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Denna studie undersöker mediers rapportering kring två svenska politiska skandaler. Den 

första skandalen, Geijeraffären, inträffade 1977 och den andra, Miljöpartiets skandaler, 

inträffade 2016. Studien kommer granska artiklar, både ledarartiklar och nyhetsartiklar, från 

tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter. Studiens syfte är att undersöka om hur medier 

skriver om politiska skandaler och att undersöka om mediers rapportering har ändrats över 

tid och på vilket sätt det i så fall har förändrats. Studiens tillvägagångssätt är att med hjälp av 

en kvalitativ innehållsanalys fånga upp textens latenta och manifesta budskap, och metoden 

används för att se likheter och skillnader. De teoretiska ramverk som används är 

gestaltningsteorin och dagordningsteorin, studien hamnar under forskningsfälten politisk 

kommunikation och politiska skandaler. 

 

I resultatet går det att se många likheter i rapporteringen mellan de två åren, men från 

resultatet har det återfunnits fler skillnader än likheter. Den största skillnaden som 

uppmärksammats är angående hur politikerna under 1977 lyckades tysta ner medierna och 

förflytta skulden från sig själva till media, vilket är något som inte gick att se 2016. En annan 

skillnad som går att läsa utifrån resultatet är att politikern från skandalen 2016 fick avgå, 

medan en liknande konsekvens aldrig inträffade under 1977. En likhet i resultatet från de 

båda åren är att skandalerna förstoras med hjälp av negativa ord, dessutom blir de anklagade 

politikerna gestaltade på ett negativt sätt och de framställs som dåliga. Rapporteringen är 

genomgående kritisk och granskande under båda åren.  
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This study strives to see media’s reporting on two Swedish political scandals. The first 

scandal, the Geijer affair, occurred in 1977 and the second, Miljöpartiet’s crisis, occurred in 

2016. The study will examine articles, both editorial articles and news articles, from the 

newspapers Aftonbladet and Dagens Nyheter. The study aims to examine how media writes 

about political scandals and it also strives to examine if media´s reporting has changed over 

time and if so, how it has changed. The study uses a qualitative content analysis as an 

approach in order to capture the texts latent and manifest message, and the method is used 

in order to see similarities and differences. The theoretical frameworks that is used for the 

study is framing and agenda setting, the study falls under the research fields of political 

communication and political scandals. 

 

In the result there are a lot of similarities regarding the reporting from the two years. 

However, more differences than similarieties have been found in the result. The main 

difference was the fact that during 1977 the politicians managed to silence the media and they 

were able to transfer the blame from themselves and put in on the media instead, which was 

not possible in 2016. Another difference that can be read from the result is that the politician 

from the scandal in 2016 had to resign, a similar consequence did not occur in 1977. One 

similaritie between the two years was how media magnifies the scandals using negative 

words, furthermore the accused politicans are illustrated in a negative way and portrayed as 

bad people. The reporting is consistently critical and scrutinizing during both years. 

  

Keywords: Political scandals, Geijeraffair, Miljöpartiet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, 
Qualitative content analysis 
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1. Inledning 

År 1977 inträffade en av Sveriges största politiska skandaler och en mörkläggning utan dess 

like tog fart. Högt uppsatta politiker, och andra viktiga män i samhället, kopplades samman 

med ett nätverk av prostituerade kvinnor och barn. Vid denna tidpunkt informerade 

rikspolischefen Sveriges statsminister om att den tidigare justitieminister var misstänkt för 

att ha köpt sexuella tjänster under den tid han var verksam i regeringen och sågs av den 

anledningen som en säkerhetsrisk. Den utredning som genomfördes kom senare att bli 

hemlighetsstämplad i 20 år, allt för att vidhålla kundernas anonymitet. Det är vad som 

senare kom att benämnas som Geijeraffären, vilket blev en del av den stora bordellhärvan. 
 
År 2016 började marken skaka för Miljöpartiet, skandalerna avslöjades på löpande band och 

partiets värderingar började starkt ifrågasättas. Politiker inom partiet kopplades ihop med 

högerextremister, och ett icke jämställt beteende blottades för allmänheten. Resultatet ledde 

till att politiker efter politiker tvingades avgå och partiet tappade förtroendet hos både sina 

väljare och partimedlemmar.  
 
Det är två olika, men stora, politiska skandaler som drabbat Sverige och vi ska med hjälp av 

en kvalitativ innehållsanalys undersöka medierapporteringen kring skandalerna. Vi 

eftersträvar att se om mediers rapportering har ändrats från 1970-talet till nutid, 2010-talet. 

Studien strävar inte efter att jämföra de två tidningarnas rapportering med varandra, utan 

snarare att se hur rapporteringen ser ut kring skandalerna och om den har förändrats över 

tid. En viktig aspekt att ha i åtanke är att samhället och medielandskapet har genomgått en 

stor förändring över de senaste decennierna, vilket påverkar bland annat innehållet i 

medierna. Vi är medvetna om detta när vi genomför studien. 
 
År 1970 var en tidsperiod då Sverige hade en stark dagspress som hädanefter blev politiskt 

obundna, det vill säga att de behöll sina partiprofiler på tidningens ledarsida, men de 

markerade att de var politiskt obundna (Weibull, 2014). Det var under 1980-tal ovanligt att 

människor hade en egen dator, lika ovanligt var det med en mobiltelefon, och Internet var 

inte något som alla i samhället kunde ta del av. Public service hade monopol på TV och radio, 

och sändningstiden var mycket mer begränsad än den är i dag (Strömbäck, 2015). Sedan dess 

har det skett mycket i medielandskapet, public service-monopolet har upphört och antalet 

TV-kanaler har ökat markant. En av de största förändringarna gäller däremot Internet, som 

gjort att medieutbudet aldrig tidigare varit så stort som det är i dag. Hela 90 procent av 

Sveriges befolkning hade under 2015 tillgång till både dator och Internet i sina hem 
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(Strömbäck, 2015).  
 

De traditionella medierna (dagstidning, radio och TV) påverkades av det stora genomslaget 

sociala medier fick. Med sociala medier kom det en helt ny plattform där alla har möjligheten 

att vara med och påverka, samt producera innehåll, vilket tar bort en del av de traditionella 

mediernas makt då de inte längre är ensamma på marknaden (Statens medieråd, 2016). 

Något som kan vara en bidragande faktor till varför förtroendet för medier sjunkit, både för 

dagspressen och radio och TV (Medieakademien, 2016).  
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2. Syfte och problemformulering 

I följande kapitel kommer en problemformulering, syfte och frågeställningar presenteras. 

 

2.1. Problemformulering 

I dag är samhället beroende av att få nyheter från nyhetsjournalistiken, och de nyheter som 

medier väljer att förmedla påverkar samhällets uppfattning av verkligheten och bidrar till att 

medier får en makt över samhällets tankar (Strömbäck, 2014) En annan viktig aspekt till att 

undersöka medier är för att politikerna och medborgarna är beroende av medierna för att få 

och ge ut information. Mediera i dag är en självständig aktör och deras främsta uppgift är att 

granska makthavande personer i samhället (Asp & Bjerling, 2014). Av den anledningen blir 

det viktigt att undersöka mediernas rapportering om politiker. 

 

2.2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om hur medier skriver om politiska skandaler och att 

undersöka om mediers rapportering har ändrats över tid och på vilket sätt det i så fall har 

förändrats. 

 

2.3. Frågeställningar 

Här nedan följer studiens frågeställningar: 

• Vad fokuserade medierna på under skandalerna?  

• Förminskar eller förstorar medierna skandalerna i artiklarna? 

• Vad finns det för skillnader och likheter i mediers rapportering från år 1977 och år 

2016?  
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3. Bakgrund 

I följande kapitel kommer en djupare förklaring kring de två skandaler som ska studeras, 

samt bakgrundsinformation om de två tidningar som studiens analysenheter kommer ifrån, 

att presenteras. 

 

3.1. Geijeraffären 

År 1976 startade polisen i Stockholm en utredning efter inkomande uppgifter från Säpo, som 

under sina spaningar haft ett namn som de ständigt återkom till, Doris Hopp. Hopp var 

sedan tidigare känd hos polisen för bland annat prostitution. Utredningen ledde till att 

polisen påbörjade både spaning och telefonavlyssning av Hopp. Den 11 maj 1976 hade polisen 

tillräckligt med material för att kunna anhålla Hopp, och det var även då den stora 

mörkläggningen startade. Denna utredning kom senare att kallas för bordellhärvan.  

 

Rikspolischefen Carl Persson blev under augusti 1976 oroad över att högt uppsatta politiker 

var inblandade i bordellhärvan och var osäker på hur han skulle handskas med den 

informationen. Han kom senare fram till att den dåvarande statsministern, Olof Palme, 

borde informeras då Lennart Geijers, justitiminister, namn fanns med på kundlistan, något 

som ansågs vara en säkerhetsrisk och han skrev därav en promemoria till Palme. Det var inte 

själva köpandet av sexuella tjänster som var det problematiska, utan det var både att 

underåriga flickor ingått i bordellverksamheten och att förhållandet till dessa kvinnor kunde 

användas som utpressning mot Geijer. Palme ansåg att eftersom det var valvecka så kunde 

dessa uppgifter vänta till veckan efter valet, och att Lennart Geijer, som nämnts flera gånger 

under utredningens gång, inte skulle sitta kvar i regeringen efter att valet var avklarat 

(Rauscher & Mattsson, 2004). 

 

Peter Bratt, journalist på Dagens Nyheter (DN), skrev en avslöjande artikel om Geijer, ett av 

namnen på den hemliga listan. Han hade till sin källa kriminologen och experten inom 

ekonomisk brottslighet Leif G W Persson, en källa som han inte ville avslöja för någon 

(Rauscher & Mattsson, 2004). 

 

Bratt var missnöjd över hur åklagaren bara hade valt att fälla en person för de brott som 

begåtts mot de minderåriga flickorna i bordellhärvan och valde därför att kontakta Leif G W 

Persson för att se om han hade några tips på andra personer som stod på den 

hemlighetsstämplade kundlistan. Bratt fick bekräftat att Geijer stod med på listan och 

artikeln om den så kallade ”Geijeraffären" trycktes den 18 november 1977. De andra 
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rikstäckande nyhetstidningarna hade i förväg fått information om vad DN skulle skriva om, 

och många av dem gick till motattack mot tidningen och ställde sig på Geijers sida. Palme 

gick ut i media och sa att Geijer var oskyldig, något som Geijer senare även själv gjorde 

(Rauscher & Mattsson, 2004). Palme skrev en dementi som DN publicerade den 20 

november 1977, där han skulle visa på att DN hade fel. Han skrev bland annat att han inte 

hade mottagit någon promemoria 1969 och att DN borde ha ringt upp honom och frågat om 

denna information. Ifall de hade de gjort det hade de genast fått svar och insett att de inte 

hade något belägg till att publicera sin artikel. Palme menar alltså på att mycket av den 

informationen som Bratt skrev om i sin artikel var felaktig, och anklagar därför DN för grovt 

förtal av Geijer. I sin dementi beskriver även Palme sin version av vad som har hänt och det 

hela förstärker DN:s så kallade misstag. Eftersom Bratt inte ville avslöja sina källor ledde det 

till att samma dag som Palmes dementi publicerades i DN så gick även DN ut med en ursäkt 

till Geijer, och Bratt blev omplacerad inom tidningen (Palme, 1977).  

 

Mycket av den information som DN och Bratt rapporterade om var korrekt information men 

artikeln föll på sakliga fel, såsom att promemorian som Palme mottog inte var 1969 utan 

1970 och av den anledningen kunde Palme säga emot informationen som tryckts. Det var inte 

heller någon annan politiker som fick en konsekvens gällande Bordellhärvan, som 

Geijeraffären ingick i, och mycket på grund av att politikerna och andra viktiga män i 

samhället gjorde allt i sin makt för att mörklägga skandalen och tysta ner medierna. Dem 

som blev ifrågasatta och förlorade sitt omdöme var Leif G W Persson, som efter en tid blev 

avslöjad som källa, och rikspolischefen Carl Persson (Rauscher & Mattsson, 2004). 
 

3.2. Miljöpartiet 

“Miljöpartiet har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet” är öppningsorden 

på Miljöpartiets (MP) hemsida. De beskriver sig själva som ett feministiskt parti och att de 

står för jämställdhet i samhället. MP anser att alla barn har rätt till den hjälp de behöver och 

förtjänar i skolan, men deras huvudsakliga område är miljöfrågor. 

 

Miljöfrågor fick en viktig roll i samhället under slutet av 1970-talet och den 20 september 

1981 bildades Miljöpartiet med Per Gahrton i spetsen. 1988 kom MP med i riksdagen och har 

sedan dess, med undantag för 1991-1994, suttit i riksdagen (Miljöpartiet, u.å). 
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3.2.1. Miljöpartiets skandaler 

I april 2016 genomgick MP en kris, där flera skandaler inträffade under en kort tidsperiod. 

Rapporteringen om skandalerna startade den 14 april, 2016, då bilder av Mehmet Kaplan, 

bostads- och stadsutvecklingsminister i MP, spreds i medierna. På bilderna syns Kaplan 

tillsammans med Ilhan Sentürk, som är ordförande för svenska Gråa Vargarna, en turkisk 

högerextrem och ultranationalistisk grupp, samt Barbaros Leylani, turkiska riksförbundets 

vice ordförande, som nyligen tvingats avgå efter att han gjort sig skyldig till hets mot 

folkgrupp. Samma dag som det kom ut i medierna rapporterade SVT att Mehmet Kaplan 

träffat representanter för islamistiska organisationen Milli Görüs vid ett flertal tillfällen. 

Kaplan går efter detta ut och redogör att han tar avstånd från de nämnda organisationerna, 

men han tillägger att han antagligen borde haft bättre koll (Expressen, 2016). MP:s språkrör 

Åsa Romson försvarar Kaplan genom att säga: “Som jag förstod det så såg de inte ens 

varandra” (Aftonbladet, 2016b). 

 

Stormen kring Kaplan fortsätter då det några dagar senare uppkommer ett klipp från 2009, 

där Kaplan säger att Israels agerande mot palestinierna kan jämföras med hur judarna 

behandlades under andra världskriget, vilket väckte starka reaktioner från många håll. 

Återigen blev Kaplan försvarad av MP:s språkrör, denna gång av både Åsa Romson och 

Gustav Fridolin, och de försökte flytta över skulden till medierna (SVT, 2016b). Sveriges 

statsminister, Stefan Löfven, meddelar att Kaplan avgår den 18 april, men Kaplan står 

fortfarande fast vid att han inte har gjort något fel och språkrören fortsätter visa sitt stöd för 

den avgångna ministern (Aftonbladet, 2016b).  
 

Dagen efter Kaplans avgång hamnar nästa minister i blåsväder, denna gång vice statsminister 

Romson, då hon i Gomorron Sverige, SVT, säger att terrordåden som skedde den 11 

september 2001, i USA, var olyckor. När Romson senare försöker försvara sitt uttalande 

berättar hon att hon syftade på att det var en olycka för Sveriges muslimer, men det var 

försent, skadan var redan skedd (Expressen, 2016). 

 

Redan dagen därpå inträffade nästa skandal då Yasri Kahn, som kandiderade till MP:s 

partistyrelse, vägrade att skaka hand med en kvinnlig reporter. Han hävdar att det är hans 

personliga rätt att välja om han ska skaka hand med kvinnor eller inte. Bara timmar efter att 

det blev allmänt känt drog Kahn tillbaka sin kandidatur och valde att lämna politiken. MP:s 

språkrör och skolminister, Fridolin, berättar att han var medveten om att Kahn vägrar ta 

kvinnor i hand, men att han inte var medveten om att kvinnor ser det som något kränkande. I 

samband med föregående händelse skrev planeringschefen på utbildningsdepartementet 
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Magnus Johansson, MP, till SVT och försökte få dem att ändra sitt programupplägg där de 

hade planerat att tala om Kaplans avgång, genom att erbjuda dem namn på MP politiker som 

varit kritiska mot nomineringen av Khan i utbyte (Expressen, 2016).  

 

Skandalerna resulterade i att MP fick ta emot enorma mängder kritik från allmänheten som 

började ifrågasätta deras värderingar. MP:s strategi för att möta kritiken var att publicera ett 

öppet brev på sin hemsida där de skriver: “Extremister ska sägas emot, man ska hälsa lika på 

kvinnor och män och media ska få arbeta utan inblandning” (Miljöpartiet, 2016). MP:s 

ledning blev, trots brevet, starkt ifrågasatt, både utifrån samhället och inifrån partiet, och 

språkrören Romson och Fridolin meddelar att de är redo att lämna sina poster om partiets 

medlemmar inte längre vill ha kvar dem. Den 9 maj står det klart att Romson får avgå medan 

Fridolin får sitta kvar (SVT, 2016a).  

 
Efter MP:s kanske största skandaler hittills visar en undersökning, utförd av SIFO, att MP 

har förlorat ett stort stöd från sina väljare. Innan skandalerna inträffade låg partiets 

väljarsiffror på 6 procent, men efter skandalerna låg de i maj 2016 på 4,1 procent vilket gör 

att de delade sista plats i mätningen tillsammans med Kristdemokraterna. Siffran för partiet 

är den lägsta sedan januari 2006 (SIFO, 2016a). I den senaste undersökningen gjord i 

december 2016 ligger MP fortfarande kvar på lägre siffror än innan skandalerna, dock med 

en liten höjning till 5 procent (SIFO, 2016b). 

 

3.3. Aftonbladet 

Aftonbladet (AB) är en av Sveriges äldsta tidningar och grundades år 1830 av Lars Johan 

Hierta. Hierta ville ha en oberoende tidning och AB var till en början kritisk mot statsmakten. 

Tidningen har under årens gång både bytt chefredaktörer och politisk ideologi. På 1930-talet 

sågs tidningen som liberal, och det var inte förrän i början av 1960-talet som tidningen 

började beteckna sig som oberoende socialdemokratisk. AB lyckades år 1996 återta platsen 

som Sveriges största dagstidning (Aftonbladet, 2000). I augusti 2016 var ABs webbtidning 

den mest besökta tidningen på nätet (Dagens analys, 2016).  

 

Enligt AB:s hemsida når deras tidning ut till 43 procent av Sveriges befolkning dagligen, med 

omkring 3 292 000 läsare varje dag, fördelat på tryckta exemplar av tidningen samt deras 

webbsida och mobilsajt. Det gör dem till Sveriges största tidning även i dag (Aftonbladet, 

2016a).  
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3.4. Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter (DN) grundades år 1864 av Rudolf Wall. DN är Sveriges största 

morgontidning och började 1998 beteckna sig som oberoende liberal (Dagens Nyheter, 2014). 

DN:s målsättning är att alla människor, oavsett bakgrund, ska kunna ta del av det som sker i 

världen och även kunna delta i debatten om viktiga samhällsfrågor (Dagens Nyheter, 2016).  

 

I augusti 2016 låg DN på fjärde plats över de mest besökta webbtidningarna (Dagens analys, 

2016), och deras papperstidning läses av 793 100 personer dagligen. DN:s hemsida har 

ungefär 1,5 miljoner unika läsare varje vecka (Dagens Nyheter, 2016). 
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4. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras en sammanfattning av forskningsfälten som är av relevans för 

studien. 

 

4.1. Politisk kommunikation 

Ett återkommande fenomen inom tidigare forskning är att journalistiken speglar politiken 

som ett spel, och att politiken i sig får ta plats i baksätet medan fokuset ligger på enskilda 

politiker och deras handlingar, relationer samt strategier (Strömbäck, 2001).  

 

Strömbäck (2001) argumenterar för att medborgare är beroende av mediers rapportering och 

att medierna är med och skapar vår verklighet. Mediers verklighet, är just deras verklighet, 

det behöver inte vara den ”riktiga” verkligheten, utan det är deras avspegling av den. 

Människors bild av verkligheten kan av den anledningen bli felaktig. Därav blir det viktigt att 

medier rapporterar en sann bild av verkligheten, dels för att de ska uppfylla sina 

demokratiska krav och dels för att människors uppfattning om politiken och verkligheten 

inte ska bli felaktiga.  
 

Mediers gestaltning av politiken är inte helt oberoende av vilken sorts journalistik det är, det 

vill säga att redaktionella värdering och nyhetsvärderingskriterier spelar en roll vid 

gestaltningen. Redaktionerna har ett ansvar över hur politiker och politiken gestaltas i deras 

journalistik. Tidigare forskning har påvisat att medier besitter makt över vilka frågor som 

samhället anser vara viktiga och vilka frågor som samhället utgår ifrån när de utvärderar 

politiker och politiken, samt hur de förstår händelser. Medier är således samhällets främsta 

källa när det kommer till information kring politik, vilket gör att det sätt som journalistiken 

och medier gestaltar politiken på får konsekvenser i samhället (Strömbäck, 2001).  

 

4.2. Politiska skandaler  

En politisk skandal bryter av den normala politiska agendan och är någonting som funnits 

lika länge som politiken. Kännetecken för en politisk skandal är att det är en moralisk eller 

juridisk överträdelse, den dyker plötsligt upp och det går inte att på förhand säga när den 

kommer börja. Skandalen behöver inte bygga på nyuppkommen information, utan 

informationen kan vara gammal när den blir en skandal. Det är genom att samhället får 

information om en händelse och att den väcker negativa reaktioner hos dem som händelsen 

blir en skandal. Medierna har makten över hur en politisk skandal gestaltas och även vad 
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som ska ses som relevant och irrelevent i varje skandal, eftersom det är media som 

bestämmer innehållet i artiklarna (Bromander, 2012).  

 

Vissa skandaler är enskilda händelser, men i de flesta fall bygger det upp till att fler skandaler 

avslöjas (Thompson, 2000). Det vill säga att ibland är det enbart en händelse som 

uppmärksammas och att det stannar efter den händelsen, men att det är allt vanligare att fler 

händelser kommer fram till ytan i samband med den utlösande händelsen och det bidrar till 

en skandal av större grad. 

 

Vid en politisk skandal sker ofta ett mediedrev omkring händelsen och politikernas 

värderingar brukar ifrågasättas. När ett mediedrev sätter igång kan småsaker förstoras och 

viktiga detaljer förminskas, det beror på vad som passar agendan och det ligger nästan helt 

bortom politikernas makt att påverka. För allmänheten som står på andra sidan, och tar emot 

informationen, kan det vara svårt att hinna med att vara källkritisk och ifrågasätta det som 

skrivs eftersom ett mediadrev går i ett rasande tempo. En skandal kan i slutändan leda till att 

politiska karriärer förstörs och att olika partier kan förlora den makt de besatt innan 

skandalen ifall den leder till ett förändrat väljarstöd (Bromander, 2012).  

 

Thompson (2000) argumenterar för att det finns tre olika typer av skandaler inom det 

politiska fältet: överskridelse av sexuella koder (sexskandaler), felaktig användning av 

ekonomiska resurser (finansskandaler) och missbrukandet av politisk makt (maktskandaler). 

I denna studie kommer två skandaler inom de ovannämnda skandal områdena undersökas. 

Den första är en blandning mellan en sexskandal och en maktskandal medan den andra är en 

maktskandal, därför kommer enbart de två områdena att beskrivas. 

 

Utmärkande för en sexskandal är att det handlar om en politiker på ett privatplan och det är 

ett offentliggörande av en överträdelse av rådande normer eller koder som styr sexuella 

relationer. I vissa fall innebär det att ett brott begås, till exempel i fall där det är sex med en 

minderårig eller prostitution. Men de flesta politiska sexskandaler i dagens samhälle innebär 

inte brott av denna grad (Thompson, 2000).  

 

Maktskandaler brukar beskrivas som en involvering av missbruk eller utnyttjande av den 

politiska makten som personen i fråga besitter. Maktskandaler är inte ett missbruk eller 

moraliskt felaktigt användande av pengar, utan ett missbruk av makt i sig själv. Därför 

brukar det även argumenteras för att maktskandaler är den “renaste” form av skandaler 

(Thompson, 2000).  
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Svensk politik har genom åren kantats av en hel del skandaler med olika utgångar, vissa 

politiker har efter skandalernas slut lyckats hålla sig kvar vid sina positioner medan andra 

har tvingats avgå. Ett exempel är Mona Sahlins (Socialdemokrat) skandal, en av Sveriges 

mest kända skandaler och som ofta går under namnet tobleroneaffären. Där ertappas Sahlin 

med att använda regeringens betalkort för privata inköp. Sahlin fick avgå efter ett intensivt 

mediedrev där en mängd olika händelser hamnade på agendan. En annan skandal som 

drabbat en politiker är den kring Laila Freivalds (Socialdemokrat) som gjorde om sin 

hyresrätt till en bostadsrätt som ledde till en miljonvinst, samtidigt som socialdemokraterna 

yrkade för att stoppa utförsäljning av hyresrätter. Även detta fall slutade med att politikern 

fick avgå (SVT, 2011).  

 

4.3. Studiens bidrag 

Studien bidrar med information om hur medier skriver om Geijeraffären och MP:s skandal i 

tidningarna AB och DN. Studien kommer vidare bidra med en jämförelse av rapporteringen 

om de två skandalerna. Eftersom ingen tidigare studie har täckt det ovannämnda området 

tror vi oss ha funnit en forskningslucka.  
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5. Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel kommer en förklaring kring de teorier som kommer appliceras på studien 

presenteras.  

 

5.1. Gestaltningsteori (Framing theory) 

När forskning kring mediers effekt genomförs är gestaltningsteorin en central teori. 

Teorins engelska namn är Framing Theory och teorin kan förklaras så här: “Framing är ett 

centralt element inom journalistik, där nyheter måste presenteras så att de uppmärksammas 

och blir lätta att förstå” (Nationalencyklopedin, 2016).  

 

Gestaltningsteorin är en relativt ung teori och har utvecklats åt flera olika håll, vilket har lett 

till att det inte finns någon klar definition av begreppet gestalta, av den anledning har de 

flesta forskare skapat sin egna tolkning av begreppet (Entman, 2004). En generell tolkning 

som finns kring teorin är att människors verklighet inte är verkligheten i sig utan mediers 

bild av den. När journalister väljer vilken vinkel deras rapportering ska ha, gestaltar de 

verkligheten på ett specifikt sätt, som kan göra att de understryker vissa speciella värderingar 

eller orsaksförklaringar. Enligt gestaltningsteorin ska nyheter ses som gestaltningar av 

verkligheten, och inte som en spegelbild av den (Strömbäck, 2014). 

 

Inom gestaltningsteorin finns det olika nivåer, första nivån är hur medier gestaltar olika 

aspekter av verkligheten och att dessa sedan ligger till grund för hur människor uppfattar 

den. Den andra nivån har sitt fokus på hur medierna gestaltar världen på ett specifikt sätt och 

därmed bidrar till att sprida makthavares och ideologiers sätt att se på världen. Den tredje 

nivån ser till mediers innehåll och vad de representerar (Strömbäck, 2014).  

 

Om gestaltningsteorin ses från ett sociologiskt perspektiv handlar det om hur tolkningar och 

meningsskapande sker utifrån människors egna erfarenheter, dessa erfarenheter kan vara 

sanna eller påhittade. Människor strävar alltid efter att skapa en mening till allt och därför 

blir det oundvikligt att starta en gestaltningsprocess (Strömbäck, 2014).  

 

Med hjälp av gestaltningsteorin eftersträvar vi att finna hur medier framställer politiska 

skandaler, eftersom det är medier som bestämmer vilken vinkel en nyhet ska ha och deras 

vinkling sedan blir samhällets verklighet. Mediernas berättelser blir därför viktiga att 

undersöka, eftersom deras gestaltning av en person eller händelse, indirekt eller direkt 

påverkar samhället. Vi kommer även att använda teorin för att se om det finns några 
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skillnader eller likheter i mediernas rapportering kring skandaler över tid.  

 

5.2. Dagordningsteori (Agenda setting) 

1968 påbörjade Don Shaw och Maxwell McCombs en undersökning om det amerikanska 

presidentvalet. Deras tes var att det är medier som bestämmer dagordningen för en politisk 

kampanj, eftersom medier påverkar vad väljarna anser är viktigt, och det var utifrån denna 

studie som dagordningsteorin utformades (McCombs, 2006). 

 

Inom dagordningsteorin finns det tre olika nivåer och i denna studie kommer den andra 

nivån, som är attributsdagordningen, att användas. Den koncentrerar sig på hur objekt som 

beskrivs i media uppfattas av individen och hur olika attribut får utrymme på dagordningen. 

Ett objekt är något människan har en åsikt om och som får uppmärksamhet, och attribut är 

egenskaper som hör ihop med olika objekt (Strömbäck, 2014). Attributsdagordningen vill se 

hur vissa perspektiv av objekten finns med på mediernas dagordning och hur det kan påverka 

människors syn på objekten. Eftersom vissa objekt och attribut får stor uppmärksamhet i 

medierna får det publiken att tro att dessa är viktiga. Det visar på att medier har ett 

inflytande över vad publiken ska ha åsikter om och hur de tänker eller uppfattar sin omvärld 

(Strömbäck, 2014).  

 

Det är medierna som sätter agendan och på så sätt bestämmer de vilken information som ska 

nå ut till allmänheten, och därmed bestämmer de även vad medborgarna ska tycka är viktigt. 

Eftersom medier är med och skapar samhällets verklighet, ligger det sig naturligt att 

undersöka vad de anser vara viktigt. Vi tar hjälp av dagordningsteorin för att undersöka hur 

mediers rapportering om skandaler ser ut, samt hur skandalerna sätts på agendan och hur 

det har ändrats över tid.  
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6. Metod och material 

I följande kapitel kommer studiens metodval och material, samt en reflektion kring de valen 

presenteras.  

 

6.1. Kvalitativ innehållsanalys 

I denna studie kommer en innehållsanalys användas som metod. Det finns två olika sorter av 

innehållsanalyser, en kvantitativ och en kvalitativ. I vår studie kommer en kvalitativ 

innehållsanalys genomföras och den brukar benämnas med olika namn, i vår studie kommer 

den benämnas som en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativa innehållsanalyser är en central 

analysmetod inom medieforskning och har varit en av dem vanligaste sedan det blev ett 

akademiskt ämne (Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2004). 

 

En kvalitativ innehållsanalys använder sig av redskapen perspektiv, begrepp och 

frågeställning för att skapa en förståelse för den text som undersöks. Metoden utgår från att 

analytikern har ett visst intresse av att förstå vad texten handlar om och att analytikern vill 

någonting med texten. I en kvalitativ innehållsanalys bryts texterna ned med hjälp av de 

frågor som ställs till materialet, materialet byggs sedan tillbaka upp på ett annat sätt än 

tidigare, vilket gör att både analytikern och läsaren får en annan och en större förståelse av 

texten (Østbye et al., 2004). 

 

En text har både ett manifest och ett latent budskap. Ett manifest budskap är det synliga i 

texten, medan ett latent budskap menar på att textens helhet är någonting annat än det 

uppenbara och att alla delar behövs tas med för att få fram det eftersökta som kan ligga “dolt 

under ytan”, med denna metod försöks det dolda fångas upp. Det görs genom att noggrant 

läsa texten, först som en helhet, sedan läses delarna i texten och textens kontext för att få 

fram ett huvudsakligt innehåll (Esaiasson et al. 2012). En text tillhör både en närmare och en 

vidare kontext. Den nära kontexten för tidningsartiklar blir var i tidningen artikeln 

publiceras, hur stort utrymme den får, artikelns bilder och andra artiklar som finns runt 

omkring den valda artikeln. Var och när en text är skriven och läst hamnar under vidare 

kontext, det vill säga vart i världen den är publicerad (Østbye et al. 2004). 

 

6.2. Metodtillämpning  

Analysen har genomförts med hjälp av ett analysschema som återfinns i bilaga 1. 
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För att få till ett bra analysschema har vi tagit hjälp av Esaiasson et al. (2012), de beskriver ett 

analysschema som uppdelat i enheter, vilket betyder de objekt som ska studeras. I denna 

studie kommer artiklarna från AB och DN att vara analysenheterna. Vidare talar Esaiasson et 

al. om olika dimensioner, vilket är objektets speciella egenskaper, i detta fall är det 

analysfrågorna. Slutligen tar de upp kategorier, det är hur objektets egenskaper klassificeras, 

det tolkar vi till svaren på dimensionerna. Dimensionerna är uppbyggda från de två teorier 

som applicerats på denna studie, gestaltningsteorin och dagordningsteorin.  

 

Med hjälp av gestaltningsteorin fick vi fram följande dimensioner till analysschemat: 1: Vem 

eller vad handlar artikeln om, 2: Vem kommer till tals, 4: Finns det någon som framställs 

som bra och/eller dålig, 5: Vem är offret, och 8: Är det en positiv eller negativ artikel. 

Dagordningsteorin hjälpte oss att få fram följande dimensioner: 3: Vad är problemet, 6: Är 

ämnet relevant och berör samhället, 7: Förminskas eller förstoras problemet, och 9: Hur ser 

kontexten ut.  

 

6.2.1. Metodreflektion och kritik 

Vi anser att en kvalitativ innehållsanalys har passat denna studie bra då metoden har hjälpt 

oss att göra en välutformad analys av de valda artiklarna. Vi ville få en förståelse för helheten 

i artiklarna, och det fick vi genom att använda en kvalitativ innehållsanalys eftersom vi då 

kunde studera alla delar av texten, vilket inkluderar rubrik, underrubrik, ingress, brödtext 

(Østbye et al. 2004).  

 

Under studiens gång har vi haft ett öppet förhållningssätt inför svaren på de frågor som 

ställts till materialet. Svaren på frågorna som ställts till materialet har styrt själva 

undersökningen, istället för att söka efter redan förbestämda svarskategorier i texten. När det 

kommer till ett sådant förhållningssätt gäller det att under analysen och undersökningen av 

materialet se till att ha fokus på studiens syfte så att inte material som är irrelevant för 

studien undersöks (Esaiasson et al. 2012). Under analysens gång uppmärksammades det 

ovan nämnda problemet och vi behövde flera gånger stanna upp och ta bort information som 

inte bidrog till att besvara studiens syfte. Vi har därav upptäckt hur lätt det är att börja 

undersöka fler vinklar på ett objekt än vad som behövs. En annan risk med detta 

förhållningssätt är att de slutsatser som kan dras utifrån analysen blir beroende av det som 

finns i materialet, vilket gör att det blir lätt att svara på det som står i texten men svårt att 

svara på det som inte finns där (Esaiasson et al. 2012). 

 

Genomförandet av analysen har i stort sett gått bra då det var ett relativt lätt material att 



23 
 

analysera, och vi valde rätt mängd data redan från början. Något som har varit svårt är att 

vara objektiv och inte låta egna åsikter och tidigare kunskaper styra analysen av datan.  

 

Från start har vi båda varit väldigt insatta i de båda skandalerna och varit medvetna om vad 

som hänt både före och efter de inträffat. Eftersom det funnits stor förkunskap kring 

skandalerna har materialet succesivt lästs igenom för att säkerställa att det resultat som 

antecknats ner enbart kommer ifrån de undersökta artiklarna och inte från tidigare 

kunskaper. Vi är dock medvetna om att egna åsikter kan ha haft inverkan på vilka artiklar 

som valts för studien och därmed indirekt påverkat resultatet. Dessutom kan det 

undermedvetna ta fram erfarenheter från tidigare och dolda åsikter av exempelvis en 

politiker eller ett parti, men vi har som tidigare nämnt arbetat för att hålla arbetet så 

objektivt som möjligt.  

 

6.2.2. Begrepp 

Nedan följer en förklaring kring de begrepp som används i analysschemat.  

 

Förminskning: Att media medvetet eller omedvetet använder specifika ord för att förminska 

en händelse för att göra händelsen mindre relevant. Händelsen får en liten plats i media. 

 

Förstoring: Att medier medvetet eller omedvetet använder specifika ord för att förstora en 

händelse för att göra händelsen mer relevant. Händelsen får en stor plats i media. 

 

Negativ/positiv artikel: Rapporteras en händelse som bra eller dåliga, blir personerna 

anklagade eller rentvådda och används det ord med negativ eller positiv klang.  

 

Offer: En person som blivit utsatt eller anklagad för någonting. 

 

Dålig: Något som inte gynnar personen i fråga. 

 

Bra: Något som gynnar personen i fråga. 

 

6.3. Material 

Materialet har inhämtats från två tidningar: Dagens Nyheter, som är Sveriges största 

morgontidning, och Aftonbladet, som är Sveriges största kvällstidning (Strömbäck, 2000). Vi 

har valt att avgränsa vårt material till endast tryckta medier eftersom medielandskapet inte 
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såg likadant ut på 1970-talet som det gör i dag. Enligt Carvalho (2008) är det viktigt att 

genomföra en undersökning över en längre tidsperiod för att förstå utvecklingen av vissa 

fenomen och förstå hur de hänger samman med media.  

 

Sammanlagt kommer detta frambringa åtta stycken artiklar, två stycken är ledarartiklar och 

sex stycken är nyhetsartiklar. Enligt Ahrne och Svensson (2015) är det bra att undersöka mer 

än en miljö som dessutom är lika varandra, i det här fallet tidningarna, för att få en större 

säkerhet i resultatet. Det leder även till att man får en bredare grund att stå på än om enbart 

en tidning undersökts. 

 

Rapporteringarna i tidningarna AB och DN var betydligt mer olik under 1977 då de beskrev 

den aktuella skandalen på olika sätt. Under 2016 kunde vi inte se någon speciell skillnad i 

rapporteringen, men eftersom vårt syfte inte är att jämföra de två olika tidningarna, utan 

rapporteringens förändring över tid, gör det att likheten i rapporteringen från 2016 inte 

spelar någon avgörande roll för resultatet. 

 

6.3.1. Urvalsmetod 

I studien har artiklar från när skandalerna först nämnts i medier, och artiklar från några 

dagar in i skandalen analyserats. Anledningen för val nummer två är att skandalen då har fått 

en konsekvens för de berörda personerna. Nord och Strömbäck (2002) skriver att det är 

viktigt att granska de första dagarna av en skandal då det är av intresse att se hur journalister 

agerar i ett dramatiskt skede.  

 

När det gäller Geijeraffären började det rapporteras från den 18 november för båda 

tidningarna. Storleken och mängden på artiklarna skiljer sig mellan 1977 och 2016, vilket 

ledde till att det var färre artiklar att välja mellan år 1977. De andra två artiklarna som togs 

var från den 20 november 1977, eftersom skandalen då hade varit vid liv i några dagar och 

det hade blivit konsekvenser för de inblandade parterna. En motivering till det valet är även 

att rapporteringen mer eller mindre dog ut efter detta datum.  

 

Det började rapporteras om MP skandalen från och med den 15 april för AB, och den 19 april 

för DN. Motiveringen till att det är skandalen kring Kaplan som undersöks är dels för att det 

var startskottet för MP:s mängder av skandaler och dels för att det under 1977 enbart 

inträffade en skandal och därför blir det enklare att se skillnader och likheter om fokuset 

enbart ligger på en av de skandaler som MP genomgick under 2016. De andra två artiklarna 

som ska granskas är när Kaplan avgått, det är för att se hur det rapporteras när skandalen 
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pågått i ett par dagar, och de var från den 19 april för AB och den 20 april för DN. 

Motiveringen till detta är för att de senare artiklarna som skrevs om MP:s kris innehöll 

mycket upprepning och blev därav inte relevanta för studien då den informationen redan har 

nämnts. Ett par dagar in i skandalen började det även skrivas mycket artiklar som handlade 

om hur partiet ska ta sig ur krisen, vilket inte heller är relevant för studiens syfte. 

 

6.3.2. Reflektion kring urvalsmetoden 

I vår studie har ett strategiskt urval genomförts, det betyder att artiklarna som valts är utifrån 

forskarnas egna kunskaper om händelsen (Østbye et al., 2004). Ett strategiskt urval kan leda 

till ett resultat som skiljer sig från hur det skulle kunnat sett ut ifall andra artiklar från 

skandalen analyserats. Dessutom är vi medvetna om att våra egna åsikter spelar in i valet av 

objektet, men vi anser att de val som gjorts är gjorda för att på bästa sätt ta reda på hur 

rapporteringen gick till under skandalen, samt vilken påverkan det fick för inblandade parter. 

 

6.3.3. Insamlingsmetod 

Med hjälp av Retriever Media Archive fick vi fram artiklarna från 2016. Vi gick igenom alla 

artiklar som berörde Miljöartiet under perioden som skandalen pågick. Artiklarna från 1977 

fick vi genom att gå igenom mikrofilmer som skickades ifrån Göteborgs Universitet. 

 

6.4. Reliabilitet och validitet 

När innehållsanalyser genomförs brukar begreppen reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet 

(giltighet) diskuteras. Reliabilitet tillsätts oftare på kvantitativa studier än kvalitativa, och i 

kvalitativa studier diskuteras validiteten oftare (Esaiasson et al. 2012). Därför tänker vi kort 

nämna vad det innebär för att senare applicera det på vår studie.  

 

Validitet i ett arbete innebär att forskaren mäter det som den säger att den ska mäta. 

Esaiasson et al. (2012) förklarar det genom att “det systematiska validitetsfelen gör ju att vi 

hela tiden skjuter vid sidan av målet och helt eller delvis ”mäter” fel verklighet” (s. 64). 

Esaiasson et al. fortsätter att förklara resultatvaliditeten genom att det krävs två saker för att 

den ska vara god, dels behöver begreppsvaliditeten vara god, det är således en frånvaro av 

systematiska fel i undersökningen. Dels måste reliabiliteten vara hög, och det är att inga 

osystematiska eller slumpmässiga fel görs.  

 

Reliabilitet är ett mått som mäter hur pålitlig en studie är och för att undersöka om en studie 



26 
 

är pålitlig kan man till exempel ge sin studie till en annan forskare som kan testa om han eller 

hon kommer fram till samma resultat eller om samma forskare gör analysen flera gånger och 

resultatet förblir densamma. Det nämns även att textuell data är mer tillförlitlig än till 

exempel en observation, eftersom du under en observation eller intervju tar egna 

anteckningar som kanske inte stämmer helt med vad källan sa eller gjorde. Det problemet 

minskar när det är en faktisk text som undersöks, då forskaren inte kunnat, oavsiktligt eller 

avsiktligt, mixtra med datan (Silverman, 2011). För att få en tillförlitlig studie krävs det inte 

bara ett mätinstrument som faktiskt undersöker det som ska undersökas, utan det krävs även 

en noggrannhet när mätinstrumentet används för att få en hög reliabilitet (Esaiasson et al. 

2012).  

 

Vår insamlade data hjälper att svara på frågeställningen, och vi ser därför oss ha undersökt 

det som var målet med studien och av den anledningen anser vi att studiens validitet är god. 

Undet analysens gång har vi arbetat för att se till att det inte inträffar några systematiska eller 

osystematiska fel, vilket avsaknaden av leder till god validitet.   

 

Analysen har genomförts flera gånger för att säkerhetsställa att resultatet är detsamma varje 

gång, vi har både genomfört enskilda studier och sedan sammanställt vårt material för att 

jämföra det, samt genomfört analyser tillsammans. Det är gjort för att resultatet ska bli 

korrekt och användbart. Analysen är gjord av textuell data, något som anses vara mer 

tillförlitligt än data som forskaren transkriberar då det är möjligt att medvetet eller 

omedvetet anteckna fel, vilket är något som inte kunnats göra i detta fall. Vi anser att detta 

leder till att studien har en hög reliabilitet.  
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7. Analysresultat 

I följande kapitel kommer ett resultat utifrån den analys som genomförts i denna studie att 

presenteras. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning som ger svar på 

frågeställningarna.  

 

7.1. Geijeraffären 

Alla artiklar är tagna från Aftonbladets och Dagens Nyheters tryckta tidningar. Artiklarna 

kommer i analysresultatet benämnas som artikel 1 och så vidare. Artikel 1 och 2 är 

publicerade den 18 november 1977, artikel 3 och 4 är publicerade den 20 november 1977. 

Artiklarna återfinns i bilaga 2. 

 

7.2. Miljöpartiets skandal 

Alla artiklar är tagna från Aftonbladets och Dagens Nyheters tryckta tidningar. Artiklarna 

kommer analysresultet benämnas som artikel 5 och så vidare. Artikel 5 publicerades den 15 

april 2016, artikel 6 publicerades den 19 april 2016, artikel 7 publicerades den 19 april 2016 

och artikel 8 publicerades den 20 april 2016. Artiklarna återfinns i bilaga 3. 

 

7.3. Resultatredovisning 

I följande del av kapitlet kommer en resultatredovisning presenteras.  

 

7.3.1. Vem eller vad handlar artikeln om? 

1977: Artiklarna från 1977 har inte en genomgående huvudperson, utan fokuset ligger på 

olika personer i de fyra olika artiklarna. Det huvudsakliga fokuset i artikel 1 ligger på Geijer 

och hans samband med en polisutredning. Palme dementerar de påståenden om Geijer som 

DN kommit med i artikel 2. Fokuset förflyttas från Geijer till DN i artikel 3 och 4. Bratt ber 

om ursäkt till Geijer och DN:s läsare i artikel 3 eftersom han anser att han gått ut med 

felaktig information i en tidigare artikel.  
 

Jag har brustit i omdöme. Jag är skyldig Lennart Geijer, tidningens läsare och tidningen en uppriktig 

ursäkt.  

        

     Artikel 3, Dagens Nyheter 1977. 
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AB ifrågasätter, i artikel 4, hur DN kunde publicera en sådan felaktig artikel och skriver även 

om den ursäkt DN gick ut med. 

 

2016: Alla artiklar från 2016 handlar om Kaplan, men i artikel 5 är det extremisterna som får 

mest plats. Fokuset i artikel 6 ligger på alla de misstag Kaplan har gjort under sina tio år i 

riksdagen, Kaplan själv menar dock på att han inte har gjort något fel, vilket många av hans 

kollegor håller med om. Hela MP har en central roll i artikel 7 då det skrivs om hur 

förtroendet för partiet har sjunkit och det framgår även att Kaplan har avgått. Alla artiklarna 

från 2016 nämner att Kaplan har gjort fel. 

 

Självklart är Mehmet Kaplan inte en genomusel människa. Men vissa av hans aktiviteter och uttalanden 

gör det omöjligt för honom att vara statsråd i Sveriges regering.  

 
      Artikel 7, Aftonbladet 2016. 

 
I en senare artikel, 8, hamnar hela MP i fokus då skribenten ifrågasätter hur de kan skylla på 

medierna istället för på Kaplan. Ett återkommande fenomen i rapporteringen från 2016 är att 

fokuset ligger på både politikern som gjort fel och dennes parti. 
 

Sammanfattning: Alla artiklar från 2016 handlar om Kaplan, i artikel 5 får även 

extremisterna stor plats och i artikel 7 får hela MP en central roll. Från 1977 ser det lite 

annorlunda ut. Hela artikel 1 handlar om Geijer, dock förflyttas problemet från Geijer till 

media i artikel 3 och 4. I dessa artiklar syns det att media står mer på politikerns sida än vad 

de gör i artiklarna från 2016. MP försökte flytta skulden till medierna i artikel 8, men det var 

ingenting de lyckades med då det i artikel 6, 7 och 8 framgår att politikern, Kaplan, fick avgå 

på grund av sina misstag. Journalisten får be om ursäkt till den anklagade, Geijer, i artikel 3, 

något som inte inträffar i artiklarna från 2016. Alla artiklar från 2016 handlar om att 

politikern och hans parti har gjort fel, medan endast artikel 1 från 1977 handlar om att 

politikern gjort fel.  
 

7.3.2. Vem kommer till tals? 

1977: Det är många personer som kommer till tals i artiklarna från 1977 eftersom 

skribenterna använder sig av intervjuer eller kommentarer från de inblandade för de aktuella 

händelserna. Många experter kommer till tals i artikel 1. Chefsåklagaren Östberg, 

rikspolischefen Persson, polisen Svensson och Geijer får kommentera det inträffade.  

 
Lennart Geijer säger själv: 
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– Jovisst har Carl Persson skrivit den där promemorian. Jag har inte läst den själv men det var en massa 

skvaller som han sprang med här uppe. Men jag nekar inte till att jag träffade kvinnan. Men det är ju 

längesen nu. Och att hon hade kontakter med mannen visste jag inte. 
– Vad gäller att mitt namn skulle vara med i utredningen om callgirlhärvan så har jag hört det. Carl 

Persson har talat med Palme om det.  
 

                   Artikel 1, Dagens Nyheter 1977. 
 

 Palme får störst plats i artikel 2 eftersom artikeln bygger på en intervju med honom, men 

även skribenten kommer till tals. Skribenten är den enda som kommer till tals i artikel 3, då 

han ber om ursäkt till samhället och den anklagade politikern. Eftersom artikel 4 är skriven 

utifrån en artikel där Bratt ber om ursäkt, så kommer Bratt till tals via det han tidigare har 

skrivit. Han blir inte intervjuad för artikel 4, Geijer och hans fru kommer också till tals, då de 

får beskriva det inträffade från sitt perspektiv.  

 
Vi har varit gifta i 35 år och jag känner Lennart. Det är tur det för annars hade det hänt hemska saker.  

 

 Artikel 4, Aftonbladet 1977. 
 

2016: Genomgående för artiklarna från 2016 är att huvudpersonen, Kaplan, endast kommer 

till tals via presskonferenser eller tidigare intervjuer. Han blir aldrig intervjuad inför de 

skrivna artiklarna. Högerextremisterna blir intervjuade och får en central roll i artikel 5, även 

Löfven och kultur- och demokratiministern, Alice Bah Kuhnke, blir intervjuade och får en 

liten plats i slutet av artikeln. Experter kommer till tals i artikel 6, och politiker blir både 

intervjuade och citerade från tidigare intervjuer. En annan journalist och ordförande i 

Sveriges muslimska råd blir intervjuade om Kaplans avgång och misstag.  

 

Elvir Gigovic, ordförande i Sveriges muslimska råd, säger om Kaplan: 
– Mehmet har rört sig mycket i det muslimska civilsamhället och är definitivt inte igenkänd som en 

antisemit eller rasist, som han har utmålats av en del kritiker.  

        

             Artikel 6, Dagens Nyheter 2016. 

 

Politikerna som kommer till tals i artikel 6 är Löfven och Kaplan som genom en 

presskonferens meddelar att Kaplan avgår. Romsons och Fridolins inlägg på Facebook om 

Kaplan får plats i artikeln. Uttalanden kring Kaplan från två socialdemokratiska politiker, 

Wallström och Sahlin, nämns också. Ingen intervjuas i artikel 7, utan det är endast skribentens 

egna åsikter som syns. Skribenten nämner i artikeln vad Kaplan, språkrören och statsministern 
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har sagt vid tidigare presskonferenser. Det är ingen som intervjuas i artikel 8 utan istället 

används citat från tidigare intervjuer med Peter Eriksson, Fridolin och Romson, alla från MP. 

I största delen av artikeln är det skribentens egna åsikter som lyfts fram. 

 
Sammanfattning: En likhet mellan de båda åren är att experter används i artiklarna, mest 

politiker, men även andra människor som anses vara insatta i problemet. Statsministern får 

plats i artikel 2, 5, 6 och 7, och trots att tre av dessa är publicerade 2016 så får statsministern 

mest plats i artikel 2, från 1977. Där intervjuas han och får en central roll i hela artikeln. 

Palme säger att alla påståenden mot den anklagade politikern är felaktiga, och det är något 

som media valde att tro på. Något som skiljer sig i rapporteringen är att den anklagades fru 

får komma till tals i artikel 4, för att säga hur hon känner inför det som har hänt, medan inga 

familjemedlemmar får komma till tals i artiklarna från 2016. Huvudpersonen kommer till 

tals via intervjuer i artikel 4 och 7. Den anklagade politikern blir inte intervjuad under 

rapporteringen från 2016.  

 

7.3.3. Vad är problemet? 

1977: Under 1977 sker det en skiftning i vad problemet är. I början är det att Geijers namn 

har figurerat i samband med en polisutredning kring en callgirl-verksamhet och att han av 

den anledningen ses som en säkerhetsrisk som är det huvudsakliga problemet i artikel 1. 

 
Att gå på bordell och besöka prostituerade är i sig inget brott. Men det är klart att det finns en stor risk 

att bli föremål för utpressning när det gäller människor i höga samhällsbefa2ttningar, säger Morgan 

Svensson, som var med och tog fram namn på de kunder som senare hemligstämplades. 
 

Artikel 1, Dagens Nyheter 1977. 
 

Sedan sker förflyttningen av problemet, det flyttas ifrån den anklagade politikern, Geijer, till 

media, DN, i artikel 2. Palme dementerar alla uppgifter DN påstått i sin tidigare artikel och 

menar på att allting är påhittade anklagelser.  

 

Det ledde vid den här tiden till omfattande skvaller. Många tidningar hade materialet. Men ingen 
publicerade det av goda skäl, eftersom det var osanning. Det är först Dagens Nyheter som ger sig ned i 

det träsket.       

       

Artikel 2, Aftonbladet 1977. 
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Skribenten bakom artikel 3, kommer med anklagelser gentemot Geijer som han inte kan 

styrka. Han tar tillbaka sina tidigare anklagelser och säger att han haft fel. Problemet i artikel 

3 blir därav den felaktiga information som tidigare har spridits. Anklagelserna mot Geijer, 

som DN publicerade, blir problemet i  artikel 4. AB kallar händelsen för “Dagens Nyheters 

skvalleraffär” och dementerar även det sista som DN vidhåller som sant.  

 

2016: Problemet i artiklarna från 2016 är politikerns misstag och hans partis agerande. Att 

Kaplan äter middag med högerextremister blir ett stort problem i artikel 5. De både 

extremisterna påstår sig också känna Kaplan vilket gör att problemet blir ännu större. 

Kaplans tidigare kritiserade uttalanden blir problemet i artikel 6, och de används för att visa 

på  att det var rätt beslut att han fick avgå. MP:s problem blir huvudfokus i artikel 7 eftersom 

skribenten anser att det är underligt att Kaplan inte blivit tvingad att avgå utan att han själv 

ska ha valt det. MP:s brutna vallöften tas även upp som ett problem. Hela partiet och 

statsministern blir förlöjligade då skribenten anser att regeringen använder “dubbla 

måttstockar”. 

 

Den mest sannolika förklaringen är att Miljöpartiet ligger illa till och att Mehmet Kaplan är mycket 

populär i sitt parti. Den kombinationen ledde till att Stefan Löfven lät som en konflikträdd papegoja. 

        

 Artikel 7, Aftonbladet 2016. 
 

Hela MP och Kaplan är problemet i artikel 8. MP:s problem är att de inte kan ta ansvaret för 

det som skett och inte heller på ett tydligt sätt ta avstånd från extremister. MP skyller även på 

media då de anser att de har gett ut en felaktig bild av Kaplan, något som skribenten inte 

håller med om. MP fortsätter med att skylla på att fokuset har förflyttats från Kaplans 

handlingar till hans etnicitet och religion, skribenten anser att det inte är ett sant påstående 

och att det är bland annat Kaplans handlingar som har gjort att partiet hamnat i krisen.  

 
Dagen innan hade det tidigare språkröret Peter Eriksson stått i Aktuellt och påstått att den hårda kritiken 

mot Kaplan beror på att han är muslim. ”Det där hade inte en etnisk svensk behövt utstå på det sättet”, 

förklarade han.     
Artikel 8, Dagens Nyheter 2016.  

 

Sammanfattning: Den största skillnaden mellan 1977 och 2016 är att problemet under 

1977 förflyttades från politikern till tidningen DN. Politikern behövde inte stå till svars för det 

han blivit anklagad för utan istället fick den ansvariga utgivaren och skribenten för artikel 1 

stå till svars och be om ursäkt. En annan stor skillnad mellan de två åren är konsekvensen av 
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problemen. 1977 blev problemet så stort för DN att de var tvungna att be om ursäkt, artikel 3. 

2016 blev problemet så stort för Kaplan att han fick avgå, artikel 6, 7 och 8.  

 

7.3.4. Finns det någon som framställs som bra och/eller dålig? 

1977: Geijer framställs som dålig i artikel 1, då hans namn förekommer i en utredning kring 

en callgirl-verksamhet. Han utmålas som en säkerhetsrisk och ska tidigare ha haft samröre 

med kriminellt belastade personer.  

 

Det är inte första gången som Lennart Geijers namn figurerar i samband med prostituerade. Enligt vad 
DN erfar är det i själva verket säkerhetsfrågorna kring Lennart Geijers person och polisens krav på att 

sådana kontakter inte ska förekomma.     

   

Artikel 1, Dagens Nyheter 1977. 
 

DN framställs som dåliga och opålitliga i artikel 2, eftersom de kommit med bristfällig 

information om en högt uppsatt politiker, en politiker som blir rentvådd av statsministern. 

Det blir ännu tydligare att DN är dåliga då det nämns att andra tidningar suttit på samma 

information men att ingen annan valt att gå vidare med informationen för den inte håller. 

Geijer framställs som bra då han blir rentvådd från tidigare anklagelser.  

 
Olof Palme säger att Dagens Nyheters uppgifter är lögnaktiga. En fantastisk beskyllning som saknar 

grund, säger han. 
       

Artikel 2, Aftonbladet 1977. 
 

Skribenten Bratt är personen som framställs som dålig i artikel 3. Han har brustit i sitt 

omdöme och litat på en källa som givit honom felaktig information. Geijer framställs som bra 

eftersom han blir rentvådd från tidigare anklagelser.  

 
Allt beror på min tilltro till min huvudkälla som jag ansåg vara ställd över allt tvivel. Det visade sig vara 

helt fel. Till detta kommer min bedömning av alla de långa och många samtal jag haft med personer som 

tror på teorierna om organiserade brottslingars hållhakar på regeringsmedlemmar. 

 
Artikel 3, Dagens Nyheter 1977. 
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Tidningen DN, skribenten Bratt och chefredaktören Johnsson framställs som dåliga i artikel 4, 

eftersom de publicerat anklagelser kring en politiker som enbart baserat sig på rykten. Geijer 

framställs som bra i denna artikel och han ska nu bestämma om han ska stämma DN för deras 

anklagelser eller inte. AB, tidningen som denna artikel skrivs i, ses också som bra då de 

skriver sanningen och att de snabbt kan ta reda på vad som är sant och osant.  

 
I dagens nummer av Dagens Nyheter skriver Peter Bratt om hur han skrev den skabrösa artikeln. Han 

erkänner att beskyllningarna var grova och helt omöjliga att belägga.     

 

Artikel 4, Aftonbladet 1977. 
 
2016: I alla artiklarna från 2016 framställs Kaplan som dålig, men det är inte bara han, utan 

också andra politiker som försvarar honom som ses som dåliga. De två extremisterna ses som 

dåliga i artikel 5 eftersom den ena, Leylani, har blivit anmäld för hets mot folkgrupp och den 

andra, Sentürk, är ordförande för en extremistisk förening.  

 

Turken vaknar! De armeniska hundarna bör akta sig. Död åt de armeniska hundarna! ropade Barbaros 

Leylani i talet, som han höll under en demonstration på Sergels torg, enligt TV4 Nyheterna. 

  

Artikel 5, Aftonbladet 2016. 

 

Kaplan blir försvarad och han får sympati från båda språkrören i MP och från ordförande för 

Sveriges muslimska råd i artikel 6, men trots det anses han vara dålig på grund av sitt 

misstag. Skribenten anser att Kaplans avgång inte enbart beror på att Kaplan setts på en 

middag tillsammans med extremister, utan att han gjort många misstag genom åren. 

 

Kritiken mot Kaplan har inte bara handlat om att han rört sig i fel kretsar. Uttalandet där Israel 

jämfördes med nazisternas Tyskland på 1930-talet var inte det första som fick uppmärksamhet. 

 

Artikel 6, Dagens Nyheter 2016.  
 
Att Kaplan går ut genom ett pressmeddelande och tar avstånd från dessa två kan ses som bra 

men skadan är redan skedd, och han framställs ändå som dålig på grund av att han har varit 

på middag med extremister. Löfven, Romson och Fridolin framställs som dåliga i artikel 7, då 

ingen av dem vågar säga något om de fel som Kaplan har gjort och det enda de gör är att prisa 

Kaplan. 
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Det sviktande väljarförtroendet och de uteblivna politiska framgångarna har gjort MP-ledningen 

strykrädd. De vill inte utmana sin interna partiopinion mer än de redan gjort genom sina bleka 

arbetsinsatser.  
    

Artikel 7, Aftonbladet 2016. 
 
Journalisten Kundo Baksi går ut och kritiserar Kaplan hårt, vilket även det leder till att 

Kaplan hamnar i dålig dager, i artikel 6. MP:s nuvarande och dåvarande politiker framställs 

som dåliga i artikel 8 på grund av att de kommer med undanflykter och ingen verkar inse 

allvaret i de misstag som har begåtts. 

 

Sammanfattning: Något som framkommer från båda åren är att politiker från samma 

parti går ut och försvarar den anklagade politikern och försöker framställa politikern som 

oskyldig. Skillnaden är att det fungerade under 1977, men inte under 2016. En annan skillnad 

mellan 1977 och 2016 är om politikerna framställs som bra eller dåliga. Endast i artikel 1 från 

1977 framställs politikern som dålig, i resterande artiklar från samma år är det DN och 

skribenten i DN som framställs som dåliga. Något som endast sker i artikel 3, 4, och 6, från 

1977, är att den anklagade politikern senare framställs som bra då han blir rentvådd av 

statsministern. 

 

7.3.5. Vem är offret? 

1977: De prostituerade kvinnorna blir offer i artikel 1, eftersom det enbart är deras namn 

som skrevs ner i polisutredningen och som senare blivit offentliga, medan kundernas namn 

hemlighölls.  

 

Kundernas namn förblev hemliga, men flickornas namn blev offentliga i rättegången. 
       

     Artikel 1, Dagens Nyheter 1977. 
 

I många av artiklarna från 1977 är Geijer ett offer. Han tar dock inte på sig offerrollen förrän 

Palme ger honom den i artikel 2. Geijer är även offret i artikel 3, han har fallit offer för en 

artikel som skrivit flertal anklagelser mot honom men som tidningen senare tar tillbaka. 

Palme dementerar alla påståenden från DN och säger att de är lögnaktiga, det pekar på att 

Geijer blivit utsatt för ett påhopp och av den anledningen blir han ett offer. Geijer framställer 

sig själv och sin familj som offer i artikel 4 

 

Jag är glad över dementin och ursäkten från Dagens Nyheter, framför allt för min hustru och barns skull. 
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Folk inbillar sig att politiker är okänsliga och hårdhudade. Det är verkligen inte sant. Det här var oerhört 

påfrestande, inte bara för mig utan för oss alla.  

        

      Artikel 4, Aftonbladet 1977. 
 

2016: Tidningarna försöker framställa det som att Kaplan försöker framställa sig själv som ett 

offer i hälften av artiklarna, något han inte lyckas med. I artikel 5 försöker han framställa sig 

som ett offer genom ett pressmeddelande, där han anser att han inte har gjort något fel. 

Statsministern bidrar även med detta då han säger att det är djupt beklagligt att Kaplan hamnat 

i det sällskapet. Löfvens uttalande får det att låta som om det var ren otur att Kaplan var på 

middag med extremister. I resterande del av artikeln framställs inte Kaplan som något offer. 

 
Som gäst på en tillställning kan jag inte kontrollera vilka andra som är närvarande utan det måste 

organisationen som arrangerar tillställningen ta ansvar för. 
        

      Artikel 5, Aftonbladet 2016. 
       
Kaplan försöker måla upp sig som ett offer i artikel 6, vilket språkrören och Gigovic backar 

upp, Gigovic menar också att kritikerna har målat upp en felaktig bild av Kaplan. Kaplans 

uttalanden är hämtade från ett pressmeddelande och det framgår väldigt tydligt att 

skribenten inte håller med i att Kaplan skulle vara något offer. Kritik mot MP, Kaplan och 

statsministern lyfts fram i artikel 7 och det är ingen som framställs som ett offer i denna 

artikel. MP:s språkrör och Eriksson försöker att framställa Kaplan som ett offer i artikel 8 och 

menar på att hans religion skulle vara anledningen till att han har fått avgå, samt att medier 

sprider en felaktig bild av honom. Skribenten håller inte med om detta och politikernas 

försök att få Kaplan till ett offer lyckas inte.  

 

Där gjorde språkrören klart att det är bilden av Kaplan som står i vägen för hans möjlighet att arbeta 

vidare som minister.  

 
Artikel 8, Dagens Nyheter 2016. 

 

Sammanfattning: Vem som är offret skiljer sig från 1977 och 2016, något som däremot är 

likt från de två åren är att andra politiker försöker framställa den anklagade som ett offer. 

Statsministern går ut och gör den anklagade politikern till offer i artikel 2, och det är inte 

förrän det hänt som politikern själv går ut i artikel 4 och ser sig själv som ett offer. 2016 

försöker den anklagade att framställa sig själv som ett offer ganska omgående, eftersom han 

själv inte anser att han har gjort något fel, detta framkommer i artikel 5 och 6. Trots att 

politikern själv försöker framställa sig som ett offer i hälften av artiklarna från 2016 blir han 
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aldrig det. Under 1977 fungerade det då den anklagade blev ett offer i artikel 2, 3 och 4. Det 

finns inga offer i artikel 2, utan den innehåller endast information om vad som skett, det var 

inget som återfanns i artiklarna från 1977 då de alla hade minst ett offer med. Geijers familj 

framställs som offer i artikel 4, och i artikel 1 är det de prostituerade kvinnorna som 

framställs som offer.   

 

7.3.6. Är ämnet relevant och berör samhället? 

1977: Alla artiklar från 1977 är av samhällsintresse. Anledningen bakom det är att de först tar 

upp information kring en politiker som ses som en säkerhetsrisk, artikel 1. I de resterande 

artiklar som publiceras framkommer det att den information som först publicerats om en 

politiker inte är sann, det blir då samhällsrelevant eftersom samhället bör få reda på att de 

blivit felaktig informerade och att en tidning har brustit i sitt omdöme, samt att en offentlig 

ursäkt görs vilket även det är något som samhället bör få ta del av.  

 

2016: Alla artiklar har en eller annan typ av relevans för samhället då skandalen handlar om 

en politiker som sitter i regeringen. Samhället bör informeras när en politiker gör något 

tvivelaktigt som går emot vad partiet egentligen står för. Kaplan kopplas ihop med 

extremister i artikel 5, och det blir då relevant eftersom både Kaplan och hans parti, MP, 

säger att de tar avstånd från dessa typer av organisationer. Även artikel 6 blir relevant då det 

endast några dagar tidigare framgått att Kaplan, bostadsminister, varit på middag med 

extremister, och samma dag som artikeln skrevs fick han avgå. Vare sig Kaplans tidigare 

misstag fortfarande är relevanta är svårt att säga. Artikel 7 blir relevant då en politiker precis 

har fått avgå, trots att hans parti fortfarande står bakom honom och inte vill erkänna att 

politikern har gjort fel. Av den orsaken att artikel 8 tar upp ett politiskt parti i kris blir det 

relevant för resterande del av samhället att få ta del av.  

 

Sammanfattning: Under denna punkt finns det många likheter mellan de två åren. Alla 

artiklar har en relevans för allmänheten då de rör högt uppsatta politiker. Media ska granska 

makthavare och meddela om politiker går emot sina ståndpunkter eller gör något som anses 

vara fel eftersom det är relevant information för samhället.  

 

7.3.7. Förminskas eller förstoras problemet? 

1977: Genomgående för alla artiklarna från 1977 är att de är med och förstorar problemet. 

Skillnaden mellan dem är att problemet skiftar och att ett problem förminskas medan ett 

annat förstoras. I artikel 1 förstoras problemet gällande Geijer genom att nämna att det inte 
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är första gången han är inblandad eller nämnd kring prostitution, det nämns också att Geijer 

tidigare kopplats samman med personer som är kriminella och att han bland annat ska ha 

använt sin politiska makt för att benåda en av dessa personer. Problemet förstoras även och 

görs samhällsrelevant då Geijer benämns som en säkerhetsrisk.  

 

Ungefär samtidigt som Geijer gick in i regeringen drogs den unga flickan in i organiserad 

narkotikabrottslighet. Hon har flera gånger dömts för narkotikabrott. Det var detta som gjorde att Säpo 

bedömde att Geijers kontakt med flickan innebar en säkerhetsrisk. 
        

     Artikel 1, Dagens Nyheter 1977. 
 

Artikel 2 förminskar problemet rörande att Geijer ska vara inblandad i en callgirl-verksamhet 

med hjälp av att Palme går ut och säger att allting är ett påhitt och att det inte finns någon 

grund för påståendena. Problemet för DN blir då förstorat eftersom Palme säger att de ljugit. 

 
Anklagelsen mot Geijer är sällsynt skamlig. 

 
Det är en fantastisk beskyllning Dagens Nyheter gör. 
        

      Artikel 2, Aftonbladet 1977. 
 
Problemet som gäller att Geijer köpt sex blir förminskat i artikel 3 eftersom Bratt nu ber om 

ursäkt och säger att den informationen inte är korrekt. Som en följd av att Bratt ber om 

ursäkt blir problemet gällande att DN gett ut felaktig information förstorat eftersom Bratt 

bekräftar att han gett ut felaktig information. 

 

Nu har det som sagt visat sig att en mycket liten del av artikeln håller tätt. Och den delen behöver inte 

vara komprometterande för Geijer. 
Samtliga beskyllningar mot Lennart Geijer har varit felaktiga. Han bör ha full återupprättelse för den 

smutskastning uppgifterna i artikeln innehöll.  
 

Artikel 3, Dagens Nyheter 1977. 
 

Problemet förstoras i artikel 4 för DN genom att skriva om vad Bratt skrev i sin artikel där 

han bad om ursäkt. DN står fast vid att en sak i alla fall ska vara sann, men även detta kan AB 

dementera. Geijer intervjuas och han tar upp hur jobbig hela upplevelsen varit för honom och 

hans familj, vilket även det bidrar till en förstoring av problemet. Det tas även upp ett 

exempel från när en annan tidning gjort något liknande som de senare blivit dömda för, det 
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tas upp för att förstora problemet för DN. Problemet gällande att Geijer ska ha köpt sex blir 

förminskat genom DN:s ursäkt och genom att AB med säkerhet kan fastställa att allting DN 

skrivit är falskt.  

 
Socialdemokraten Björn Björnström anklagades i Expressen för att ha myglat till sig en bostad. 

Expressen fälldes i Pressens Opinionsnämnd också för den anklagelsen.  
        

      Artikel 4, Aftonbladet 1977. 
 

2016: Problemet förstoras i alla de undersökta artiklarna från 2016. I artikel 5 förstoras 

problemet genom att skribenten belyser det dåliga extremisterna har gjort, vilka var de 

personer som Kaplan var på middag med. Extremisterna medger även att de känner Kaplan, 

vilket gör problemet värre då det inte är bra att kopplas samman med sådana personer.  

 
Även kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke reagerar kraftigt. 
Jag tycker det är ytterst olämpligt att vi statsråd finns med i sammanhang där extremister också finns.  

        

      Artikel 5, Aftonbladet 2016. 
 
Kaplans tidigare misstag tas upp i artikel 6 vilket leder till att hans problem förstoras. 

Journalisten Baksi hjälper till att förstora Kaplans problem då han menar på att kurderna i 

Sverige alltid varit tveksamma gentemot honom. Andra politiker har fördömt vissa av 

Kaplans uttalanden, vilket även nämns i artikeln och bidrar till att förstora problemet.  

 
Då hade Mehmet Kaplans uttalanden om Israel fördömts av såväl utrikesminister Margot Wallström som 

den tidigare S-ledaren Mona Sahlin.  

 

     Artikel 6, Dagens Nyheter 2016. 
 

Även i artikel 7 förstoras problemet, bland annat på grund av att skribenten ifrågasätter 

varför Kaplan har fått avgå om han nu var så fin. MP:s problem förstoras också genom att 

skribenten tar upp deras misslyckade politik och hur deras väljare och medlemmar har 

tappat förtroendet för dem.  

 
Det var genant att lyssna till eftersom det uppenbart är en lögn. Hade han varit så fin hade han suttit 

kvar i regeringen. Inte gått därifrån med 1,5 miljoner kronor i fallskärm.  
        

      Artikel 7, Aftonbladet 2016. 
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Skribenten i artikel 8 kan inte förstå hur språkrören kan stå bakom Kaplan efter hans 

umgänge med extremister, vilket gör att problemet förstoras även här. I artikeln radas 

miljöpartister upp som förnekar att Kaplan gjort fel och detta leder till att hela partiets 

problem förstoras eftersom skribenten motbevisar detta med fakta om vad Kaplan har gjort. 

Enligt skribenten kan inte MP inse allvaret i detta.  

 
Hur kan det vara så svårt för Miljöpartiet att på ett tydligt sätt ta avstånd från extremister? 

        

     Artikel 8, Dagens Nyheter 2016. 
 

Sammanfattning: Alla artiklar bidrar till att förstora problemen. En skillnad är att under 

1977 förflyttas problemet från politikern till tidningen, vilket leder till att Geijers problem 

förminskas i artikel 2, 3 och 4, och i dessa artiklar förstoras DN:s problem. Denna 

förflyttning av problemet återses inte under rapporteringen från 2016. 
 
En likhet mellan artikel 1, 2, 3, 6, 7 och 8 är att de förstärker problemet genom att de tar upp 

gamla problem som de anklagade har gjort. 
 
Experter används för att förstora problemet i artikel 1, 2 5 och 6. Det blir en förstärkning av 

problemet i artikel 5 genom att låta extremister komma till tals och genom att det skrivs om 

deras tidigare misstag. Extremisterna nämner också att de känner Kaplan, vilket hjälper till 

att förstora problemet. Hela partiets problem förstoras i artikel 7 och 8, något som inte ses i 

artiklarna från 1977. 

 

7.3.8. Är det en positiv eller negativ artikel? 

1977: Genomgående för alla artiklar från 1977 var att de var till största del negativa för någon 

inblandad part. I artikel 1 kopplas Geijer samman med människor som begått grövre brott, 

och flertalet prostituerade kvinnor och det leder till att det är en negativ artikel för honom. 

Han ses av den anledningen som en säkerhetsrisk och det bidrar till att göra bilden av honom 

negativ. Negativa ord som används är: Utpressningsrisk, narkotikaaffärer, konflikten, 

fängelse och avlyssnad.  
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För Geijer var artikel 2 positiv eftersom han blir försvarad av Palme och rentvådd, artikeln är 

däremot negativ för DN eftersom Palme säger att deras uppgifter är lögnaktiga. Det är en 

negativ ton i artikeln och ord som förstärker det är: Fara för rikets säkerhet, 

hemlighetsstämplad, fler gånger fällts, grova brott och narkotikaparti.  

 

DN tar tillbaka sina anklagelser mot Geijer i artikel 3 och det blir av den anledningen en 

negativ artikel för DN och Bratt eftersom deras trovärdighet har sjunkit och det krävs en 

offentlig ursäkt för att rättfärdiga vad de gjort. För Geijer blir det däremot en positiv artikel. 

Negativa ord som används är: Kriminellt belastad, inte möjliga att belägga, rykten, 

allvarliga konsekvenser och grova beskyllningar. 

 

Artikel 4 var negativ för Bratt och DN eftersom de återigen blir anklagade för att ha 

publicerat felaktig information och genom den ursäkt som skrivs av Bratt blir det bekräftat 

att dem gett ut felaktig information. För Geijer och hans familj blir det en positiv artikel 

eftersom det här framkommer att anklagelserna mot Geijer inte hade någon sanning bakom 

sig. Negativa ord som förstärker är: Dagens Nyheters Skvalleraffär, utan minsta form av 

belägg, skabrösa artikeln, beskyllningarna var grova och smutskastning.  

 

2016: För Kaplan och MP är alla artiklar från 2016 negativa, mycket på grund av språkvalen 

i artiklarna och hur problemen och skandalen presenteras. I artikel 5 är det negativt för 

Kaplan eftersom att han kopplas samman med extremister. Negativa ord som används i 

artikeln är: Högerextrem, anmälts för hets mot folkgrupp, försvarar sitt deltagande, tar 

avstånd och djupt beklagligt.  

 

För Kaplan blir även artikel 6 negativ, hans felsteg radas upp och får ett stort fokus i artikeln. 

Negativa ord för händelsen används, även av de som försöker försvara Kaplan. Påhopp, 

ökända, impopulär, olycklig och felsteg är några av de orden som sätter en negativ klang på 

hela artikeln.  

 

Artikel 7 är negativ eftersom politikerna i texten blir hårt kritiserade och artikeln är negativ 

för Kaplan, statsministern och MP. Några av de negativa ord som används i artikeln är: 

Sviktande, uteblivna, bleka arbetsinsatser, sparkat och illa.  

 

Skribenten får det att låta som att MP inte kan ta ansvar och att de enbart skyller ifrån sig i 

artikel 8. Skribenten kan dementera de försvar och påståenden MP kommer med, vilket blir 

negativt för MP då det ser ut som om de ljuger eller försöker försköna anledningen bakom 

Kaplans misstag. Ord som gör artikeln negativ är: Grova övertramp, olämpliga, tappat 
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koncepterna, avgå och sorgeprocess.  

 

Sammanfattning: En likhet mellan de båda åren är att alla artiklar mer eller mindre är 

negativa. Från 1977 är artikel 2, 3 och 4 negativa i grunden, men positiva för den anklagande 

då han rentvås och skulden istället läggs på DN. Alla artiklar har haft negativa ord som 

förstärker problemen och genom att plocka ut alla negativa och positiva ord blev det tydligt 

att det fanns betydligt fler negativa ord än positiva. De flesta positiva orden användes för att 

betona något negativt, till exempel “en fantastisk beskyllning” (artikel 2). Trots att ordet 

fantastisk är positivt i sig förstärkte ordet något negativt. I rapporteringen från 2016 valde de 

att använda starkare och mer negativa ord i rubriker och underrubriker. Några exempel från 

artikel 5 är att skribenterna skriver “Fångad på bild” i rubriken medan de använder “är med 

på bild” i brödtexten. Under en av bilderna i artikel 5 står det “kallad till krismöte” medan 

det i brödtexten står “kallad till möte”. Det skrivs att Kaplan “försvarar sitt deltagande”, 

istället för att skriva att han beskriver eller förklarar i artikel 5. Det gör att publiken får en 

negativ bild av Kaplan och det blir tydligt att han har gjort något fel. 1977 syntes det också att 

artiklarna var negativa, men de använda sig inte av rubrik, underrubrik eller ingress på 

samma sätt som under 2016. Oftast var det bara en mindre rubrik, bildtext och ingen ingress. 

De negativa orden syntes redan i bildtexten och rubriken i vissa av artiklarna från 1977, 

exempel på det är: “Dagens Nyheters skvalleraffär” (artikel 4),  “fantastisk beskyllning” 

(artikel 2) och “Kvinnoaffär var utpressningsrisk” (artikel 1). 
 

7.4. Resultatsammanfattning 

I följande del kommer resultatet från analysenheterna sammanfattas och placeras in under 

den frågeställning som de besvarar. 

 

7.4.1. Vad fokuserar medierna på under skandalerna? 

Under 1977 fokuserade medier till största del på att DN gjort fel, vilket resulterar i att DN blir 

förlöjligad i de två undersökta artiklarna från AB och det slutar med att problemet blir så 

stort för DN och skribenten att de får be om ursäkt. I rapporteringarna finns det nästan alltid 

ett offer, och det är under 1977 till största del den anklagade politikern som framställs som 

ett offer men det är inte förrän statsministern försvarar honom som han får, och godtar, 

offerrollen. Det är bara i en artikel som den anklagade politikern framställs som dålig, artikel 

1, i de andra blir han rentvådd. I två av artiklarna, artikel 1 och 4, får huvudpersonen komma 

till tals via en intervju, även hans familj intervjuas och de tar upp känslor kring det som hänt. 
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Andra personer som kommer till tals är experter.  

 

Under 2016 fokuserar medierna till största del på politikerns misstag, vilka fel han har gjort 

och hur det påverkar hela partiet. I en artikel, 7, förlöjligar skribenten språkrören och 

statsministern som båda har försvarat och försökt framställa den anklagade som ett offer, 

men det är något skribenterna inte håller med om. Den anklagade politikern får inte komma 

till tals via någon intervju om det inträffade utan istället tas det citat från tidigare intervjuer 

och presskonferenser. Skribenterna använder sig av många experter, mestadels politiker, 

som får uttrycka sig hur fel eller beklagligt det inträffade är och det gör att problemen 

förstoras, och kan vara en bidragande faktor till att den anklagade får avgå.  

 

7.4.2. Förminskar eller förstorar medierna skandalerna? 

Alla åtta artiklar bidrar till att förstora skandalerna, däremot under 1977 så blir Geijers 

skandal förminskad och i artiklarna 2, 3 och 4 förstoras DN:s problem istället. När det gäller 

rubriker så bidrar alla förutom en till en förstoring av problemet, rubriken på artikel 3 

förminskar problemet. Under 1977 tas gamla misstag upp och experter används, mestadels 

politiker, för att ge mer tyngd till problemet.  

 

Inga skandaler förminskas under 2016 men däremot förstoras problemen för inte bara 

politikern, utan hela partiet och gamla misstag används för att förstora problemet i fråga. I 

rapporteringen från 2016 används även extremisters uttalanden för att förstärka problemet. 

Skribenterna använder sig även av negativa ord för att förstora skandalerna, speciellt i 

rubriker och i bildtexter.  

 

7.4.3. Vad finns det för skillnader eller likheter i mediers rapportering 

från år 1977 och år 2016? 

Likheter: Bland artiklarna från 1977 och 2016 har vi funnit fler skillnader än likheter. 

Likheter som har uppmärksammats är att statsministern får komma till tals under båda åren 

och den anklagade blir försvarad av andra politiker inom dens parti, 1977 var det 

statsministern och 2016 var det bland annat språkrören som försvarade den anklagade. En 

stor likhet mellan alla artiklar är att de blir samhällsrelevanta eftersom de rör högt uppsatta 

politiker, dessutom är de flesta artiklarna negativa. Några artiklar från 1977 är däremot 

positiva för den anklagade och negativa för tidningen som skrev anklagelserna. Alla 

artiklarna förstorar problemet, de flesta genom att beskriva tidigare misstag som politikerna 

har gjort. En likhet mellan åren är att de flesta artiklarna är placerade bland andra artiklar 
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som handlar om skandalerna. En sista likhet som uppmärksammats från de båda åren är att 

skribentens egna åsikter syns i artiklarna.  

 

Skillnader: Statsministern syns i fler artiklar under 2016, men får större plats under 1977. 
Politikerna lyckades under 1977 förflytta problemet från Geijer till DN, som först skrivit 

anklagelserna. MP försökte med en liknande taktik 2016 då de ville framställa den anklagade 

som ett offer och flytta över problemet till medierna istället, vilket inte fungerade då alla 

undersökta artiklar under 2016 fortsätter att skuldbelägga politikern. Det framkommer att 

politikern fick stå till svars och avgå under 2016, medan politikern 1977 inte står till svars för 

sagda handlingar då fokuset flyttas till DN och de tvingades be om ursäkt. Under 1977 

kommer huvudpersonen till tals via intervjuer medan huvudpersonen från 2016 endast 

citeras från presskonferenser och tidigare intervjuer. En annan skillnad är att under 1977 

kommer den anklagades familj till tals, och det talas om deras och den anklagades känslor. 

Rapporteringen från 2016 pratar inte känslor alls och ingens familj får komma till tals. En 

annan skillnad från rapporteringen är att två artiklar från 2016 var ledarartiklar, det menar 

på att skribenetens egna åsikter syns i artikeln. Det fanns betydligt fler artiklar skrivna om 

skandalerna under den tid som de skedde under 2016 än 1977.  
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8. Diskussion och slutsats 

I följande kapitel kommer en diskussion, slutsats och vidare forskning att presenteras. 

 

8.1. Diskussion 

Innan analysen påbörjades fanns det vissa förväntningar om vad resultatet skulle bli, några 

av förväntningarna var att det är ett tuffare medieklimat i dag med en mer intensiv och 

kritiskt granskande journalistik samt att skandalerna i dag lever längre och att journalisterna 

gör allt för att gräva fram mer när de väl har funnit någonting, vilket var både rätt och fel. 

Resultatet visade på att rapporteringen under båda åren var granskande och kritisk, och att 

skandalerna tenderar att vara på agendan längre i dagens mediesamhälle. En bakomliggande 

orsak till resultatet kan bero på att det sedan 1977 har skett en globalisering och digitalisering 

i världen, som har förändrat både spelplanen och medielandskapet. En av de största 

förändringarna som inträffat är uppkomsten av Internet, något som har gjort att invånarna i 

det moderna samhället själva har möjligheten att söka upp information. Det resulterar i att 

det inte är lika lätt att begrava en nyhet i dag eftersom den oftast når ut till publiken förr eller 

senare. Det bör även här nämnas att skandalen från 1977 enbart gick att begrava under det 

kritiska skeendet och att den några år senare återkom till agendan, då det framkom att det 

som skrivits från start varit korrekt information. Denna studie har enbart undersökt tiden då 

skandalen först inträffade och inte lång tid efteråt, och av den anledning går det att från 

studiens resultat säga att när det gäller dessa två skandaler gick det att begrava den under 

1977 men inte 2016.  

 

Under 2016 var det en mycket mer intensiv rapportering där fler händelser letades och lades 

fram för att stärka den tes rapporteringen ville stödja. Under 1977 hittade vi färre artiklar om 

skandalen, något som både kan vara på grund av hur medielandskapet såg ut, men det kan 

även bero på vem som satt på makten över dagordningen. I dag finns den makten oftast hos 

tidningen själv, men resultatet från 1977 visar på att politikerna hade mer kontroll över vad 

som skrevs i tidningarna gällande den skandalen, och på så sätt hade de kontroll över 

dagordningen under den tiden. I ett demokratiskt samhälle ska politiker inte påverka vad 

som skrivs i medier, då mediernas uppgift är att granska politiker (Medieakademin, 2016). 

 

Dagordningsteorin bygger på att vissa nyheter får större plats i medier än andra, och på så 

sätt kan medierna påverkar vad samhället ser som viktigt (Strömbäck, 2014). Miljöpartiets 

skandaler 2016 fick stor plats i media, vilket inte var förvånande då det var väldigt mycket 

som skedde under en kort period. Nästan dagligen, under en månads tid, stod det något om 
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MP:s skandaler vilket indirekt, enligt dagordningsteorin, pekar på att det är viktigt för hela 

samhället. När de olika skandalerna jämförs så anser vi att den som skedde 1977 egentligen 

är betydligt allvarligare än den som var under 2016, men det var ändå skandalen 1977 som 

fick minst utrymme i medier under skandalens gång. En av anledningarna bakom det var på 

grund av mediernas skiftning av problemet, de bytte fokus från politikern ifråga till DN och 

det visar på den makt medier har över dagordningen. Medier hade möjligheten, tack vare sin 

maktposition och med hjälp av Palme, att tysta ner en skandal och starta en annan, och de 

var av den anledningen med och bestämde vad som var viktigt samt vad samhället skulle ha 

åsikter om (Strömbäck, 2014). Det var således Palme som tystade ner rapportering om 

skandalen om politikern, och flyttade skulden från politikern till medierna. Förflyttningen av 

problemet bidrog till en förminskning av problem nummer ett: politikerns felsteg och flyttas 

till problem nummer två: tidningens felsteg. En bakomliggande faktor till varför det gick att 

flytta skulden från politikern till media kan ha att göra med att samhället hade ett större 

förtroende för medier och politiker under 1977 än vad som finns i dag (Medieakademin, 

2016). Med ett större förtroende till medier och politiker ter det sig naturligt att samhället 

förlitar sig på att statsministerns dementering i tidningen är korrekt. 

 

I resultatet framkommer det att den anklagade politikern 1977, Geijer, redan avgått när 

skandalen kom ut till allmänheten. I rapporteringen 1977 blev Geijer rentvådd, även fast han 

i första artikeln som Bratt skrev om bordellhärvan bekräftade att hans namn fanns med på 

bordellens kundlista, och att Palme mottagit Perssons promemoria. Det uttalandet verkar ha 

försvunnit någonstans i bruset efter att statsministern dementerat hela historien. Skandalen 

påverkade i det fallet inte politikern på samma negativa sätt som det gjorde under 2016. Det 

är svårt att uttala sig om hur, eller om, publiken påverkades av skandalen under 1977 

eftersom det inte har undersökts i denna studie, det fanns heller inga undersökningar som 

visar att partiets medlemmar skulle tvivla på partiets ledning, något som går att se i resultatet 

kring skandalen 2016. Där påverkades publiken av bland annat rapporteringen, då 

opinionsmätningar visar ett sjunkande väljarstöd för MP efter att skandalerna inträffat. 

Strömbäck (2014) argumenterar för att medier kan ha en enorm påverkan på människor, och 

det kan ses i skandalen under 2016, men det är som sagt svårt att se under 1977:s 

rapportering.  

 

Journalisterna för artiklarna skapar samhällets bild av politikerna genom sin gestaltning av 

dem, vilket är vad gestaltningsteorin bygger på (Strömbäck, 2014). Där politikern blev 

gestaltad som ett offer bidrar det till att samhället tycker synd om personen som blivit utsatt, 

och att det är en faktor som bidrar till en mindre skandal för Geijer under 1977. När resultatet 

från 1977 ställs mot det från 2016 syns en stor skillnad, politikern från 2016 blir aldrig 
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gestaltad som ett offer, utan snarare som en “förövare”, någon som har gjort fel och det kan 

vara en bidragande faktor bakom att politikern senare fick avgå. Vad hade utkomsten blivit 

ifall tidningarna i dag gestaltat politikern som ett offer istället? Är det något som hade räddat 

hans politiska position? Hur samhället ska ta en nyhet är svårt att spekulera kring, men med 

resultatet i denna studie går det att se mediernas roll i bidragandet till vad utgången av en 

skandal blir. Strömbäck (2014) argumenterar för att vi är beroende av att få våra nyheter från 

nyhetsjournalistiken och den påverkar vår uppfattning av verkligheten samt har makt över 

våra tankar. Något som framkommer i studiens resultat är att hela MP blev ifrågasatta under 

rapporteringens gång och väljarstödet sjönk, vilket visar på att journalistiken påverkar 

samhällets tankar. 

 

Strömbäck (2001) ser i sin studie att det är politikernas handlingar och relationer som 

hamnar i fokus och att politiken hamnar i skymundan, vilket även går att se i denna studies 

resultat. Under 1977 belystes aldrig politikerns politiska ståndpunkt utan det var endast det 

personliga planet som var av intresse. Rapporteringen från 2016 nämner kortfattat att MP 

inte kan uppfylla sina vallöften, men det huvudsakliga fokuset låg på politikerns misstag.  

 

I resultatet syns ett samband mellan alla artiklarna och det sambandet är att de alla bidrar till 

att förstora skandalerna. Genom att de förstorar problemet i texten så bidrar det till att 

skandalen ses som viktig och det kan kopplas till dagordningsteorin. Med det går det att 

argumentera för att ifall skandalen förminskats och inte fått samma plats i tidningarna så 

hade den inte setts som lika viktigt, och det hade kanske inte ens blivit en skandal. Ett annat 

resultat från studien som kan bindas samman till en teori är huruvida artiklarna som 

undersökts är negativa eller positiva och det kan kopplas till gestaltningsteorin. De flesta 

artiklar som har undersökts har varit negativa. Strömbäck (2001) argumenterar för att 

medier bidrar till att skildra en negativ bild av politiker, vilket är något som går att återse i 

resultatet där politiker, politiska partier och DN gestaltas som negativa och det ger samhället 

en negativ bild av dem. Det förstärks i artiklarna genom att journalisten använder negativa 

ord när de beskriver händelsen och politikern. Ett exempel är att de skriver: “kallad till 

krismöte” som bildtext medan de skriver “kallad till möte” i brödtexten (artikel 5). Det ser ut 

att ha varit ett medvetet val av journalisterna för att locka läsare, speciellt när de negativa 

orden används så tydligt och eftersom det är något som väcker uppmärksamhet. För visst är 

det mer spännande att läsa om ett krismöte än om ett möte. 

 

Även resultatet kring om personer framställs som bra eller dåliga återknyter till 

gestaltningsteorin. Överlag gestaltas personer som dåliga, som om de har gjort fel och det har 

lett till, vid båda årens rapportering, att personer har förflyttats eller fått avgå. Den skillnad 
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som återfinns är att det under 1977 är journalisten som förflyttas från sin post och under 

2016 är det politikern som avgår. Hur hade utgången blivit om Kaplan istället gestaltades 

som bra? Skulle det kunna ha lett till att han suttit kvar på sin post? Eller hade tidningarna 

då istället fått kritik från samhället? Här blir det intressant att jämföra medieklimatet och 

medielandskapen mellan de två åren, då det inte ser likadant ut 2016 som det gjorde 1977. En 

annan aspekt som kan ha påverkat är att det är två olika skandaler som jämförs i studien, 

vilket kan ha en avgörande betydelse i hur mediers rapportering ser ut. 

 

Att medielandskapet 1977 inte ser ut som i dag bidrog till att skandalen gick att mörkläggas 

under den period då det först rapporterades om skandalen, även om informationen kring 

skandalen senare blev omdiskuterad i medier och blev en samhällsdebatt så dog den ut fort 

1977. I dag är den en av Sveriges mest omtalade skandaler. Hur hade skandalen utvecklats 

om skandalen inträffat 2016? Hade statsministerns ord då haft samma tyngd i dag som då? 

Eller hade samhället via andra kanaler tagit reda på den korrekta informationen? Från 

studiens resultat och egna erfarenheter anser vi att det är svårare att i dag tysta ner en 

skandal som medierna börjat rapporterat om och det är en större chans att politikers misstag 

kommer fram, även de mindre händelserna, vilket syns i rapporteringen om Kaplan. Vi tror 

att ifall inte tidningarna hade rapporterat om skandalen hade skandalen förmodligen läckt ut 

via en annan mediekanal. 

 

Nu i efterhand skulle det ha varit intressant att ha en till politisk skandal att undersöka och 

jämföra med, eftersom det inte fanns så mycket material från 1977. Analysen gjordes på fyra 

artiklar från 1977 då det var de som vi ansåg var mest relevanta, och för kunna att göra en så 

jämn analys som möjligt blev det även fyra artiklar från 2016. Om en skandal till hade 

undersökts hade det resulterat i bredare data och på så sätt bidragit till ett mer trovärdigt 

resultat. Genom att undersöka flera fall får slutsatserna en bredare grund att stå på och kan 

av den anledningen ses som mer trovärdiga. Med det sagt vill vi fortfarande argumentera för 

att denna studie är trovärdig tack vare användandet av validitet och reliabilitet under 

analysens gång. Vi är även medvetna om att resultatet från denna studie endast kan säga 

något om just dessa två skandaler av den anledning att vi använts oss av ett öppet 

förhållningssätt.  

 

8.2. Slutsatser 

Resultatet av denna studie har visat att det finns fler skillnader än likheter mellan 

rapporteringarna från 1977 och 2016. Den största skillnaden var att politiker kunde tysta ner 

skandalen under 1977, vilket de inte lyckades med 2016. År 1977 var det inte lika 
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uppmärksammat då politikerna hade större inflytande över media och politikerna kunde 

enkelt tysta ned en nyhet. Resultatet påvisar att i skandalen under 2016 har politikers 

inflytande över medier sjunkit och de kan inte längre kontrollera vad de rapporterar om, och 

det resulterade i att politikern i fråga fick stå för vad den gjort och i detta fall fick politikern 

avgå.  

 

Mediers sätt att skriva kring politiska skandaler skiljer sig inte mycket åt mellan 1977 och 

2016. Exempel på likheter är att de båda förstorar skandalerna med hjälp av negativa ord, 

rapporteringen är kritisk och granskande, dessutom blir de anklagade gestaltade på ett 

negativt sätt och de framställs som dåliga. Mediers sätt att rapportera har av den anledningen 

inte ändrats mycket från 1977 fram tills 2016, och resultatet svarar till att det inte har varit 

någon stor utveckling av rapporteringen kring politiska skandaler i tryckta medier. Trots att 

det är en mer intensiv rapportering 2016 så är sättet att skriva på detsamma mellan åren.  

 

I denna studies resultat framgår det att under 2016 bidrar mediers rapportering om politiker 

till ett minskat väljarstöd för partiet. Det går inte att med hundraprocentig säkerhet fastställa 

att det sjunkande väljarstödet för partiet är på grund av mediernas negativa rapportering, 

men det var inte förrän efter rapporteringen som stödet sjönk och av den anledning går det 

att argumentera för att det ska ha varit den bidragande faktorn.  

 

Resultatet från denna studie visar att rapporteringen från de två undersökta skandalerna 

centrerar kring politikern på ett personligt plan då det handlar om deras privata handlingar. I 

rapporteringen från 2016 får politikerns partis löften en mindre plats, men det huvudsakligt 

viktiga är genomgående politikerns handlingar. Det gör att denna studies resultat stärker det 

resultat Strömbäck (2001) kom fram till i sin studie, att politikern i sig står i fokus med sina 

handlingar och relationer medan politiken hamnar i skymundan.  

 

8.3. Vidare forskning 

Under studiens gång har flera intressanta forskningsområden upptäckts, fler än vad som 

undersöks i denna studie. Ett alternativ är att undersöka ifall det finns fler skandaler som 

slutat som Geijeraffären, det vill säga ifall andra politiker lyckats förminska sina skandaler 

och flytta problemet från sig själva till medier. Ett andra alternativ för vidare forskning skulle 

vara att fokusera på de olika partiernas krishantering och kriskommunikation och se om de 

under en kris eller skandal följer sin plan och hur planen då fungerar. Ett tredje alternativ för 

vidare forskning är att bygga vidare på denna studie och undersöka fler skandaler, mot de 

undersökta skandalerna i denna studie, för att få ett större material att grunda sitt resultat i.   
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Bilaga 2 

Geijeraffären 

Artikel 1 
Rubrik: Kvinnoaffär var utpressningsrisk 

Ingress: Rikspolischefen Carl Persson skrev 1969 ett PM till dåvarande 
statsminister Olof Palme att han ansåg att justiteministern, Lennart Geijers, 
förbindelse med en ung prostituerad kvinna innebar en säkerhetsrisk. 

 

Kvinnan hade straffats för narkotikabrott och hade kontakater med den organsiserade 

narkotikabrottsligheten. Statsminister Olof Palme uppmanade Lennart Geijer att upphöra med 

förbindelsen.  

–Javisst har Carl Persson skrivit den där promemorian, säger Lennart Geijer till DN. Men det 

var en massa skvaller han sprang med här uppe. 

Lennart Geijers namn figurerar också i den hemligstämplade utredningen om de kunder som 

anlitade den lyxbordell som sprängdes av polisen förra året. Den kvinna som drev 

verksamheten och som dömdes till två års fängelse har nära kontakter med den s k Mr X, Leif 

Stenberg-Skiffer. 

I juni förra årets dömdes en kvinna till två års fängelse för koppleri. Hon fick också betala 200 

000 kronor.  

Att kvinnan avslöjades berodde på att polisen bedrev omfattande spaning mot den s k Mr X, 

Leif Stenberg-Skiffer. Kvinnan var nära vän med Stenberg-Skiffer. Polisen avlyssnade hennes 

telefon för att finna ut om hon sysslade med narkotikaaffärer.  

 

Hemliga namn 

Polisen fann istället en omfattande callgirl-verksamhet. Under förundersökningarna kom det 

fram en rad namn på dels kunder och dels prostituerade. Kundernas namn förblev hemliga, 

men flickornas namn blev offentliga i rättegången.  

Pressen begärde att kundernas namn skulle lämnas ut, men begäran avslogs och utredningen 

hemligstämplades under 20 år, vilket är mycket ovanligt fortfarande. Ett av namnen som 

fanns i materialet är Lennart Geijer. 

Chefsåklagare Eric Östberg säger: 

-Jag har tagit del av hela utredningsmaterialet och sett samtliga namn som figurerar. Jag gör 

inget uttalande vad gäller detta namn. Det är ett avslutat ärende.  
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DN: dementerar du att Lennart Geijers namn finns med? 

-Jag gör inget uttalande.  

 

Stor risk 

Att gå på bordell och besöka prostituerade är i sig inget brott. Men det är klart att det finns en 

stor risk att bli föremål för utpressning när det gäller människor i höga samhällsbefattningar, 

säger Morgan Svensson, som var med och tog fram namn på de kunder som senare 

hemligstämplades.  

Detta sa han i ett samtal med DN under onsdagen utan att särskilda namn nämndes. Ställd 

inför frågan om han vill dementera att Lennart Geijers namn finns med bland kunderna säger 

han:  

-Jag säger varken ja eller nej. 

Det är inte första gången som Lennart Geijers namn figurerar i samband med prostituerade. 

Enligt vad DN erfar är det i själva verket säkerhetsfrågorna kring Lennart Geijers person och 

polisens krav på att sådana kontakter inte ska förekomma. Det är det som ligger bakom 

konflikten mellan chefen för rikspolisstyrelsen Carl Persson och Lennart Geijer, och inte olika 

syn på hur säkerhetstjänsten ska arbeta. 

I slutet av 60-talet fann Säpo att Lennart Geijer umgicks med en ung flicka. Hon var 

prostituerad och togs om hand av Lennart Geijer redan när han arbetade på TCO. 

 

Narkotikabrott  

Ungefär samtidigt som Geijer gick in i regeringen drogs den unga flickan in i organiserad 

narkotikabrotsslighet. Hon har flera gånger dömts för narkotikabrott. Det var detta som gjorde 

att Säpo bedömde att Geijers kontakt med flickan innebar en säkerhetsrisk. 

Carl Persson skrev därför ett PM till dåvarande statsminister Olof Palme och Palme 

kontaktade Geijer och underströk skarpt för honom att förbindelsen måste sluta. Eftersom 

Geijer var fäst vid kvinnan tog han detta hårt. DN frågade Carl Persson om hans PM till 

Palme. 

-Jag kan inte och vill inte säga någonting om detta.  

På frågan om Lennart Geijers namn finns med i utredningsmaterialet kring lyxbordellen säger 

Carl Persson: 

-Det var ju Stockholmspolisen som hade hand om det där. Du får väl tala med dom. Jag vill 

inte uttala mig om den saken heller.  
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Den unga kvinnan som Lennart Geijer umgicks med tidigare hade nära och intima kontakter 

med en man som har dömts upprepade gånger för mycket grov narkotikabrosstlighet. Han kan 

i storleksordning jämföras med Karl Pauksch. 

 

Benådades 

Mannen benådades nyligen av Lennart Geijer och det kom i samband med detta fram att han 

umgicks med en kvinna som arbetade på kanslihuset. Kort efter frigivningen greps mannen på 

nytt med ett stort narkotikaparti och sitter nu åter fängslad. Lennart Geijer säger själv: 

-Jovisst har Carl Persson skrivit den där promemorian. Jag har inte läst den själv men det var 

en massa skvaller som han sprang med här uppe. Men jag nekar inte till att jag träffade 

kvinnan. Men det är ju längesen nu. Och att hon hade kontakter med mannen visste jag inte.  

-Vad gäller att mitt namn skulle vara med i utredningen om callgirlhärvan så har jag hört det. 

Carl Persson har talat med Palme om det.  

 

Peter Bratt 

Publicerad den 18 november, 1977 i Dagens Nyheter. 

 

Artikel 2 

Rubrik: ”Anklagelserna mot Geijer är sällsynt skamlig” 

Det säger Olof Palme om beskyllningarna i Dagens Nyheter mot förre 
justitiministern Lennart Geijer. Palme förnekar att han skulle ha fått någotb PM 
där Geijer utpekats som säkerhetsrisk. 
Ingress: I dag skriver Dagens Nyheter att rikspolischefen Carl Persson i en 
promemoria från 1969 utpekat Lennart Geijer som en säkerhetsrisk. Orsaken 
skulle vara en förbindelse mellan förre justitieministern och en ugn 
prostituerad kvinna. 
–  Det är osant. Och någon sådan promemoria har jag inte fått, säger Olof 
Palme till Aftonbladet. 
 

Brödtext och mellanrubrik 

I Dagens Nyheters artikel sägs att Lennart Geijer redan under sin tid som jurist på TCO 

kommit i kontakt med en ung prostituerad flicka. Säpo sägs ha kommit på Lennart Geijers 
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förbindelse med flickan i slutet av sextiotalet, då han var justitieminister. Rikspolischefen 

Carl Persson skrev då en promemoria, som innehöll såväl information om förbindelsen som 

åsikten att Lennart Geijer var en säkerhetsrisk. Detta skulle ha lett till att Olof Palme 

uppmanat Geijer att avbryta sin förbindelse trots den djupa förälskelsen. Olof Palme säger: 

– Att Carl Persson påstått att Lennart Geijer är en säkerhetsrisk är osant. 

– Det är en fantastisk beskyllning Dagens Nyheter gör. Man säger att rikspolischefen skulle 

påstått att justitieministern är en fara för rikets säkerhet, säger Palme och tillägger: 

– Någon promemoria från 1969 har jag inte fått. 

I artikeln sägs vidare att Lennart Geijers namn skulle förekommit i ytterligare ett 

sammanhang med prostituerade. Det handlar om en omskriven callgirl-kedja, som polisen 

sprängde ifjol. Alla påstådda kunder har fått sina namn skyddade genom att de har 

hemlighetsstämplats i 20 år. Enligt Dagens Nyheter finns det en hemligstämplad namnlista 

med bland annat Lennart Geijers namn. 

– Det är riktigt att det i augusti 1976 anmäldes till mig att en rad ledande personer i olika 

partier av ledaren av en callgirl-kedja påstods varit kunder hos henne, säger Olof Palme. 

– Såvitt jag kunnat finns saknade beskyllningarna i samtliga fall grund. 

– Det ledde vid den här tiden till omfattande skvaller. Många tidningar hade materialet. Men 

ingen publicerade det av goda skäl, eftersom det var osanning. Det är först Dagens Nyheter 

som ger sig ned i det träsket. I artikeln citeras ett uttalande av Olof Palme där han säger att det 

är väl känt att polisen har ett horn i sidan till Lennart Geijer. 

– Något allmänt påstående om att polisen skulle ha ett horn i sidan till Lennart Geijer har jag 

aldrig gjort. 

Dagens Nyheter berättar vidare hur den unga prostituerade hade nära och intima kontakter 

med en man som flera gånger fällts för grova brott. Han benådades av Lennart Geijer, och 

bara en kort tid därefter misstänktes han ligga bakom ett jättelikt narkotikaparti. 

Socialdemokraten Björn Björnström anklagades i Expressen för att ha myglat till sig en 

bostad. Expressen fälldes i Pressens Opinionsnämnd också för den anklagelsen. 

Olof Palme säger: 

– På grund av rekommendationer från samtliga instanser däribland Högsta Domstolen, fick en 

brottsling sitt straff förkortat med tio månader. Han återföll dessvärre i grov brottslighet. 

– De insinuationer som Dagens Nyheter i sammanhanget gör mot Lennart Geijer är sällsynt 

skamliga. 
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Staffan Kellerbord 

Publicerad den 18 november, 1977 i Aftonbladet. 

 

Artikel 3 

Rubrik: Peter Bratt: 
Hur artikeln kom till 
 

Av alla de påståenden som framfördes i fredagens DN om Lennart Geijer finns det egentligen 

bara en sak som kvarstår. Rikspolisen Carl Persson har i början av 70-talet med statsministern 

diskuterat justitieministerns kontakter med en ung flicka. Persson hävdade att kontakterna inte 

var lämpliga eftersom flickan var kriminellt belastad.  

Denna nyhet fanns det anledning att publicera eftersom det verkligen är anmärkningsvärt att 

en rikspolischef på detta sätt tar kontakt med statsministern på detta sätt angående landets 

justitieminister. Men denna nyhet behöver inte vara negativ för Lennart Geijer. Det kan ju ha 

varit humanitärt intresse att göra en social insats som låg bakom Geijers kontakt med flickan. 

Men varför skrev då artikeln? Hur kunde DN komma med så grova beskyllningar som senare 

visade sig omöjliga att belägga på någon punkt?  Och hur kunde redaktionsledningen 

publicera sådant material?  

I många år har det cirkulerat ihärdiga rykten om att de högsta topparna för den organiserade 

brottsligheten har kunnat operera fritt därför att de haft hållhakar på medlemmar i regeringen.  

 

Jag har den senaste tiden talat med journalister, prostituerade och författare som försöker 

finna belägg för att den här teorin ska stämma. Det finns en mängd rykten och påståenden, 

men mycket lite fakta att ta på. En dag i början av denna vecka tog jag kontakt med en person 

som är högt och strategiskt placerad inom förvaltningen. Hans position är sådan att han 

verkligen har anledningen att veta vad han talar om. Det fanns heller ingen som helst 

anledning  att tro att hans agerande var styrt av politiska eller andra skäl. Han gav mig då det 

huvudsakliga underlaget till vad som står i fredagens artikel. Genom att publicera dessa, som 

jag trodde, sanna uppgifter skulle det bli möjligt att gå till botten med hela affären kring Mr X 

och kring påståendena om utpressning mot statsråd.  

Min källa gjorde också gällande att det här bara var början, det fanns ännu viktigare saker som 

kanske skulle komma i ljuset längre fram. här kommer alltså en så centralt placerad och tung 
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uppgiftlämnare med dessa uppgifter. Jag gör kontroller och finner att de stämmer att samtalen 

mellan Persson och Palme har förts och att geijer vet att man påstått att hans namn skulle 

figurera i härvan kring lyxbordellen. Ingen dementerar. Jag skriver så artikeln och läser upp 

den i telefon för min huvudkälla och frågar om han inser att det kommer att få mycket 

allvarliga konsekvenser om uppgifterna inte är helt korrekta. Jodå är här är riktigt. Det du 

skrivit är korrekt svarade han.  

I det läget ansåg jag att uppgifterna borde publiceras och att man inte kunde ta hänsyn till 

Geijer som privatperson. 

 

Nå, men varför accepterade då redaktionsledningen artikeln?  

Jag var själv totalt övertygad om riktigheten i allt som stod. Jag uppgav inte min källa och 

mina delkällor, utan sa att det var min rätt att inte röja källorna och att jag gick i god för att de 

var totalt pålitliga. Jag satte min journalistiska heder i pant på att artikeln var riktigt.  

Jag insisterade hårt på att detta var viktigt och bara början på betydligt större avslöjanden.  

 

Ansvarige utgivaren ställde en rad konkreta frågor om hur tillförlitliga vissa uppgifter var och 

vilken grad av insyn källan hade. Jag svarade honom så att han kunde känna sig lugn på dessa 

punkter. Jag hävdade också att det var fel att vänta därför att myndigheterna nu visste var vi 

var på spåren och att andra tidningar skulle komma före om vi dröjde.  

Efter långa diskussioner accepterade redaktionsledningen att lämna artikeln till tryck, 

beroende på att min litade på mig och mitt sätt att karaktärisera källan. I ljuset av mitt 

agerande och min totala tilltro till uppgifterna tycker jag det var riktigt handlat.  

 

Nu har det som sagt visat sig att en mycket liten del av artikeln håller tätt. Och den delen 

behöver inte vara komprometterande för Geijer.  

Samtliga beskyllningar mot Lennart Geijer har varit felaktiga. Han bör ha full återupprättelse 

för den smutskastning uppgifterna i artikeln innehöll.  

Allt beror på min tilltro till min huvudkälla som jag ansåg vara ställd över allt tvivel. Det 

visade sig vara helt fel. Till detta kommer min bedömning av alla de långa och många samtal 

jag haft med personer som tror på teorierna om organiserade brottslingars hållhakar på 

regeringsmedlemmar. 

 

Det har påståtts att artikeln skulle vara en personlig hämndaktion från min sida mot Lennart 

Geijer efter vad som hände i IB-affären. 
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Det är inte så, Geijer hade i realiteten ingenting med den affären att göra.  

 

Jag har brustit i omdöme. Jag är skyldig Lennart Geijer, tidningens läsare och tidningen en 

uppriktig ursäkt. Jag har själv tagit initiativet till och varit mycket angelägen om att få lämna 

denna personliga redogörelse.  

 

Peter Bratt 

Publicerad den 20 november, 1977 i Dagens Nyheter. 

Artikel 4 

DAGENS NYHETERS SKVALLLERAFFÄR 

Rubrik: Alla anklagelser mot Geijer har varit felaktiga 

Underrubrik: Dagens Nyheter tar tillbaka alla anklagelser mot Lennart Geijer och 
artikelförfattaren Peter Bratt ber personligen om ursäkt men frågan kvarstår: 
Hur kunde artikeln hamna i tidningen? 

Ingress: Nu har Dagens Nyheter tagit tillbaka alla anklagelser mot Lennart 
Geijer. Chefredaktören Hans-Ingvar Johnsson och artikelförfattaren Peter Bratt 
har bett om ursäkt. Därmed kunde man sätta punkt för Dagens Nyheters 
skvalleraffär. Men diskussionerna kommer att fortsätta gå höga om hur en 
tidning kunde publicera den här typen av anklagelser utan minsta form av 
belägg. 
 

Brödtext och mellanrubriker 

I dagens nummer av Dagens Nyheter skriver Peter Bratt om hur han skrev den skabrösa 

artikeln. Han erkänner att beskyllningarna var grova och helt omöjliga att belägga. Peter Bratt 

har helt enkelt, enligt sin egen utsago, arbetat med rykten som han uppsnabbat om att den 

organiserade brottslighet med Mr X i spetsen haft hållhakar på regeringen. Dessa rykten har 

han sedan pratat med prostituerade, journalister och författare. Därigenom fick han höra 

många rykten, men ingen fakta. Därefter gick han vidare. Bratt skriver: 

– En dag i början av denna vecka tog jag kontakt med en person som är högt och strategiskt 

placerad. Hans position är sådan att han verkligen har anledning att veta vad han talar om. 

Det var denne man som, enligt Bratt, lämnade uppgifterna som senare blev en artikel i Dagens 

Nyheter. Någon kontroll av uppgifterna gjorde inte Bratt. 
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Talade inte om källan 

Källan utlovade också fler och lika allvarliga uppgifter. 

Bratt bekräftar också uppgifter i Aftonbladet i går att han inte för sina chefer och för 

den ansvarige utgivaren talat om vem som var   källa. I stället satte han sin 

journalistiska heder i pant på att det var en mycket god och säker källa. 

 

Därefter skriver Bratt: 

”Samtliga beskyllningar mot Lennart Geijer har varit felaktiga. Han bör ha full upprättelse för 

den smutskastning uppgifterna i artikeln innehöll.” 

Innan han avslutar artikeln skriver han: 

”Jag har brustit i omdöme. Jag är skyldig Lennart Geijer, tidningens läsare och tidningen en 

uppriktig ursäkt.” 

Också chefredaktören Hans-Ingvar Johnsson skriver och ber Lennart Geijer om ursäkt. Även 

han intygar att alla anklagelser mot Geijer är felaktiga. 

 

Vidhåller på en punkt – men även det är fel … 

På en punkt vidhåller man till en del artikeln. Det gäller att rikspolischefen Carl Persson i 

början av sjuttiotalet kontaktat Olof Palme för att säga att Geijer på grund av en påstådd 

relation med en prostituerad var ett tänkbart offer för utpressning. Men som Aftonbladet 

tidigare berättat är också denna uppgift felaktig. Vad som förekommit är att Persson visat ett 

förhörsprotokoll gjort i samband med en mindre brottsutredning. Därför säger en prostituerad 

att hon är Geijers älskarinna. En uppgift som Palme lätt kunde konstatera var felaktig. Och 

Persson framförde aldrig åsikten att Geijer kunde bli ett offer för utpressning. 

Den här dementin kommer först i dag. Det torde ha varit uppenbart redan i går att 

artikeln var felaktig. 

Pressens Opinionsnämnd kommer att granska artikeln. Lennart Geijer kommer att en av de 

allra närmaste dagarna bestämma om han ska stämma tidningen eller ej. Lennart Geijer 

kommenterar skvaller affären såhär: 

– Jag har under fredagen och lördagen upplevt en kraftfull opinion bland människor 

och i massmedia som har reagerat mot Dagens Nyheters journalistik. Den reaktionen 

har varit glädjande. 

– Jag är glad över dementin och ursäkten i Dagens Nyheter framförallt för min hustru och 

barns skull. 
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– Folk inbillar sig att politiker är okänsliga och hårdhudade. Det är verkligen inte sant. Det 

här var oerhört påfrestande, inte bara för mig utan för oss alla. 

Ninnie Geijer säger om affären: 

– Vi har varit gifta i 35 år och jag känner Lennart. Det är tur det för annars kunde det ha hänt 

hemska saker. 

 

Staffan Kellerborg 

Publicerad den 20 november, 1977 i Aftonbladet. 

Bilaga 3 

Miljöpartiets skandal 

Artikel 5  
Rubrik: Äter med extremist 
Text under bild: KALLAD TILL KRISMÖTE Statsminister Stefan Löfven hade i går 
ett möte med bostadsminister Kaplan. ”Han har förstått att han måste vara 
mycket noggrannare”, säger Löfven. 
Underrubrik: 

Bostadsministern fångad på bild med högerextrem ledare 

 Löfven: Är djupt beklagligt 
Ingress: Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) var på samma middag som en 
höger extrem ledare. Efter att ett foto från middagen uppmärksammats tar 
ministern nu avstånd från ett par av gästerna vid samma bord. 
– Som gäst på en tillställning kan jag inte kontrollera vilka andra som är 
närvarande utan det måste organisationen som arrangerar tillställningen ta 
ansvar för, säger han i ett pressmeddelande. 
 
Brödtext och mellanrubrik 
På en bild från juli 2015 syns bostadsminister Mehmet Kaplan äta middag tillsammans med 

bland andra Barbaros Leylani och Ilhan Sentürk. Den senare är svensk ordförande för den 

turkiska högerextrema organisationen Grå vargarna. Barbaros Leylani uppmärksammades 

förra veckan efter ett tal på Sergels torg där han talade till sina ”ras kamrater”. 
–Turken vaknar! De armeniska hundarna bör akta sig. Död åt de armeniska hundarna! ropade 
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Barbaros Leylani i talet, som han höll under en demonstration på Sergels torg, enligt TV4 

Nyheterna. 
 
”Kände honom väl” 
När talet uppmärksammats fick Leylani avgå som vice ordförande för Turkiska riksförbundet 

och han har även anmälts för hets mot folkgrupp. Enligt Barbaros Leylani var det en 

organisation som kallas Tumsaid som bjöd in till middagen. Från Turkiska riksförbundet 

deltog tre personer, Leylani var en av dem. Han pratade inte med Mehmet Kaplan under 

kvällen. 
– Jag kände honom väl innan han blev minister, men nu har vi ingen nära kontakt, säger han 

till Aftonbladet. 
 
Var Ilhan Sentürk med på middagen?  
– Ja, han kom lite senare. Vi tog i hand och hälsade. Ilhan Sentürk bekräftar att han är 

ordförande för Grå vargarna i Sverige, men han vill inte kalla sig högerextrem.  
– Jag älskar mitt land, det gör väl du med, säger han. 
 
Tar avstånd 
Han bekräftar att han var med på middagen men säger att han inte pratade med Mehmet 

Kaplan eller i förväg visste att han skulle närvara. 
–Vi känner varandra, inte hundra procent, men jag vet vem han är och han vet vem jag är. Jag 

tror inte att han tycker om vår organisation. I ett pressmeddelande försvarar Kaplan sitt del 

tagande på middagen. 
–Jag deltar på många olika tillställningar, seminarier och middagar som arrangeras av olika 

organisationer. Kaplan tar avstånd från den högerextrema organisationen Grå vargarna – och 

mot Leylanis uttalande som uppmärksammades förra veckan. 
– Barbaros Leylanis uppmärksammade hat och våldsretorik är fruktansvärd. Jag har inget 

samröre med Leylani eller organisationen Grå vargarna över huvud taget. Jag och Miljöpartiet 

tar alltid fullt avstånd från alla typer av högerextrema organisationer och yttringar. Det är bra 

att Leylani har lämnat alla sina uppdrag i Turkiska riksförbundet, säger Mehmet Kaplan. 
 
”Ytterst olämpligt” 
Statsminister Stefan Löfven kallade i går Mehmet Kaplan till ett möte. 
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– Det är djupt beklagligt att Mehmet Kaplan hamna de i det sällskapet och han har förstått att 

han måste vara mycket noggrannare, sa statsministern. Även kultur och demokratiminister 

Alice Bah Kuhnke reagerade kraftigt. 
– Jag tycker det är ytterst olämpligt att vi statsråd finns i sammanhang där extremister också 

finns. Det här ger oss anledning att se över våra rutiner när det gäller de middagar och 

inbjudningar som vi löpande får som statsråd. 
 

Victor Stenquist 
Olof Svensson 
Publicerades den 15 april, 2016 i Aftonbladet. 

 

Artikel 6 
Rubrik: Tio riksdagsår kantade av kritik 

Ingress: Mehmet Kaplan avgick som minister - men medgav inga fel. 
- Jag vet vem jag är, vad jag har gjort och jag har svarat på det, sade han. 
 

Brödtext och mellanrubriker 

Som Sveriges första öppet praktiserande muslimska minister var Mehemet Kaplan 

kontroversiell. Efter att Stefan Löfven utsåg honom till bostadsminister strömmade hatmejlen 

till Miljöpartiets kansli.                                                                                                       

- Såväl Twitter som vår mejlbox har svämmat över av påhopp sade Gustav Fridolin till 

tidningen Dagen.                                                                                     

 

Men Mehmet Kaplan hade andra och kanske hårdare kritiker än de som inte tål en muslim i 

regeringen. Bland flera invandrargrupper med ursprung i Turkiet är Mehmet Kaplan mycket 

impopulär. Journalisten Kurdo Baksi berättar för DN att många kurder i Sverige har varit 

tveksamma till Mehemet Kaplan i många år haft koll på honom sedan han kom in i riksdagen 

2006. Från och med den 11 mars 2010 granskades allt Kaplan gjorde. Den dagen röstade 

riksdagen om Sverige skulle erkänna Turkiets folkmord på armenier. 

 

Miljöpartiet var för ett erkännande. Men Mehmet Kaplan argumenterade under ett långt 

anförande för att riksdagen skulle rösta nej. När det sedan vad dags för omröstning lämnade 
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Kaplan kammaren och deltog inte. - Det väckte enorma känslor bland kurder, syrianer och 

armenier i Sverige. Från och med den dagen började man bevaka honom medialt både i 

Turkiet och i Sverige. Man kollade allt han sa, vad han skrev, till och med vilka flygbolag han 

reste med till Turkiet när han blev minister, säger Kurdo Baksi. Bilden av Mehmet Kaplan är 

dubbel genom hela hans politiska karriär. Å ena sidan har han ett stort engagemang mot 

islamistiska grupper andra extremistiska riktningar. –Mehmet har rört sig mycket i det 

muslimska civilsamhället och är definitivt inte igenkänd som en antisemit eller rasist, som han 

har utmålats som av en del kritiker, säger Elvir Gigovic, ordförande i Sveriges muslimska råd. 

 

I en intervju i Sydsvenskan 2006 kallad Mehmet Kaplan radikala grupper för ”muslimska 

skinheads”.  – Jag tycker att man kan jämföra dem med rasistiska högerextremister, sade 

Kaplan.  Mehmet Kaplan, som var med och grundande Svenska muslimer för fred och 

rättvisa, menade att islamisterna hade tydliga beröringspunkter med extremhögern.   

–De är som Nationaldemokraterna: en liten högljudd gren som försöker upplysa om att vi 

andra är inne på ”fel väg”. De har till och med samma åsikter som svenska högerextremister: 

de talar om en judisk, sionistisk världskonspiration. 

Å andra sidan har vi klavertrampen. Till en konferens i Sveriges riksdag 2011 bjöd Mehmet 

Kaplan in den ökända brittiska antisemiten Yvonne Ridley. Så har vi de möten som avslöjats 

den senaste veckan där Kaplan fångades på bild vid samma middagsbord som turkiska 

extremnationalister. 

 

Kritiken mot Kaplan har inte bara handlat om att han rört sig i fel kretsar. Uttalandet där 

Israel jämfördes med nazisternas Tyskland på 1930-talet var inte det första som fick 

uppmärksamhet. Mehmet Kaplan har jämfört ungdomar som reser till Syrien för att strida 

med frivilliga som deltog i finska vinterkriget och han har sagt att unga ansluter sig till IS på 

grund av islamofobin i Europa. 

I spåren av de Muhammed-teckningarna i Jyllands-Posten ifrågasatte han om yttrandefriheten 

omfattade kritik mot religioner. 

– Det handlar om en maktfråga, där en utsatt grupp provocerats och där man på förhand kunde 

förstå att de skulle känna sig kränkta. Då kan man inte komma dragande med yttrandefrihet. 

 

Gång på gång har Mehmet Kaplan backat och bett om ursäkt. Gång på gång har han gjort 

nya felsteg. Den 18 april gick det inte längre. En blek Stefan Löfven berättade på en hastigt 

sammankallad presskonferens att det var en samlad bedömning som fick Mehmet Kaplan att 
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avgå. Bedömningen var så samlad att Stefan Löfven upprepade ”samlad bedömning” gång på 

gång. Då hade Mehmet Kaplans uttalanden om Israel fördömts av såväl utrikesminister 

Margot Wallström som den tidigare S-ledaren Mona Sahlin. Bostadsministerns dagar i 

politikens toppskikt var räknade. Mehmet Kaplan själv tog en klunk vatten och sade ”hej 

allihopa” till de församlade journalisterna. Sedan levererade han ett fyra minuter långt 

försvarstal. 

– Jag har hela mitt liv kämpat för mänskliga rättigheter, demokrati och dialog. Jag har aktivt i 

alla sammanhang jag deltagit i motverkat all sorts rasism, islamofobi och antisemitism, sade 

Kaplan. 

 

Att han nu avgår beror inte på att han gjort fel utan på uppmärksamheten kring hans person. 

– Det här är inte en bekräftelse från mig på de uppgifter som jag anser vara felaktiga. Jag vet 

vem jag är, vad jag har gjort och jag har svarat på det. Därför kan jag tryggt välja att stiga av 

när situationen gör det svårt för mig att uträtta det regeringen och mitt parti har att göra. 

Miljöpartiets ledning delar Mehmet Kaplans beskrivning och beklagar den negativa bild som 

spridits: 

”Vi har aldrig tvivlat på vem Mehmet är som person eller vilka hans drivkrafter är. Inte i går, 

inte i dag, och inte i morgon. Han är en av alla oss som varje dag kämpar mot rasism, 

antisemitism, islamofobi och alla former av extremism”, skriver språkrören Gustav Fridolin 

och Åsa Romson på Facebook. 

– Jag tror att beslutet kommer att sända ut en signal som är ganska olycklig. Att en person 

som är religiös, hur moderat eller liberal personen än är, inte verkar vara acceptabel i den 

politiska maktsfären. Det spelar extremkrafterna i händerna, säger Elvir Gigovic. 

– Många upplever att han blivit orättvist behandlad. 

Kurdo Baksi håller inte med om Mehmet Kaplan tvingades avgå på grund av sin tro. 

– Det var inte islamofobin som fick honom på fall utan hans egna kontroversiella åsikter. 

Hans historia fick honom på fall, säger han. 

 

Utvalda citat 

Jag tror att beslutet kommer att sända ut en signal som är ganska olycklig. Det spelar 

extremkrafterna i händerna. Elvir Gigovic, ordförande i Sveriges muslimska råd. 
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Jens Kärrman 

Publicerad den 19 april, 2016 i Dagens Nyheter. 

 

Artikel 7 

Rubrik: Hyllningen av Kaplan var genant 
Underrubrik: Hade han varit så fin hade han suttit kvar i regeringen 

– inte gått därifrån med 1,5 miljoner kronor i fallskärm 

Ingress: Tänk dig att Anders Ygeman ertappats med att delta i högerextrema möten. 

Hade statsministern då låtsats att inrikesministern avgick frivilligt? Skulle inte tro det. 

Regeringen använder sig av dubbla måttstockar. 

 

Brödtext och mellanrubrik 

Klockan halv ett i går gjorde statsministern entré i presskon- ferensrummet på Rosenbad. Han 

meddelade att Mehmet Kaplan begärt att få lämna regeringen. Och att han, Löfven, hade 

accepterat det. 

Löfven hade gjort samma bedömning som Kaplan, sa han. Nämligen att det från och 

med nu skulle vara svårt för Kaplan att verka som bostadsminister. 

 

Inte ett ont ord om att Kaplan jämfört Israels behandling av palestinier med nynazisternas 

agerande mot judarna på 1930-talet. Inget påpekande om Kaplans samröre med 

organisationen Millie Görüs, av Mona Sahlin kallad antisemetisk. Inte en tillstymmelse till 

förklaring till varför han inte tycker Kaplan kan fortsätta som statsråd. Ett par timmar senare 

kommenterade Miljöpartiets språkrör, Gustav Fridolin och Åsa Romson, Kaplans uttåg ur 

regeringen. 

Enligt dem är Mehmet Kaplan världens bästa människa. De prisade hans kamp för 

demokrati, humanism och mot rasism. 

 

Vad är det som händer? Tänk dig istället in i situationen att inrikesminister Anders Ygeman 

(S) ertappats med att delta i högerextrema möten. Eller att han jämfört svenska 

högerextremister som strider i Ukraina med tanklösa pojkvaskrar (Kaplan har jämfört svenska 

IS-krigare med deltagare i finska vinterkriget då Finland anfölls av Sovjet). 
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Hade Stefan Löfven då låtsas om Ygeman frivilligt lämnat regeringen? Med största 

sannolikhet inte. Då hade han, förhoppningsvis, passat på tillfället att säga att det finns 

värden som ett svenskt statsråd måste stå bakom. Värden som man varken i ord eller 

handling kan vika från. 

Regeringen använder sig alltså av dubbla måttstockar och den intressanta frågan är varför den 

gör det. 

 

Den mest sannolika förklaringen är att Miljöpartiet ligger illa till och att Mehmet Kaplan är 

mycket populär i sitt parti. Den kombinationen ledde till att Stefan Löfven lät som en 

konflikträdd papegoja. Och att språkrören hyllade den fine Kaplan. Det var genant att lyssna 

till eftersom det uppenbart är en lögn. Hade han varit så fin hade han suttit kvar i regeringen. 

Inte gått därifrån med 1,5 miljoner kronor i fallskärm. 

 

Miljöpartiet ligger illa till i väljarbarometerarna. Förtroendet för Åsa Romson är 

bottenlågt och i utförsbacke för Gustav Fridolin. 

 

De gröna har fått stryk i era av sina hjärtefrågor. Bromma flygplats blir kvar tills 

arrendekontraktet med Stockholms stad löper ut om 22 år. Förbifart Stockholm byggs. Och 

Vattenfalls tyska brunkol, både kraftverken och gruvorna, kommer att säljas till ett tjeckiskt 

företag. 

Kolet kommer alltså inte att stanna i marken som Gustav Fridolin krävde i valrörelsen 

medan han viftade med en kolbit. 

 

Det sviktande väljarförtroendet och de uteblivna politiska framgångarna har gjort MP-

ledningen strykrädd. De vill inte utmana sin interna partiopinion mer än de redan gjort genom 

sina bleka arbetsinsatser. De vill inte tillstå att de varit med och sparkat poppis-Kaplan, 

Därför ägnar sig Löfven och språkrö- ren åt illa spelad teater. Löfven såg närmast plågad ut. 

Romson och Fridolin övertygade inte heller när de enligt MP:s milimeterrättvisa svarade, eller 

snarare lät bli att svara, på varannan fråga. 

 

Självklart är Mehmet Kaplan inte en genomusel människa. Men vissa av hans 

aktiviteter och uttalanden gör det omöjligt för honom att vara statsråd i Sveriges 

regering. Svårare än så är det inte. 
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Utvalda citat: 

Det sviktande väljarförtroendet och de uteblivna politiska framgångarna har gjort MP-

ledningen strykrädd. De vill inte utmana sin interna partiopinion mer än de redan gjort genom 

sina bleka arbetsinsatser. De vill inte tillstå att de varit med och sparkat poppis-Kaplan 

 

Lena Mellin 

Publicerad den 19 april, 2016 i Aftonbladet. 

 

Artikel 8 
Rubrik: Miljöpartiet har tappat koncepterna 

 

Det är ingen lätt sorgeprocess. På tisdagen talade Miljöpartiets grundare, Per Gahrton, i TV4:s 

”Nyhetsmorgon”, där han hävdade att det är en israelisk kampanj som nu fått Mehmet Kaplan 

att avgå. 

Den förre bostadsministerns umgänge med turkiska nationalister, islamister och olämpliga 

uttalanden försökte han hålla utanför samtalet (i vilket jag själv deltog). 

Dagen innan hade det tidigare språkröret Peter Eriksson stått i Aktuellt och påstått att den 

hårda kritiken mot Kaplan beror på att han är muslim. ”Det där hade inte en etnisk svensk 

behövt utstå på det sättet”, förklarade han. 

Inte heller riktas kritiken mot vad Kaplan sagt, utan mot hans påstådda dolda agenda, fortsatte 

Eriksson. En intressant tolkning efter dagar fyllda med avslöjanden där Kaplans ord – ja, de 

uttalade – stått i centrum. 

 

Efter att Kaplan själv höll en presskonferens på måndagen där han förklarade att hans 

avgång inte skulle ses som en bekräftelse av kritiken, mötte Gustav Fridolin och Åsa Romson 

pressen. Där gjorde språkrören klart att det är bilden av Kaplan som står i vägen för hans 

möjlighet att arbeta vidare som minister. 

Alltså ungefär: ”Vi är ledsna att medierna har fått er att förstå saken fel”. 

Romson kunde inte heller på tisdagsmorgonen svara rakt på SVT:s fråga i ”Gomorron 

Sverige” om det är medierna eller Kaplan som har gjort fel. 
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Men det är inte någon felaktig bild som fäller bostadsministern. Det är hans agerande, 

upprepade och grova övertramp som han sedan inte tagit chansen att ta ordentligt avstånd 

från. 

De enda som inte förstår allvaret med MP-toppens beteenden är miljöpartister. Partiet 

erbjuder åtskilliga förklaringar – utom den att Mehmet Kaplan har gjort fel. 

Hur kan det vara så svårt att på ett tydligt sätt ta avstånd från extremister? 

Miljöpartiet har prioriterat att få en plats i regering så till den milda grad att man gått med på 

politik som får Romson att gråta och som Fridolin kallar ”skit”. 

Men strategin har nått vägs ände. När Miljöpartiet sitter kvar för att visa regeringsduglighet 

blir det tydligt för väljarna: någon sådan finns inte. 

 

Utvalda citat 

Hur kan det vara så svårt för Miljöpartiet att på ett tydligt sätt ta avstånd extremister?  

 

Amanda Björkman 

Publicerad den 20 april, 2016 i Dagens Nyheter. 


