur vår synvinkel bedöms hon i denna nyhetstext 
som en alltför kritiserad person som har gjort ett misstag som vilken människa som helst har 
kunnat göra. Bildt försvarar Borelius och menar att, ”det är skattesystemets fel att de har 
agerat som de gjort” (se bilaga 4).  
 
Borelius tidigare överträdelser tas upp i en av DN: s nyhetstexter, där journalisten prioriterar 
information om Borelius sommarhus som ägs av ett bolag så att hon ska slippa skatter. Utifrån 
detta framställs Borelius negativt och som en person vars överträdelser är vanliga i hennes 
vardag. De tidigare överträdelserna förvärra det första felsteget som blev allmänt känt. Hela 
nyhetstexten genomsyras av olika skandaler Borelius har varit med om, till exempel obetald 
tv-licens och för sent redovisade aktieförtjänster. Borelius bortförklaring om ”…att affären 
gjordes under en hektisk period med flytt och valrörelse” (se bilaga 11) anser journalisten har 
lägst nyhetsvärde. Om mer utrymme hade getts till hennes förklaringar tidigare i texten skulle 
nyhetstexten inte vara lika kritisk. I vår analys av framställning av den politiska skandalen 
fann vi att nyhetstexten var vinklad till Borelius nackdel, för att mycket kritik riktas mot 
hennes handlande. Journalisten skriver till exempel, ”svarta pengar till barnflickor, obetald 
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tv-licens, och för sent redovisade aktieförtjänster” (se bilaga 11), kommentaren framställer 
Borelius i dåliga dagar. Borelius pressekreterare och Göran Haglund vid Skatteverkets 
utlandsenhet är de som får komma till tals i nyhetstexten. Haglund menar att Borelius 
handlande, 
 
 ”… kan vara ett sätt att dölja ägande. Man minskar sin skattepliktiga förmögenhet genom att 
dölja tillgången i bolaget” (se bilaga 11). Återigen riktas hård kritik mot Borelius.   
 
I denna nyhetstext riktades det mycket kritik mot Borelius och utifrån vår analys kunde vi dra 
slutsatsen att nyhetstexten var förenklad. Det är endast negativ information som journalisten 
väljer att ta upp, exempelvis information om Borelius sommarhus; ”såväl säljare som 
grannarna i området ska hela tiden ha uppfattat att det är paret Borelius som äger villan” (se 
bilaga 11). Kommentaren får Borelius att framstå som en lögnerska. Den information som 
skulle kunna vara till hennes fördel som ”om inspektionen inte godtar förklaringen tänker hon 
betala in de pengar som krävs” (se bilaga 11) väljer journalisten att ta med i slutet av 
nyhetstexten vilket innebär att lite fokus läggs på just den delen.  

4.1.5 Förlöjligande av Borelius handlande 

 
I detta tema tar vi upp frågorna som berör rubrik och ingress, den hierarkiska indelningen, 
kommentarer från källor och manipulativa begrepp.  
 
Informationen om att handelsministern inte kan återvända till de börsstyrelser hon lämnade 
för att sitta i regeringen prioriteras av journalisten i en av SvD:s nyhetstexter. Rubriken 
”styrelsen tar inte tillbaka Borelius” (se bilaga 7) ger oss en bild av att Borelius vill tillbaka 
men att styrelsen vägrar ta emot henne. I vår analys av rubrik kunde vi dra slutsatsen att 
nyhetstexten skapar en förlöjligande bild av Borelius. Rubriken upplever vi är påhopp mot 
Borelius som journalisten på ett indirekt sätt ämnar att förlöjliga. Ett slag kan inte förlöjliga 
däremot kan ett slags påhopp göra det). På grund av skandalen har hon inte bara förlorat sin 
ministerpost utan även rätten att återvända till sina tidigare jobb, vilket ger oss en 
förlöjligande bild av Borelius. Det som journalisten har rangordnat som lägst är hur framtiden 
ser ut för Borelius i börsstyrelsen. Journalisten förlöjligar Borelius ytterligare bland annat 
genom att säga; ”att lämna tre börsstyrelser för ett jobb, som hon tvingat lämna efter åtta 
dagar – det är unikt” (se bilaga 7). I analysen av Borelius framställning kan vi därmed dra 
slutsatsen att hon beskrivs som en förlorare som inte har någon möjlighet att återvända, ”de 
tre företagen bekräftar för SvD att Maria Borelius också formellt har lämnat sitt uppdrag, 
och att dörren till styrelserummet därmed är stängt…” (se bilaga 7). Hela nyhetstexten 
genomsyras av att Borelius vill tillbaka till de jobb hon hade innan hon blev minister, detta 
kommenteras dock inte av Borelius själv.  
 
I ytterligare en av SvD:s nyhetstexter finner vi manipulativa begrepp, där journalisten väljer 
att förlöjliga Borelius. Detta genom att beskriva henne som en person med hög inkomst som 
påstod att hon inte hade råd att anställa hemhjälp vitt, ”men enligt tidningen Expressen, som 
granskat familjens deklaration, så tjänade Borelius make totalt 12,9 miljoner kronor under 
90-talet” (se bilaga 2).  
 
Detta följs av ännu en förlöjligande nyhetstext från SvD. Tidigt i nyhetstexten nämns det att 
hård kritik riktas mot Borelius från socialdemokraterna men ingen får komma till tals och 
kritisera hennes handlande innan slutet av nyhetstexten. Den förre justitieministern Thomas 
Bodström säger att, ”det innebär att om man vill ha saker i en affär, men tycker att de är för 
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dyra så kan man gå in och hämta dem” (se bilaga 4). Denna kommentar förlöjligar Borelius 
handlade och hon jämförs med en tjuv och vi drar slutsatsen att denna kommentar har lägst 
nyhetsvärde då den placeras allra sist i nyhetstexten. På grund av att misstaget ses som 
”vanligt” och för att Borelius har ett starkt försvar från utrikesministern, som uttrycks redan i 
rubriken ”Bildt försvarar Borelius”, kan vi dra slutsatsen att denna nyhetstext är skönmålad. 
(se bilaga 4).  
 

4.2 Sammanfattning av Randy ”Duke” Cunningham skandalen  
 
Den förre amerikanska kongressledamoten Randy ”Duke” Cunningham erkände att han tagit 
emot mutor för 2,4 miljoner dollar. I mars 2006 dömdes han för detta brott till åtta år och fyra 
månaders fängelse. Utredningen av skandalen pågick i över ett år och medierna skrev, 
frekvent om skandalen. Vi har valt att analysera mars månad som var den månad då 
Cunningham dömdes. Analysen består av sex nyhetstexter från San Diego Post samt två 
nyhetstexter från Washington Post. De teman vi har funnit som kännetecknar nyhetstexterna 
är: sympati, kritik gentemot Cunningham samt Cunninghams privatliv.  

4.2.1 Sympati 

 
Under temat sympati analyserar vi frågorna gällande den hierarkiska indelningen, 
beskrivningen av politiska skandalen och den inblandande, manipulativa begrepp, 
kommentarer från källor samt rubrik och underrubrik. I vår analys av Cunninghams skandal 
fann vi att många av nyhetstexterna gick mycket på känslor och försökte skapa medkänsla hos 
läsarna, vilket gjorde att vi valde temat sympati. 
 
I en av San Diegos nyhetstexter ansåg journalisten att den förre kongressledamoten Randy 
”Duke” Cunninghams erkännande, att han tagit emot mutor för 2,4 miljoner dollar och kan få 
upp till tio års fängelse, hade högst nyhetsvärde. Detta följs av mycket information om vilken 
distriktsdomare som ska utmäta Cunninghams straff samt åklagarens bakgrund. Det som 
diskuteras är huruvida denna domare kommer att ge Cunningham ett lindrigare straff än vad 
han enligt lag bör få. Åklagaren kommer enligt journalisten att ta hänsyn till olika saker, bland 
annat brev från Cunninghams 91-åriga mamma och tidigare marinkamraters vittnesmål. I vår 
analys kunde vi se att denna information var närvarande implikation, det vill säga överflödig 
information som inte är väsentligt för skandalen. Informationen ger en känslomässig bild av 
att Cunningham har människor runt omkring sig som stödjer honom. I samband med att 
Cunningham erkänner sitt misstag och försöker rätta till det kan vi i vår analys dra slutsatsen 
att han framställs som en person värd att känna sympati för. Informationen som tas upp i 
slutet av nyhetstexten är att Cunningham är villig att samarbeta mot mutningar och olagliga 
kontrakt. Denna information är till hans fördel men kommer inte till uttryck förrän i slutet av 
nyhetstexten. Vi anser däremot att journalisten inte tycker att denna information har lägst 
nyhetsvärde eftersom det finns mycket till hans fördel i nyhetstexten, till exempel beskrivs 
han som en; 
 
 ”64-years-old man who has battled cancer and other ailments. They say he may only live 
seven more years and shouldn’t be sentenced to die behind bars” (se bilaga 13).   
 
Denna kommentar visar en emotionell bild av Cunningham. I allmänt vinklas denna 
nyhetstext till hans fördel då man inte riktar kritiska ord mot hans handlande utan ger mer 
utrymme till att försvara Cunningham.  
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I en liknande nyhetstext från San Diego Post med samma uppbyggnad, där allt till 
Cunninghams fördel hamnar i början av nyhetstexten, beskriver journalisten hur Cunningham 
gick från att vara hjälte som pilot i Vietnamkriget till förrädare efter att ha tagit emot mutor 
för 2,4 miljoner dollar. Man går vidare in på detalj om hur han fick sin dom och hur andra 
runt omkring honom kände sig. Han framställs som en ångerfull person då han i rättssalen ”… 
wiped tears from his face …” (se bilaga 16). Nyhetstexten beskriver den politiska skandalen 
utifrån ett känslomässig perspektiv. Kritiken från domaren har lägst nyhetsvärde eftersom den 
hamnar i slutet av nyhetstexten. Domaren kan inte förstå varför Cunningham har begått 
brottet när han har haft det bra ställt.  
  
I ännu en nyhetstext från samma tidning har journalisten högst rangordnat information om 
Cunninghams fängelsestraff som består av åtta år och fyra månaders fängelse. Nyhetstexten 
går därefter snabbt vidare in på Cunninghams erkännande och ånger i form av bland annat ett 
uttalande från Cunningham; ”no man has ever been more sorry” (se bilaga 20). Denna 
kommentar tas endast med för att skapa en ångerfull bild av Cunningham. I slutet av 
nyhetstexten får åklagarna kommentera händelsen och menar att Cunningham bör straffas för 
det han gjort; ”as these crimes are unprecedented, so, too, should be his punishment” (se 
bilaga 20). Kommentarerna syftar till att framställa Cunningham negativt men det läggs 
däremot ingen stor vikt vid detta i och med att det inte får stort utrymme och placeras långt 
ner i nyhetstexten.  
 
De flesta kommentarer i dessa nyhetstexter var till Cunninghams fördel, exempelvis får San 
Diegos förre distriktadvokat kommentera Cunninghams situation och menar; 
 
“the best chance Cunningham has for mercy is by highlighting his health problems rather 
then his public service, which he compromised by accepting bribes” (se bilaga 13).  
 
Detta är ett sätt att uppmana Cunningham att ”spela på känslor” för att få ett lindrigt straff. 
Denna kommentar främjar dessutom Cunninghams situation. Cunningham framställs som en 
person att tycka synd om vilket framkommer bland annat genom att nyhetstexten tar med en 
kommentar från Cunningham där han menar att han är; ”ashamed and deeply sorry” (se 
bilaga 13). Vi har i vår analys kommit fram till att denna nyhetstext är skönmålad på grund av 
att den endast ”spela på känslor” och journalisten inte heller skriver om vilket brott det är som 
Cunningham har begått. Information om överträdelsen som egentligen bör vara centralt i 
nyhetstexten är inte det utan istället fokuserar texten på sympati.  
 
I en annan nyhetstext från San Diego Post beskrivs den politiska skandalen som någonting 
stort, delvis på grund av bilden av Cunningham som omtyckt som förmedlas av journalisten 
men även då denna skandal är det största fallet rörande en kongressledamot, ”experts said 
Cunningham’s case is one of the worst examples of corruption involving a member of 
Congress” (se bilaga 16). I vår analys fann vi att denna nyhetstext framställer Cunningham 
som omtyckt bland annat genom att nämna att straffet kan lindras och att;  
 
”there are men in this courtroom who are walking around and breathing because Mr. 
Cunningham put his life on the line” (se bilaga 16). 
 
Även här kan vi dra slutsatsen att denna nyhetstext är skönmålad eftersom nyhetstexten 
framställer skandalen ur en emotionell synvinkel snarare än att kritisera Cunningham och 
beskriva överträdelserna. Nyhetstexten blir mer känslomässig då hans mamma, barn och fru 
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tas upp i texten, till exempel beskrivs det att skandalen har fört honom närmare sina tre vuxna 
barn. Vi betraktar all sådan information som irrelevant och som endast syftar till att väcka 
medkänsla hos läsarna. Vid beskrivningen av Cunningham används formuleringar som syftar 
till att skönmåla texten, bland annat beskrivs hans tid i Vietnamkriget som ”heroic” (se bilaga 
16), det vill säga en hjälte som har gjort en stor insats för sitt land. Att beskriva Cunningham 
som en hjälte ger läsarna en positiv och bra bild av honom, vilket är den bild som förmedlas 
av nyhetstexten.   
 
Även i en av Washington Posts nyhetstexter väljer journalisten att fokusera på den 
känslomässiga sidan av situationen då man väljer att ta med ett uttalande från 
försvarsadvokaten som beskriver Cunningham som, ”… depressed and suicidal and should 
receive a six-year term…” (se bilaga 19). Utifrån vår analys drar vi slutsatsen att detta har 
högst nyhetsvärde i och med att det hamnar allra först och genomsyrar hela nyhetstexten. 
Nyhetstexten avslutas med information om att Cunningham kommer att få ut sin pension som 
motsvarar 64400 dollar om året. Beloppet tas med för att påpeka att Cunningham får mycket 
pengar i pension trots att han är kriminell. Nyhetstexten försöker vidare att fokusera på det 
känslomässiga genom att ta upp att Cunningham har haft cancer. Detta tas upp ett flertal 
gånger i nyhetstexten för att läsarna ska känna medkänsla för honom. Dessutom får 
Cunninghams psykolog uttala sig angående hans mentala/psykiska hälsa och bekräfta att 
Cunningham är deprimerad. Samtidigt finns det information i nyhetstexten som sänker 
trovärdigheten gällande Cunninghams depression ”the psychiatrist said Cunninghams’s 
severe depression and anixiety began in mid 2005 as the corruption investigation closed in on 
him” (se bilaga 19). (stark tolkning från er sida; en undersökning av detta slag kan ju mycket 
väl utlösa en depression) 
 
Den politiska skandalen skildras i denna nyhetstext som något stort, eftersom den jämförs 
med en av de största korruptionsskandalerna i USA, vilket vi anser beror på att han är älskad. 
I analysen av rubriken ”maximum sentence urged for Cunningham” och underrubriken, ”but 
defance cites war heroics and depression in seeking reduced term”, fann vi att de reflekterar 
det som sägs i brödtexten, det vill säga att Cunninghams tidigare liv som krigshjälte och 
nuvarande depression kommer att sänka hans fängelsestraff. Men att huvudrubriken tar upp 
att han väntas få det högsta straffet skapar antingen en positiv eller negativ reaktion beroende 
på läsarnas åsikter om Cunningham.  

4.2.2 Kritik gentemot Cunningham 

 
Under detta tema behandlar vi frågorna gällande den hierarkiska indelningen, manipulativa 
begrepp, framställningen av den politiska skandalen, ordval och den inblandande samt 
kommentarer från källor.  
 
När nyhetstexterna inte var till Cunninghams fördel var de förgrovade och kritiska mot hans 
handlande. Detta förekom i bland annat en av nyhetstexterna från San Diego Post där till 
exempel en tidigare marinsoldat säger, ”I always thought the Duke was really a great guy. 
Unfortunately … he embarrassed the whole country” (se bilaga 17). Denna nyhetstext 
avslutas med ytterligare en kritisk kommentar från en marinpilot, ”I think he betrayed us” (se 
bilaga 17). Båda kommentarerna riktas mot Cunningham som ansågs vara en god person men 
som idag förrått dem. Detta är några av de kritiska kommentarerna som används för att 
beskriva Cunningham. De som kommenterar Cunningham använder starka ord i sina 
uttalanden, bland annat säger en tidigare soldat, ”he was a chetin’ liar”, medan en annan 
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säger, ”I think he should have hung”(se bilaga 17). Utifrån vår analys av dessa uttalanden kan 
vi dra slutsatsen att nyhetstexten förmedlar en negativ bild av Cunningham.   
 
I ännu en nyhetstext prioriterar journalisten Cunninghams kollegors kritik samt avsaknaden av 
sympati då han fälldes, ”… his jail sentence was deserved” (se bilaga 18). Denna kommentar 
används för att kritisera Cunninghams handlande och tyder på att han fick det straff han 
förtjänade. Vidare tas det upp blandade åsikter om Cunninghams fängelsestraff. Det finns 
kommentarer som är både till hans för- och nackdel, till exempel säger en kollega; ”Duke 
Cunningham not only took and solicited bribes; he also damaged and tarnished the House of 
Representives” (se bilaga 18). Detta uttalande syftar till att Cunningham anses ha förolämpat 
representanthuset, vilket skapar en sämre bild av honom Det finns även kommentarer som är 
till hans fördel, till exempel får en vän uttrycka sitt stöd för Cunningham, ”i came here not as 
member of the House of Representatives. I came here as Duke Cunningham’s friend for 30 
years” (se bilaga 18).  
 
Två av nyhetstexten från San Diego Post är förgrovade då det endast riktas kritiska och grova 
kommentarer mot Cunningham, det ges inget utrymme till hans försvar. Journalisten kunde ha 
varit mer neutral i sitt språk genom att undvika vissa grova uttryck, till exempel kommentarer 
som, ”I think he should have hung” (se bilaga 17). Alla liknande kommentarer är överflödiga 
och används i syfte att förstora upp skandalen och framställa Cunningham negativt. I den 
andra nyhetstexten riktas kritik mot Cunninghams handlande då huvuddelen av nyhetstexten 
består av kommentarer mot Cunningham. I och med att det finns mycket till Cunninghams 
nackdel som exempelvis, ”Duke Cunningham not only took a solicited bribes; he also 
damged and tarnished the House of Representatives” (se bilaga 18), framställs både 
skandalen och Cunningham negativt. På grund av detta skapar nyhetstexten en förgrovad bild 
av den politiska skandalen.  
 
I tre av nyhetstexterna framställs den politiska skandalen som något stort och Cunninghams 
agerande som hänsynslöst. Nyhetstexten uttrycker besvikelse över skandalen och politikerns 
handlande, till exempel säger en tidigare marinkaptens fru; ”he was friends of friends of ours 
during Vietnam but he’s done us wrong. He should serve double time” (se bilaga 17). I ännu 
en nyhetstext från San Diego Post riktar kollegor kritik mot Cunninghams handlande, till 
exempel finns det uttalande som; ”I felt that he should hade been prosecuted to the full extent 
of the law …”(se bilaga 18). Kommentaren syftar till att fängelsestraffet som Cunningham 
fick var för kort för den överträdelse han har begått. Exempel på information till 
Cunninghams fördel kommer från hans vän som menar att, ” … he was glad the judge 
considered other aspects of Cunningham’s life and decided to impose a shorter sentence” (se 
bilaga 18). Detta visar att Cunningham har stöd trots alla kritiska kommentarer om/mot 
honom i nyhetstexten. Journalisten kunde även genom ordval kritisera Cunninghams 
handlande, till exempel användes ordet ”lucrative” (se bilaga 15). Även om vi anser att 
uppgörelserna var fördelaktiga för Cunningham så tas ordet endast med för att kritisera 
Cunningham. Detta tas upp i början av texten varav resterande text följs av ett neutralt språk.  
 
En av nyhetstexterna från Washington Post visar en ångerfull sida av Cunningham men 
samtidigt riktas kritik mot hans handlande genom att exempelvis ta med ett uttalande från 
åklagaren; ”as these crimes are unprecedented, so, to should be his punishment” (se bilaga 
20). Med detta menar åklagaren att Cunninghams fängelsestraff bör vara lika omfattande som 
brottet han har begått. Vidare får domaren kommentera händelsen och menar, ”you weren’t 
wet. You weren’t cold. You weren’t hungry, and yet these things” (se bilaga 20). Domaren kan 
inte förstå varför Cunningham kunde begå en sådan överträdelse då han hade det bra ställt. Vi 
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kan här fastställa att nyhetstexten vinklas till Cunninghams nackdel i och med att de flesta 
kommentarerna riktar kritik mot Cunningham.  

4.2.3 Cunninghams privatliv 

 
I detta tema analyserar vi frågorna gällande den hierarkiska indelningen, framställningen av 
politikern, kommentarer från källor, manipulativa begrepp samt rubrik och underrubrik. 
Cunninghams familj och vänner fick en stor roll i skandalen. I några av nyhetstexterna fick 
vänner och familjemedlemmar uttala sig om överträdelsen och i de fall de inte kommenterade 
händelsen valde journalisten att involvera dem i skandalen genom att nämna dem.    
 
Framställningen av Cunningham påverkades av kommentarer som togs upp från hans goda 
vän Peter Yarrow som beskrivs som en fredsaktivist som är raka motsatsen till Cunningham 
men trots det är dem goda vänner. Nyhetstexten förmedla en positiv bild av Cunningham 
eftersom han är nära vän med en så kallad ”bra” människa. Journalisten går vidare in på 
Yarrows och Cunninghams vänskap då Yarrows endast talar gott om Cunningham och säger 
att deras relation, ”… is routed in a genuine mutual affection, as well as a mutual interest in 
helping children” (se bilaga 14). Det sista journalisten tar upp är en tidigare dialog mellan 
Yarrow och Cunningham. Dialogen går ut på att Yarrow säger att han älskar Cunningham och 
Cunningham svarar att detta betyder mycket för honom. Vi anser inte att journalisten tycker 
att detta har lägst nyhetsvärde eftersom Yarrows och Cunninghams goda relation genomsyrar 
hela nyhetstexten. Dessutom talas det väldigt bra om Cunningham i nyhetstexten vilket gör att 
skandalen hamnar i bakgrunden. Journalisten väljer att fokusera på de goda orden Yarrow har 
att säga om Cunningham där han menar att Cunningham, ”has a lot more heart then a lot of 
people know”. Rubriken, ”jet fighter, `Jet Plane`singer forged a bond” talar om dessa två 
herrars oväntade relation eftersom de är varandras motsatta. Denna rubrik passar bättre in på 
en sagoberättelse då nyhetstexten bland annat på grund av detta är skönmålad. Skönmålningen 
av händelsen genomsyrar även hela nyhetstexten eftersom ingen kritik riktas mot 
Cunningham.  
 
Den enda som får komma till tals i denna nyhetstext är Cunningham goda vän Yarrow. På 
grund av att Yarrow får ett stort utrymme framställs Cunningham som en god människa med 
ett stort hjärta att tycka synd om, ”his politics are horrible. But he’s a really good person” (se 
bilaga 14). Med detta vill man att läsarna ska förstå att Cunningham trots sitt misstag i 
politiken är en god människa och därför inte enbart bör dömas utifrån hans felaktiga 
handlande. All information om Yarrows och Cunninghams relation, till exempel deras 
bakgrund och kommentarer om situationer i deras liv, är överflödig information som endast 
syftar till att framställa Cunningham i bättre dagar.  
 
Det privata livet fick stort utrymme även i andra nyhetstexter från San Diego post, till 
exempel fick Cunninghams vän komma till tals och kommentera händelsen. Samma vän som 
tidigare förklarar sin trogna vänskap och kärlek till Cunningham genom att säga, ”I would 
have walked here from Washington if I would have had to” (se bilaga 16). Med detta menar 
han att han skulle göra allt för sin vän. Cunningham förklarar att han blev kongressledamot 
för att han var trött på politiker som utnyttjade deras position. Men åklagaren säger emot detta 
och menar att, ”we now knew that the defendant himself provide to be one of those 
politicians”. Detta är en av få kritiska kommentarer som riktas mot Cunningham i 
nyhetstexter. 
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4.3 Sammanfattning av den libanesiska skandalen  
 
Den förre premiärministern Rafik Hariri och den förre finansministern Fouad Siniora samt de 
tidigare kommun- och affärsministrarna Hagop Demerdjian och Bassam Sabaa anklagas av 
den nuvarande regeringen för korruption eftersom det saknas 600 miljon dollar i den nya 
regeringes budget. Den nya regeringen ska ha fått in en rapport som bevisar att ministrarna 
har använt dessa pengar fel. Under april månad, då vi har valt att analysera händelsen, 
befinner sig skandalen någonstans mellan avslöjandet och avslutet. Vi kommer här att 
analysera sju nyhetstexter från den libanesiska tidningen Daily Star. De teman vi fann efter 
analysen av de libanesiska nyhetstexterna var: försvarandet av ministrarnas handlande, 
förenkling av överträdelsen samt kritik gentemot de förra ministrarna.   

4.3.1 Försvarandet av ministrarnas handlande 

 
De frågor vi besvarar under detta tema är den hierarkiska indelningen, framställningen av den 
politiska skandalen och den inblandande, irrelevant och överflödig information, kommentarer 
från källor, manipulativa begrepp samt rubrik och underrubrik.  
 
I vår analys av nyhetstexterna från Daily Star fann vi i början av nyhetstexten ett försvar från 
journalistens sida för Hariri och den förra regeringen. I till exempel en av nyhetstexterna var 
både rubriken och underrubriken väldigt anklagande och riktade sig endast mot Hariri, 
”cabinet sets it sights on Hariri” (se bilaga 21), till skillnad från brödtexten som inte var lika 
grov och direkt anklagande. Brödtexten var mer försvarande då till exempel en av ministrarna 
fick komma till tals, ”not put myself in a defensive position because I know myself well, and I 
know what I’ve done and what I’ve accomplished” (se bilaga 21). Ett annat exempel på ett 
försvar redan i rubriken; “Berri reluctant to lift MP’s79 immunity” (se bilaga 23) är till Hariris 
och de andra ministrarnas fördel eftersom denna rubrik får det att framstå som att de är 
oskyldiga. Nyhetstexten uttrycker att immuniteten inte ska tas bort för att man anser att 
anklagelserna mot ministrarna inte stämmer.  
 
I de flesta nyhetstexterna fick många kommentera händelsen, bland annat tar en nyhetstext 
upp kommentarer från informationsministern, talmannen, den inblandande affärsministern 
samt den förre premiärministern. Två av de anklagade ministrarna får försvara sig i 
nyhetstexten och affärsministern Sabaa säger, ”not put myself in a defensive position because 
I know myself well, and I know what I’ve done and what I’ve accomplished” (se bilaga 21). 
De två inblandade ministrarna försvarar sig själva i deras uttalanden medan de andra två riktar 
sina kommenterar mot de försvunna pengarna och menar att det kan bli en rättegång av 
händelsen. Journalisten väljer att inte anklaga de inblandande i nyhetstexten vilket därmed 
inte skapar en skyldig bild av ministrarna.  
 
Vidare tar en annan nyhetstext upp kommentarer från anonyma källor, exempelvis uttrycker 
en av källorna att; ”for Mr. Hariri to be concidered for a return, … three requirmentes have 
to be met” (se bilaga 27). Att diskutera att Hariri har chans att återvända visar på en 
försvarande position från nyhetstexten. Nyhetstexten blir mindre trovärdig i och med att det 
endast är anonyma källor som får komma till tals. Till exempel får ännu en källa uttala sig och 
menar att Hariri kan tas in på förhör. Att säga detta skapar inte en skyldig bild av Hariri. I 
ytterligare en nyhetstext får olika källor kommentera händelsen varav en kommentar, som tas 
med i slutet av nyhetstexten, är en aning kritisk mot ministrarna, ”if there is a solid case, no 
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one will be spared” (se bilaga 23). Detta innebär att om det visar sig att de inblandade är 
skyldiga så kommer de att fällas för det. Denna kommentar har lägst nyhetsvärde eftersom 
den tas med i slutet av nyhetstexten. I och med detta kan vi i vår analys dra slutsatsen att det 
visas en positiv bild av de förra ministrarna.   
 
I vår analys fann vi att fem nyhetstexter från Daily Star prioriterade information som var till 
ministrarnas försvar. Den information som har högst nyhetsvärde handlar om att statens 
åklagare har samlat in mer information för en undersökning. Detta följs av information som 
till mestadels är till Hariris försvar, ”former Prime Minister Rafik Hariri’s sources have 
insisted that there was no breach of the law” (se bilaga 27). Detta skapar en bättre bild av 
Hariri samtidigt som det försvarar honom. Journalisten rangordnar som lägst en kommentar 
från Hariri;”… both the president’s inaugural speech and the government’s policy statement 
contained clear attacks against his Cabinets which totally ignored their achievements” (se 
bilaga 27). Detta är ett slags erkännande från Hariri men ändå väljer journalisten att inte göra 
en stor sak av det. I ännu en nyhetstext väljer journalisten att högst rangordna information till 
ministrarnas fördel, till exempel tar man upp talmannens åsikt redan i rubriken; ”Berri 
reluctant to lift MP’s immunity” (se bilaga 23). Med detta menar talmannen att han inte vill ta 
bort de anklagades immunitet om det inte finns konkreta bevis mot dem. Nyhetstexten går 
förtydligar denna information och menar att tre av de anklagade ministrarna har immunitet på 
grund av att de är lagstiftare.  
 
I två av nyhetstexterna sågs den politiska skandalen som någonting stort, till exempel 
uttrycker en av rubrikerna; ”all quiet on the political front, but judicial battles have only just 
begun” (se bilaga 27), det vill säga att den juridiska tvisten om vem som ligger bakom 
skandalen just har börjat. Men samtidigt väljer journalisten att i brödtexten inte kritisera 
ministrarnas handlande utan fokusera på att försvara dem. I ytterligare en nyhetstext försöker 
journalisten att få händelsen att framstå som en skandal men samtidigt finns det information 
som försvarar ministrarna i frågan och gör att skandalen inte bryter ut och blir något stort. Till 
exempel diskuteras om denna skandal har lett till en försämrad bild av Libanon genom att 
journalisten diskuterar att investerare vill dra sina pengar ut ur landet. Men detta får snabbt en 
vändning då en av journalistens källor kommer till tals, ”… denied that investors were 
thinking about polling there money out of the country” (se bilaga 23).  
 
Som tidigare nämnts var några av nyhetstexterna försvarande, till exempel lade vi märke till 
att åtminstone en av nyhetstexterna var skönmålade, eftersom mestadels av texterna var till 
Hariris och hans ministrars fördel. Journalisten skriver, ”former Prime Minister Rafik Hariri’s 
sources have insisted that there was no breach of the law” (se bilaga 27). Nyhetstexten 
uttrycker i och med detta ett visst försvar gentemot ministrarna. Ministrarna framställs i en 
annan nyhetstext som oskyldiga eftersom ingen direkt kritik riktas mot dem förrän i den sista 
delen av nyhetstexten. Det som tidigt tas upp i texten är till ministrarnas försvar, till exempel 
kommenterar en anonym källa; ”… Mr. Berri would not sanction the lifting of an MP’s 
immunity for questioning unless based on clear-cut evidence” (se bilaga 23). På grund av att 
journalisten inte lägger stor fokus vid kritiken väger den oskyldiga bilden av ministrarna över. 
Denna nyhetstext blir inte lika skönmålad som den tidigare eftersom journalisten tar upp 
överflödig information som handlar om Libanons femåriga ekonomiska plan. Denna 
information är irrelevant och har inget samband med skandalen.  
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4.3.2 Förenkling av överträdelsen  

 
Nedan följer en analys av rubriken och underrubriken, manipulativa begrepp samt ordval.  
 
Utöver att vissa nyhetstexter var försvarande fanns det även nyhetstexter som var förenklade. 
Anledningen till att nyhetstexterna var förenklade beror på att journalisten inte gav skandalen 
stort utrymme utan fokus lades på en diskussion kring skandalen. Dessutom riktades inte 
mycket kritik mot de förra ministrarnas handlande. I till exempel en av nyhetstexterna 
riktades ingen kritik mot ministrarna utan nyhetstexten bestod av en diskussion kring 
rapporten som förklarar vart dessa pengar hade tagit vägen, ”Discussions of most of the item’s 
on the Cabinet’s agenda was postponed to allow for the report to be studied by ministers…” 
(se bilaga 21). Nyhetstexten genomsyras av denna diskussion och journalisten väljer att inte 
rikta några direkta anklagelser mot ministrarna. Denna nyhetstext är förenklad på grund av att 
överträdelsen är en allvarlig och stor skandal som bör få mycket uppmärksamhet men inte får 
det. Vidare är en annan nyhetstext uppbyggd på samma sätt, där skandalen ses som ett stort 
problem men ändå inte riktar mycket kritik mot Hariri personligen utan snarare rent allmänt 
kritiserar regeringen. Till exempel säger den tidigare försvarsministern, ”… such policys are 
also bad for de country’s reputation as a stable market for investment. What is left of the 
country after all that has been done?” (se bilaga 22).  
 
Rubriken “Hariri probe gets mixed reviews” (se bilaga 22) är neutral och är varken till hans 
fördel eller nackdel. Till viss del reflekterar rubriken över det som sägs i brödtexten men den 
information som är till Hariris nackdel befinner sig allra sist i nyhetstexten. ”Evidence may 
support launch of cirminal proceedings” (se bilaga 25). Denna underrubrik är kritisk men 
förenklad eftersom man säger att det eventuellt finns bevis som kan leda till en rättegång.  
 
Ytterligare en nyhetstext från Daily Star är förenklad då journalisten inte tar händelsen så pass 
allvarligt som vi anser att den bör göras. Mer information skulle kunna ha lagts på rapporten 
med bevis eller uttalanden från politiker, istället får anonyma källor komma till tals, vilket 
förenklar situationen och minskar nyhetstextens trovärdighet. Att även använda motstridighet 
“Berri reluctant to lift MP’s immunity” (se bilaga 23) i rubriken är ett ord som vinklar 
händelsen till ministrarnas fördel. Detta skulle kunna ersättas med ett annat uttryck som till 
exempel, ”Berri vill inte ta bort ministrarnas immunitet innan det finns konkreta bevis”.  

4.3.3 Kritik gentemot de förra ministrarna 

 
I detta tema analyserar vi frågorna gällande den hierarkiska indelningen, kommentarer från 
aktörer, irrelevant och överflödig information samt vilka händelser som återfinns i 
nyhetstexten.  
 
När nyhetstexterna varken var försvarande eller förenklade fanns det en del kritik mot de förra 
ministrarnas handlande. Försvaret övervägde ofta gentemot kritiken bland annat genom att 
journalisten ofta valde att ta upp kritiken i slutet av nyhetstexten.  
 
Två händelser återfinns i en av nyhetstexterna, varav den ena är ministrarnas skandal och den 
andra en skandal gällande en politiker som anklagas för att ha lurat andra kandidater. Att ta 
med andra händelser förvärrar ministrarnas situation. I samma nyhetstext prioriteras 
information om Hariris regerings inblandning i en finansiell skandal som skapade olika 
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politiska reaktioner. En del politiker är kritiska mot deras handlande medan andra väljer att stå 
på deras sida. Journalisten väljer att lägst rangordna information om att fängelset Roumieh 
bör bli större eftersom fler tidigare tjänstemän kommer att hamna där, parlamentsledamoten 
Najah Wakim säger; ”perhaps the government should expand the Central Prison in Roumieh, 
which looks likely to receive a large number of former officials” (se bilaga 22).Denna 
information är överflödig och används för att förvärra situationen för de inblandade. Den 
kritik som riktas mot Hariri har lägst nyhetsvärde eftersom den tas upp i slutet av nyhetstexten 
men informationen får ändå relativt stort utrymme. Man kan se kritiska kommentarer mot den 
förra regeringens överträdelse redan i början av nyhetstexten, där bland annat presidenten 
Emilie Lahoud får komma till tals och menar; ”so when the government discovers a legal 
offense, it will order investigation” (se bilaga 22).  
 
Som tidigare nämnts får skandalen i nyhetstexterna inget stort utrymme utan mer fokus läggs 
på informationen runt omkring. Till exempel väljer en av nyhetstexterna att inte dra några 
slutsatser utan fortfarande vänta på en rättegång, vilket diskuteras i hela nyhetstexten. 
Journalisten talar mycket om utredningen kring händelsen, ”state Prosecutor Adnan Addoum 
… refused to comment on the 157-page document before completing his examination” (se 
bilaga 25). Utöver detta får en anonym källa komma till tals relativt mycket och kritisera den 
förra regeringen samt påstå att de är ansvariga för korruption. Till exempel skriver 
journalisten enligt källan; ”… according to which LL600 billion-700 billion belonging to the 
municipalities was used elsewhere, contained a ’combination’ of administrative and criminal 
evidence” (se bilaga 25).  
 
I en annan nyhetstext var journalisten mer rakt på sak och tog upp fallet om de saknade 
pengarna. Den information som prioriteras i nyhetstexten handlar om att Hariri anklagas för 
att ha spenderat statskontrollerade pengar olagligt, texten fortsätter sedan med att beskriva att 
det kommer att ske en utredning om detta. Det diskuteras även om man har tillräckligt med 
information för en utfrågning av den förre premiärministern. En kommentar från en av de 
inblandade ministrarna hamnar allra sist i nyhetstexten; ”… the spending was ordered on a 
recommendation by Interior Minister Michael Murr, who was the first official to bring the 
matter to the public’s attention” (se bilaga 26). Detta är ett försvar från ministerns sida, men i 
och med att det hamnar långt ner i nyhetstexten uppmärksammas inte kommentaren. Utifrån 
resultatet i vår analys drar vi slutsatsen att mer fokus därmed läggs på det kritiska än det 
försvarande. Denna nyhetstext är mer kritisk mot de inblandande eftersom man ifrågasätter 
mer Hariri och ministrarnas handlade och är mer angelägen om att få de inblandade att stå till 
svars. Till exempel säger statens åklagare Adnan Addoum;  
 
”after finding the allegations concrete enough to launch the probe, Mr. Addoum ordered one 
of his assistant, Magistrate Amin Abu Nassar, to summon for questioning the suspects who 
include Mr. Hariri and three of his ministers” (se bilaga 26).  
 
Detta säger som sagt att man är villig att ifrågasätta ministrarnas överträdelse.  
 
I två av nyhetstexterna väljer journalisten att återberätta andra händelser som vi anser inte är 
väsentliga för skandalen. Förutom skandalen gällande ministrarna tas det i en av 
nyhetstexterna upp en tidigare oljeskandal där alla de inblandande har dömts och fått 
fängelsestraff (se bilaga 27). Medan journalisten i en annan nyhetstext anser att regeringens 
ekonomiska planer som har skjutits upp på grund av den förra regeringens skandal har högsta 
nyhetsvärde (se bilaga 24). Denna information är inte relevant utan endast överflödig som 
tagits med för att ge en sämre bild av situationen. I den senare nyhetstexten tas det upp 
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ytterligare överflödig information om talmannens resa till Syrien, texten vinklas varken till 
ministrarnas fördel eller nackdel. Den nuvarande premiärministerns åsikter och kritik tas inte 
upp förrän i slutet av nyhetstexten; ”it was out of the question to ignore the report loaded 
with details about judicial infractions and financial fraud” (se bilaga 24), denna information 
anser alltså journalisten har lägst nyhetsvärde.  
 
I en av nyhetstexterna var journalisten i början av nyhetstexten mer neutral i sitt språk och 
kom inte med några anklagande kommentarer eller uttalanden förrän i slutet av nyhetstexten. I 
slutet av nyhetstexten riktades det kritik mot ministrarnas handlade. Utöver den kritik som tas 
upp finner man även information om att den nuvarande finansministern;  
 
”… denied Saturday that he would resign once the draft was endorsed. He said resent 
speculation was part of a campaign aimed at misleading the public and distracting its 
attention from the important issuess…” (se bilaga 24).  
 
Vi kan i vår analys dra slutsatsen att denna information är överflödig och endast syftar till att 
förstora skandalen. Denna nyhetstext riktar lite kritik mot ministrarnas handlande, men 
eftersom kritiken tas upp i slutet av nyhetstexten väger den neutrala delen som tas upp tidigt i 
nyhetstexten mer. Detta innebär att nyhetstexten lutar mer åt det objektiva hållet.  
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5. Slutsats och diskussion  
 
Syftet med vår uppsats var att göra en djupgående analyser av hur politiska skandaler 
framställs i Sverige, USA och Libanon. Det är fascinerande att se vilka skillnaderna och 
likheterna som framträdde och att dessa berodde på mediernas roller i länderna. Nedan 
besvarar vi vårt syfte och kopplar samman analysresultatet med de teorier vi tidigare 
presenterade i uppsatsen.  
 

5.1 Framställningen av den politiska skandalen   
 
Trots att alla tre skandaler är finansiella – politiska skandaler så skiljde sig överträdelserna åt. 
Om vi i dessa tre olika länderna hade valt att analysera en och samma skandal skulle resultatet 
möjligtvis ha sett annorlunda ut. Om till exempel Borelius hade begått samma överträdelse 
som Cunningham skulle Reinfeldt förmodligen inte försvara henne på samma sätt som han 
gör vid Borelius överträdelse. Vi förmodar även att om Borelius hade begått samma 
överträdelse som Cunningham skulle inte den svenska rapportering formas som den 
amerikanska. Detta eftersom vi utifrån vår analys har sett att de amerikanska nyhetstexterna 
riktar in sig på att framställa de inblandade ur ett känslomässigt perspektiv, till skillnad från 
de svenska som avsevärt mindre fokuserar på det. Även de libanesiska nyhetstexterna skiljer 
sig åt från de svenska och de amerikanska nyhetstexterna. Om till exempel den svenska 
regeringen saknade 600 miljoner dollar i sin budget och man misstänkte vissa ministrar skulle 
rapporteringen i Sverige antagligen inte se ut som den gör i Libanon. Journalisterna skulle 
förmodligen inte inta en försvarande position mot ministrarna. Resultatet stödjer detta 
antagande då det i den svenska skandalen, som vi anser är betydligt mindre än den libanesiska 
och amerikanska, riktades mer kritik mot Borelius än kritiken som riktades mot politikerna i 
de utländska skandalerna. Då det inte riktades kritik mot Borelius hamnade kritiken på den 
nya regeringen.  
 

5.2 Framställningen av den inblandande politikern  
 
De tre politiska skandaler vi har valt att analysera handlar om politiker som har olika roller. I 
den libanesiska skandalen var den förre premiär- och finansministrarna samt de tidigare 
kommun- och affärsministrarna inblandande, medan den amerikanska skandalen involverade 
en kongressman och den svenska en nybliven handelsminister som endast suttit som minister i 
åtta dagar. I den libanesiska skandalen är den högst inblandande politikern, det vill säga 
statsministern högre uppsatt inom politiken än de involverade i de resterande skandalerna. 
Trots det kritiseras politikerna i den libanesiska skandalen mindre men detta kan bero på att 
skandalerna vi har analyserat befinner sig i olika skeden. Den libanesiska skandalen befinner 
sig i en fas där det pågår en undersökning om vem som kan ligga bakom kapitalförlusten 
medan den svenska och amerikanska skandalen befinner sig i en fas då de båda iblandade 
politikerna har erkänt överträdelsen. Detta kan vara anledningen till att den svenska och 
amerikanska skandalen får mer uppmärksamhet och kritik än den libanesiska. Vårt resultat 
stödjer antagandet att Borelius får mest kritik på grund av att hon inte var omtalad men även 
för att hon var en nybliven minister som inte hade hunnit få medborgarnas förtroende. Hariri 
anser vi inte kritiseras lika mycket på grund av att han var omtyckt och har folkets förtroende. 
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Detta gäller även Cunningham som i få nyhetstexter kritiserats för att han har tagit emot 
mutor för mer än 2,4 miljoner dollar. Visserligen fanns det enstaka kritiska nyhetstexter men i 
sin helhet var nyhetstexterna till Cunninghams fördel. I de flesta nyhetstexter då Cunningham 
kritiserades fann man kritiken längre ner i nyhetstexten vilket innebär att denna information 
hade lägst nyhetsvärde.  
 
Thompson talar om ”mediated scandals” uppkomst som är sammankopplad med den 
samhälleliga förvandlingen som den moderna världen har genomgått för att formas till vad 
den är idag, bland annat genom att inte skilja på människors privata och offentliga liv.80 
Exempel på detta fann vi i högst utsträckning i texterna från USA där Cunninghams privatliv 
togs upp ett flertal gånger i form av kommentarer från vänner. I Sverige diskuterades och 
kritiserades Borelius privata ekonomi i flera nyhetstexter men något liknande fann vi inte i de 
libanesiska nyhetstexterna. Detta beror troligtvis på de kulturella skillnaderna, för att den 
privata sfären i Libanon anses vara förbjuden och är ett område som medierna väljer att inte 
inträda. Detta skiljer sig markant åt från Sverige och USA, där journalisterna i stor 
utsträckning använder information om privatlivet i syfte att väcka sympati hos läsaren.  
 
I jämförelse med de svenska och libanesiska nyhetstexterna var de amerikanska 
nyhetstexterna väldigt känslosamma. Att främst låta vänner och familjemedlemmar få 
utrymme i nyhetstexterna leder till att nyhetstexten vinklas åt Cunninghams fördel. Utifrån 
detta framställdes Cunningham som en person som sökte medkänsla och sympati. De 
libanesiska nyhetstexterna var raka motsatsen då texterna försvarade Hariri och hans regering, 
men utan att låta vänner och familjemedlemmar uttala sig om dem. I de svenska 
nyhetstexterna försökte journalisterna i stället få läsarna att känna sympati för Borelius, detta 
genom att ta upp hennes privatliv.  
 
Både Thompson samt Lull och Hinerman talar om att den inblandade vill rädda sitt rykte 
genom att offentligt erkänna skuld i hopp om att ärligheten ska framkalla sympati från 
andra.81 Detta är något vi tydligt kunde se i både den svenska och amerikanska skandalen. 
Borelius försökte få läsarnas förståelse genom bland annat en återkommande ursäkt om att 
hon är fyrabarnsmamma och inte skulle ha klarat av vardagen utan svart hemhjälp. 
Cunningham försökte visa en väldigt ångerfull sida genom att förklara hur ledsen han var över 
det han har begått, något han gjorde för att få läsarnas medkänsla.  
 
Resultatet från vår analys tyder på att Borelius oftast framställdes som mindre skyldig och 
nyhetstexterna valde att kritisera den nya regeringen mer. Detta bland annat genom att ta upp 
andra liknande överträdelser från nya ministrar. På grund av att andra ministrars felsteg fick 
mycket uppmärksamhet i nyhetstexterna hamnade Borelius emellanåt inte lika mycket i fokus. 
Kritiken riktades därmed inte endast mot Borelius utan även mot den nya regeringen och 
andra ministrar som begått liknande överträdelser.    
 
Thompson menar att skandalen formas utifrån publikens reaktioner,82 detta är något vi har 
observerat i vår analys. Vi anser inte att Borelius skandal är den största av de skandaler vi har 
analyserat men den får ändå starka reaktioner från medierna och mycket kritik på grund av 
allmänhetens ogillande. Borelius skandal kritiserades ännu mer efter att andra överträdelser 
som hon har begått avslöjats då allmänhetens reaktioner blev starkare.  

                                                 
80 Thompson (2000) s. 32 
81 Ibid. s. 22 f. 
82 Ibid. s. 19 f.  
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5.3 Mediernas roll i respektive land 
 
Utifrån vår analys av nyhetstexterna samt de skillnader och likheter vi fann kunde vi tydligt se 
mediernas roll i respektive land. Efter att ha studerat nyhetstexterna i de tre olika länderna 
fann vi att de svenska nyhetstexterna mest tenderade att vara neutrala. Till exempel bestod 
nyhetstexterna av Borelius erkännanden och ursäkter som både kritiserades och försvarades. 
Dessutom fann vi kritik som inte endast riktades mot Borelius utan även mot den nya 
regeringen. Om det endast hade riktats kritik mot Borelius skulle vi som läsare fundera över 
varför man har valt att inte kritisera den nya regeringen. Det är bland annat detta som gör att 
nyhetstexten visar en tvåsidig bild av skandalen. Till största del var både de amerikanska och i 
synnerhet, de libanesiska nyhetstexterna försvarande men detta på olika sätt. De amerikanska 
nyhetstexterna var känslomässiga för att väcka medkänsla för Cunningham medan de 
libanesiska försvarade sina ministrar genom att förenkla skandalen och inte ge skandalen stor 
fokus i nyhetstexterna. Dessutom ansågs kritiken gentemot de libanesiska ministrarna ha lägst 
nyhetsvärde vilket är ännu ett sätt att förenkla och försvara ministrarnas överträdelse. De 
amerikanska nyhetstexterna bestod av kritik mot Cunningham men inte i lika stor omfattning 
som försvaret. Utifrån detta var de amerikanska och libanesiska nyhetstexterna inte lika 
neutrala som de svenska. Detta kan kopplas samman med mediernas roll i respektive land. I 
Sverige har medierna en mer ansvarstagande roll genom att de försöker rapportera nyheter 
relativt neutralt, till skillnad från de amerikanska och libanesiska medierna. På grund av att de 
amerikanska nyhetstexterna bland annat var skönmålade får de i vår analys en roll i form av 
underhållning för läsarna.  
 
Sakr skriver att staterna i Mellanöstern har stark kontroll över mediestrukturerna och 
medieinnehållet vilket görs för att säkerställa att de officiella perspektiven om mediepolicys 
är de enda uttryckta.83 Vi har i efterhand fått veta att den libanesiska dagstidningen, Daily 
Star, ägs av politiker som har en nära relation till Hariri, vilket kan vara anledningen till 
nyhetstexternas försvar gentemot Hariri och hans regering. Om detta inte vore fallet skulle 
nyhetsrapporteringen troligen ha sett annorlunda ut, mer kritik skulle riktas mot ministrarnas 
överträdelse och vi skulle ha fått ett annat resultat. Men detta är en bild av hur medierna i 
Libanon fungerar eftersom alla medier ägs av politiker med olika åsikter. Om vi hade valt en 
annan tidning som inte har samma åsikter som Hariri skulle mer kritik riktas mot 
överträdelsen, troligen för att de som äger tidningen inte delar Hariris politiska åsikter.  
 
Enligt Thompson är politiska skandaler vanliga i liberala demokratier bland annat på grund av 
att partierna konkurrerar om makt och intresseorganisationerna försöker attackera genom att 
försöka hitta motståndarens svaga punkter.84 De är även vanliga eftersom det finns vissa 
medier som har specialiserat sig på rapporteringen av politiska skandaler.85 Resultatet utifrån 
vår analys stärker antagandet att den libanesiska dagstidningen Daily Star intar en försvarande 
roll delvis på grund av att staten och medierna har en nära relation, och även sett utifrån 
Thompsons resonemang om att politiska skandaler är vanligare i västvärlden.   
 
Tumber och Waisbord talar om att medierna kan avslöja korruption inom regeringen eller 
andra institutioner och förändra den politiska riktlinjen samt få politiker avskedade. Detta 

                                                 
83 Sakr (2005) s. 237 
84 Thompson (2000) s. 94 
85 Ibid. s. 95 f.  
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innebär alltså att pressen får en ansvarsroll genom att kontrollerar staten och korrigerar 
missbruk av makt.86 Den svenska skandalen kan kopplas samman med dessa författares 
resonemang. Handelsministern avgick efter att medierna har avslöjat att hon har anlitat 
hemhjälp svart samt andra överträdelser hon har begått. Resultatet av vår studie stöder 
antagandet att medierna i Sverige har en ansvarsroll genom att förmedla den politiska 
överträdelsen, och att den anledningen troligtvis fick ministern att avgå.  
 

5.4 Resultat av kommentarer och närvarande implikationer  
 
En intressant skillnad vi fann i vår analys var att de libanesiska nyhetstexterna främst valde att 
ta med uttalanden från högt uppsatta politiker, exempelvis Libanons president. I Sverige fick 
ministrar och andra ickepolitiker uttala sig i nyhetstexterna medan de amerikanska 
nyhetstexterna främst bestod av kommentarer från vänner och tidigare arbetskamrater. 
Uttalandet från presidenten innebär att nyhetstexten får ett högre värde hos läsarna eftersom 
det är den allra högsta politikern i landet som kommenterar skandalen. Detta skulle kunna 
jämföras med att president Bush kommenterar Cunninghams skandal, vilket enligt oss inte är 
sannolikt. Detta visar skillnader på hur medierna fungerar i respektive land. Att ta med ett 
uttalande från presidenten skapar en annan bild än en kommentar från, som i Cunninghams 
fall, en vän. I Libanon valde en av nyhetstexterna att ta med ett uttalande från maroniternas 
patriark som visar hur mycket länderna skiljer sig åt. I Libanon är den politiska makten 
indelad efter religionerna, vilket är anledningen till patriarkens viktiga närvaro i nyhetstexter 
som berör politiken. En svensk präst skulle förmodligen inte få utrymme att uttrycka sin åsikt 
om Borelius skandal, vilket heller inte skulle vara intressant för läsarna.  
 
Ännu en skillnad vi fann, som skiljde de libanesiska nyhetstexterna från de andra ländernas 
nyhetstexter, var att många anonyma källor fick kommentera skandalen. Detta förekom ofta i 
många nyhetstexter, detta minskar nyhetstextens trovärdighet. Vi kunde inte se något liknande 
i vare sig de svenska eller amerikanska nyhetstexterna. Att inte skriva namnen på personerna 
som kommenterar händelsen verkar vara vanligt i den libanesiska tidningen, vilket är ett sätt 
att visa hur medierna fungerar i landet.  
 
Något anmärkningsvärt i de libanesiska nyhetstexterna var att endast män fick uttala sig till 
skillnad från de svenska och amerikanska nyhetstexterna där både män och kvinnor fick 
kommentera skandalerna. Som tidigare nämnts fick anonyma källor kommentera händelsen 
som därmed gör att vi inte får kännedom om dessa är män eller kvinnor. De namn som skrivs 
ut är däremot manliga, och att endast låta män uttala sig i nyhetstexterna beror återigen på de 
kulturella skillnaderna mellan länderna. En anledning till detta kan vara att kvinnors 
uttalanden i Libanon inte har samma värde som männens men orsaken kan även vara att de 
flesta politiker i Libanon är män.  
 
I slutet av de libanesiska nyhetstexterna fokuserade journalisten på annan information som 
inte var relevant för skandalen medan de svenska nyhetstexterna tog upp andra ministrars 
felsteg och de amerikanska nyhetstexterna endast tog med information som behandlade 
skandalen. När det gäller den svenska skandalen så togs den irrelevanta informationen endast 
med för att förvärra Borelius situation. De svenska nyhetstexterna valde dessutom att ta med 
andra felsteg Borelius har gjort, vilket skiljde sig från Cunninghams fall i de amerikanska 
nyhetstexterna och Hariris fall i de libanesiska. Detta beror troligen på att de amerikanska 

                                                 
86 Tumber & Waisbord (2000) s. 1143  
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nyhetstexterna var skönmålade och de libanesiska förenklade. Detta innebar även att mer 
kritik riktades mot Borelius.  
 
De svenska nyhetstexterna tog upp Borelius möjlighet att återgå till de jobb hon hade innan 
hon blev minister men detta förlöjligades av journalisterna som menade att hon inte har någon 
möjlighet att återvända. Detta skiljde sig från de libanesiska nyhetstexterna där Hariris 
återkomst diskuteras innan han har fått sin dom. Resultatet tyder på att Hariris återkomst 
diskuteras för att han var omtyckt men även på grund av att tidningen ägs av personer som 
delar hans politiska åsikter. Hariri och de andra ministrarnas skandal är mycket mer 
omfattande än Borelius överträdelse men trots detta har Hariri möjlighet att återvända som 
premiärminister medan den svenska handelsministern inte ens kan återgå till de jobb hon hade 
innan hon fick sin ministerpost.  
 

5.5 Resultat av den hierarkisk indelning samt rubrik och ingress 
 
I utformandet av nyhetstexterna fann vi att de amerikanska och libanesiska nyhetstexterna 
skiljde sig från de svenska nyhetstexterna. Till exempel bestod de förstnämnda av rubrik och i 
vissa nyhetstexter av underrubrik medan de svenska nyhetstexterna bestod av rubrik och 
ingress. Underrubrikerna anser vi nästan ger samma effekt som rubriken till skillnad från 
ingressen då ingressen inte är lika iögonfallande. Eftersom rubrikerna i vår analys oftast var 
intresseväckande gav underrubriken ett lika starkt intryck vilket gjorde nyhetstexterna mer 
utmärkande och troligen användes för att få fler läsare.  
 
Rubriker och ingresser skiljde sig åt i Sverige, USA och Libanon. De svenska nyhetstexterna 
hade i en del fall rubriker som dramatiserade den politiska skandalen och som inte hade ett 
samband med brödtexten. Rubrikerna i de amerikanska nyhetstexterna reflekterade mestadels 
kring det som sades i brödtexten medan rubrikerna i de libanesiska nyhetstexterna oftast var 
till ministrarnas fördel. De gånger rubrikerna kritiserade ministrarna reflekterade de inte över 
detta brödtexten.  
 
I analysen av den hierarkiska indelningen av de svenska nyhetstexterna fann vi att 
journalisterna prioriterade information som till mestadels var till Borelius nackdel. Utöver 
detta fann vi även nyhetstexter som prioriterade information om Borelius erkännande och 
förklaringar. Det som rangordnades som lägst var blandande åsikter om Borelius. Detta 
skiljde sig från de amerikanska och libanesiska nyhetstexterna. I såväl de amerikanska som de 
libanesiska nyhetstexterna prioriterades information som främst var till politikernas fördel. I 
samma nyhetstexter rangordnades som lägst information som var till deras nackdel. I de 
nyhetstexter kritisk information prioriterades ansågs informationen även ha lägst nyhetsvärde. 
Denna likhet mellan de amerikanska och libanesiska nyhetstexterna kunde vi tydligt se. Detta 
är anledningen till att det i större utsträckning förekom manipulativa begrepp i de 
amerikanska och libanesiska nyhetstexterna till skillnad från de svenska. Utifrån vårt resultat 
kan vi se att de svenska nyhetstexterna oftast visar en tvåsidig bild av den politiska skandalen 
i jämförelse med de amerikanska och libanesiska nyhetstexterna.  
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6. Sammanfattning 
 
Syftet med vår uppsats var att göra en djupgående analys av hur politiska skandaler framställs 
i vissa specifika dagstidningar i Sverige, USA och Libanon. Vi ville studera vilka skillnader 
och likheter som fanns i framställningen av de politiska skandalerna samt om dessa skillnader 
och likheter kunde relateras till mediernas roll i samhället. För att möjliggöra detta syfte 
ställde vi upp ett antal frågor: 
 

• Hur skapas det en skyldig eller oskyldig bild av huvudpersonen i nyhetstexten? 
• Vilka likheter eller skillnader finns i hur rubrik, ingress och brödtext uttrycks i 

nyhetstexten? 
• Väljer journalisten att prioritera information om överträdelsen, bortförklaringar eller 

huvudpersonens bakgrund? 
• Vad för ordval använder journalisten för att beskriva överträdelsen och hur väljer man 

att vinkla nyhetstexten?  
• Vad för information använder journalisten för att beskriva den politiska överträdelsen, 

och är i sådant fall denna information relevant för skandalen? 
• Skapas skillnader och likheter i framställningen av politiska skandalen på grund av 

mediernas roll i samhället? 
 
För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar tog vi hjälp av den kvalitativa metoden och 
kritisk diskursanalys. Metoden användes på 27 nyhetstexter som berörde tre olika politiska 
skandaler i tre olika länder. I Sverige analyserade vi den förra handelsministern Maria 
Borelius felsteg av att ha anställt hemhjälp svart. Den amerikanska politiska skandalen 
berörde kongressmannen Randy ”Duke” Cunningham för att ha tagit emot mutor, och den 
libanesiska skandalen berörde anklagelser mot den förre premiärministern Rafik Hariri och 
den förre finansministern Fouad Siniora, samt de tidigare kommun- och affärsministrarna, 
Hagop Demerdjian och Bassam Sabaa för korruption. Nyhetstexterna som vi analyserade är i 
Sverige tagna från DN och SvD. De amerikanska nyhetstexterna är hämtade från San Diego 
Post och Washington Post och de libanesiska nyhetstexterna är hämtade från Daily Star.  
 
De teorier som vi utgick från handlade främst om vad begreppet skandal innebär. För att 
förklara detta utgick vi framförallt från Thompson samt Lull och Hinermans modeller för vad 
som är en skandal. De tre menar att begreppet skandal refererar till handlingar eller händelser 
som involverar vissa överträdelser som blir kända för andra och är tillräckligt allvarliga för att 
frambringa en allmän respons. Vi studerade även teorier om politiska skandaler och medier i 
demokratiska stater samt mediepolitik i Mellanöstern.  
 
I vår analys kom vi bland annat fram till att de svenska nyhetstexterna, i förhållande till de 
amerikanska och libanesiska, var mest neutrala. De amerikanska nyhetstexterna var 
skönmålade och fokuserade mycket på den emotionella sidan av de involverade medan de 
libanesiska nyhetstexterna försvarade ministrarnas handlande genom att främst förenkla 
skandalen. Utifrån detta kan vi se att medierna i Sverige har en mer kritiskt granskande roll än 
i USA och Libanon. I USA valde journalisterna att fokusera på att underhålla läsarna genom 
att fokusera på känslor och involvera privatlivet. I Libanon valde journalisterna däremot att 
inte ge skandalen den uppmärksamhet den förtjänade och vårt resultat stöder antagandet att 
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medierna har en mer kritisk granskande roll i Sverige än i de andra länderna, åtminstone 
beträffande skandalrapporteringen.  
 
Vi kom dessutom fram till att det riktades mer kritik mot den svenska handelsministern än 
mot den amerikanska kongressmannen och de libanesiska ministrarna. Resultatet stödjer detta 
antagande då det i den svenska skandalen, som vi anser är betydligt mindre än den libanesiska 
och amerikanska, riktades mer kritik mot Borelius än kritiken som riktades mot politikerna i 
de utländska skandalerna. Då det inte riktades kritik mot Borelius hamnade kritiken på den 
nya regeringen.  
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