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Studiens syfte är att undersöka svensk medias rapportering av två inhemska politiska 

skandaler. Studiens syfte är att undersöka de politiska skandalerna: ”Järnrörsskandalen” från 

2010 och ”Crazy horse-skandalen” från 2006. Studiens empiriska material är i form av 

nyhetsartiklar från kvällstidningen Aftonbladet, och morgontidningen Dagens Nyheter. Totalt 

åtta stycken artiklar analyseras, varav fyra från respektive kvälls- och morgontidning. Studien 

landar i forskningsfältet politiska skandaler. Studiens tillvägagångssätt fokuserar på att 

undersöka vilka likheter och skillnader som existerar i medias rapportering. Analysen sker 

med en kvalitativ ansats. 

 
Resultatet av denna studie är att det förekommer fler skillnader än likheter i de två olika 

tidningarnas rapportering av dessa politiska skandaler när det kommer till hur man valt att 

vinkla och vilken information man valt att rapportera om. Dagens Nyheters rapportering kring 

de olika politiska skandalerna är konsekvent likadant, däremot har denna studie kommit fram 

till slutsatsen att Aftonbladet som obunden socialdemokratisk tidning, har i deras rapportering 

förminskat en skandal gällande en socialdemokratisk person, gentemot deras rapportering av 

en liknande skandal gällande personer från ett annat politiskt parti. 
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This study investigates how two of the biggest news outlets in Sweden are reporting on two 

different domestic political scandals with the aim to analyze the differences and similarities 

existing within their reporting. The two different political scandals this study has chosen to 

focus on is: “Järnrörsskandalen” (2010) and “Crazy Horse” (2006). The empirical 

material/data collected comes in the form of news articles from the evening paper Aftonbladet 

and the morning paper Dagens Nyheter. A total of eight articles, four from each paper, has 

been analyzed in this study. The news articles (text) are analyzed with content analysis. The 

study falls within the field of political communication and political scandals. The study has 

taken this approach in order to focus on identifying the hidden and latent messages within the 

texts, with the aim to analyze the differences and similarities that exist in the reporting of the 

media. The analysis is conducted with a qualitative approach. 

 
The results from this study is that there are more differencies than similarities between the 

two news papers when it comes to framing and what information chosen to be suitable for 

reporting, Dagens Nyheter consequently reports in the same manner regarding the two 

different political scandals, but this study has come to the conclusion that Aftonbladet, as a 

unattached socialdemocratic paper, have in their reporting reduced a scandal involving a 

political figure associated with the party, vis-à-vis a similar scandal involving people from 

another party. 
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1. Inledning 

I november 2012 kunde Expressen avslöja att de tre högt uppsatta Sverigedemokratiska 

politikerna Erik Almqvist, Kent Ekeroth och Christian Westling efter en utekväll i Stockholm, 

juni 2010, beväpnat sig med metallrör från en byggnadsställning och med rasistiska samt 

sexistiska tillmälen attackerat flertalet personer, bland annat den svenska komikern Soran 

Ismail. Expressen kunde två år efter incidenten visa bildmaterial i form av filmer inspelade på 

Kent Ekeroths mobilkamera som hade använts vid tillfället 2010 i samband med skandalen. 

Efterspelet av denna skandal ledde till att alla tre parti medlemmar fick på ett eller annat sätt 

fick avgå eller blev uppsagda från sina politiska uppdrag inom partiet (Baas, 2014). 

 

Under helgen 28-29:e januari 2006 har socialdemokraternas ungdomsförbund konferens där 

partiet bland annat diskuterade sin strategi inför kommande val. Efter konferensens slut på 

lördagen bestämmer sig SSU:s ordförande Anna Sjödin och några partivänner för att gå till 

Bronco bar i Stockholm och dricka alkohol. Till Bronco bar ansluter flertalet viktiga personer 

inom ungdomsförbundet. Även migrationsministern Barbro Holmbergs pressekreterare 

Thomas Hartman som också är sambo med Anna Sjödin ansluter. 

 
Senare under kvällen väljer Faraj Abuisefan och Carl Kangas att äta middag på Södermalm 

ovetandes om att de några timmar senare kommer vara inblandade i kaoset på Crazy Horse på 

Stureplan. På Crazy Horse försöker Sjödin beställa drinkar men blir nekad av personalen och 

blir sedan ombedd att lämna krogen. Abuisefan säger att han försökt medla med vakterna men 

istället fått ta emot strypgrepp och utknuffad ur lokalen. Resterande personer ur sällskapet blir 

även de avisade men Sjödin blir kvar inne på krogen där vakter håller fast henne. När polisen 

anländer till platsen griper man Sjödin som även anses vara för berusad för att förhöras och 

får därför spendera natten i fyllecell. Under söndagen fick Sjödin möjlighet att förklara vad 

som hade hänt men skadan var då redan skedd (Aftonbladet, 2006). 

 
Politiker använder media för att kommunicera med och till allmänheten när det kommer till 

olika politiska frågor. Däremot finns det inget incitament för politiker att figurera i media när 

det kommer till olika sorters övertramp och förseelser, snarare tvärtom. I detta sammanhang 

har medier en avgörande roll och kan potentiellt påverka allmänheten genom att informera om 

det olämpliga beteende som sker gällande politiker i maktens korridorer (Puglisi & Snyder, 

2010). 
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Det är två omfattade skandaler som två stora svenska politiska partier blivit utsatta för och vi 

ska med hjälp av kvalitativ innehållsanalys undersöka hur media har rapporterat om 

skandalerna. Vårt mål med denna studie är att bidra med ny och mer forskning angående 

politiska skandaler. Vi aspirerar på att undersöka hur svensk media skriver om dessa två 

politiska skandaler och att undersöka vilka skillnader och likheter som existerar i medias 

rapportering av skandalerna. 
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2. Syfte och frågeställningar 

I detta kapitel presenteras studiens syfte tillsammans med frågeställningar och studiens 

disposition. 

2.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur svensk media skriver om inhemska politiska 

skandaler. Denna studie har med syftet i åtanke valt att analysera de politiska skandalerna 

Järnrörsskandalen och Crazy Horse-skandalen. 

2.2 Frågeställningar 
 

Hur ser medias rapportering av en politisk skandal ut? 

 
Vad finns det för likheter och skillnader i de olika tidningarnas rapportering mellan de två 

olika politiska skandalerna? 

 

2.3 Disposition 
 

Uppsatsens inledning fungerar genom att kortfattat introducera läsaren gällande massmedier, 

dess påverkan och hur politiker framställs och figureras. Efter introduktionen följer en 

presentation av syftet som denna studie innehar och de frågeställningar som den ämnar att 

besvara. Efterföljande inleder kapitlet bakgrund resterande del av uppsatsen. I detta kapitel 

presenteras de involverade politiska skandalerna och en bakgrund gentemot den svenska 

nyhetspressen ges. Tidigare forskning introducerar de olika forskningsområden som anses 

vara relevanta för denna studie. Medias roll, politiska skandaler och politikens gestaltning 

diskuteras samt den forskningslucka studien ämnar täppa till presenteras. Kapitlet som följer 

tidigare forskning presenterar det teoretiska ramverket. I följande metodkapitel redogör vi för 

kvalitativ ansats, material, urval, reflektion kring urvalsmetod, avgränsningar, analytiskt 

verktyg, förförståelse och validitet, samt diskuterar metoderna valda i en sammanfattning som 

även innefattar reflektion och kritik. Analysresultatet är det kapitel där vi redovisar de resultat 

analysen har givit oss. Resultatet analyseras mer djupgående i nästa kapitel, diskussion, där vi 
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även resonerar kring de slutsatser analysen frambringat. Studien sammanfattas i sin helhet i 

kapitlet sammanfattning. Kapitlet följs slutligen av referenslista och bilagor. 
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3. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras bakgrund gällande de politiska skandaler som ämnas analyseras, 

tillsammans med bakgrundsinformation kring de två tidningar som studiens analysenheter 

kommer ifrån och de politiska anknytningarna. 

 
 

3.1 Socialdemokraterna 
 

Socialdemokraterna bildades 1889 där August Palm och Hjalmar Branting var 

förgrundsfigurerna. Sedan grundandet av partiet har Socialdemokraterna värnat om frihet, 

jämlikhet, solidaritet och demokrati i Sverige men även i övriga världen. Socialdemokraternas 

insats har gjort att Sverige idag är en demokrati och en framgångsrik välfärdsstat. Partiet har 

tidigare fått handskas med tragedier som när Olof Palme sköts till döds eller när Anna Lindh 

blev knivmördad (Socialdemokraterna, 2017). 

 
 

3.1.1 Crazy Horse 
 

Natten den 29:e januari 2006 grips socialdemokraternas ungdomsförbunds ordförande Anna 

Sjödin av polis på krogen Crazy Horse i Stockholm. Sjödin var så pass berusad att polisen 

låter henne tillbringa natten i fyllecell och är även misstänkt för våld mot tjänsteman. 

Meningarna går isär när det kommer till vad som hände den där natten. Sjödin hävdar att hon 

blev misshandlad och kommer anmäla ordningsvakten Babak Jamai, medan Jamie säger att 

Sjödin ska ha slagit honom i ansiktet och fällt rasistiska kommentarer. 

 
Babak Jamie menar på att han ansåg att Sjödin och hennes väninna var för berusade för att 

vistas inne på Crazy Horse och han skulle avvisa dem från krogen. Kvinnorna vägrar lyssna 

på Jamie och tumult utbryter. Jamie tar tillslut tag i den ena kvinnan och försöker få ut henne 

men får då utså knuffar och slag av Sjödin. Fler ordningsvakter kommer till undsättning och 

får ut kvinnan men enligt Jamie fortsätter Sjödin att utsätta honom för slag, knuffar och 

rasistiska kommentarer. Nicola Chessa som jobbar som fotograf stöter på Sjödins partikamrat 

Peter Skeppström utanför krogen där han menar på att det var vakten som angrepp Sjödin och 

inte tvärtom. Enligt Chessa var även han kraftigt berusad men Skeppström dementerar senare 

dessa uppgifter. 
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Dagen efter skandalen håller Sjödin en presskonferens där hon nekar till anklagelserna och 

hävdar att hon enbart försökt försvara sig mot vakten. Sjödins version är att när vakten ber 

henne lämna så går hon för att hämta sin jacka men blir istället fälld och slagen. Enligt Sjödin 

ska hon inte fått någon förklaring till varför vakterna blev våldsamma utan bara fått utstå 

sexistiska kommentarer. Under presskonferensen säger Sjödins advokat Thomas Rothpheffer 

att hans klient har blivit utsatt för obefogat övervåld (Svenska dagbladet, 2006). Den 12:e 

oktober samma år döms Sjödin i Stockholms tingsrätt för våld mot tjänsteman, våldsamt 

motstånd, förolämpning och egenmäktig förfarande. Straffet landar på 120 dagsböter á 300 

kronor och Sjödin måste också betala 5 500 kronor till Jamie för sveda och värk. Sjödin 

försöker överklaga beslutet till hovrätten men nekas prövningstillstånd. LO:s tidigare 

ordförande samt nio SSU-distrikt kräver att Sjödin ska avgå och i slutet av 2006 meddelar 

Sjödin att hon avgår som SSU ordförande (Aftonbladet, 2008). 

 
 

3.2 Sverigedemokraterna 
 

Sverigedemokraterna är ett svenskt parti bildat 1988 och anser sig vara ett nationellt inriktat 

parti men framstår ofta som en korsning mellan populistiskt och främlingsfientligt parti. 

Partiet har under åren flera gånger fått handskas med skandaler kring partiet, alltifrån att 

partimedlemmar har uttalat sig nedsättande om bland annat invandrare till att 

riksdagsledamöter har haft kopplingar till sajter som Avpixlat (Expressen, 2016), 

(Nationalencyklopedin, 2017). 

 
 

3.2.1 Järnrörsskandalen 
 

Den 14e september 2010 publiceras ett videoklipp från en sommarnatt tidigare samma år på 

Youtube av komikern Soran Ismail. I klippet ser man hur Sverigedemokraternas 

ungdomsförbundsordförande och pressekreterare Erik Almqvist och ytterligare två 

partimedlemmar uppträder aggressivt mot en berusad man. När klippet publiceras är det 

endast fem dagar kvar till valet och SD tänker inte låta detta påverka utgången av valet 

negativt. SD håller därför en presskonferens där Almqvist berättar att Ismails version är 

felaktig och SD publicerar även ett klipp med deras egen version av vad som hände den där 

sommarnatten. Det som kunde blivit en skandal som hade kunnat skada SD:s utgång i valet 

blåste istället snabbt över och partiet kunde ostört fortsätta med sin valkampanj. 



9  

Knappt två år senare, våren 2012, får två journalister från Expressen tag på Kent Ekeroths 

filmmaterial från kvällen. Journalisterna kan snabbt se att materialet som SD publicerade 

2010 var redigerat men med materialet från Ekeroths mobil har journalisterna nu en klar bild 

av vad som verkligen hände den där natten. Materialet visar bland annat att Almqvist kallar en 

ung kvinna för ”hora”, att de tre männen beväpnar sig med järnrör och att Ismail får ta emot 

rasistiska glåpord. Expressens journalister söker upp Almqvist och ställer frågor om natten 

2010, men de berättar inte att de nu har allt material. Journalisterna säger att vittnen har sagt 

att Almqvist bland annat ska ha uttryckt sig rasistiskt och sexistiskt mot Ismail och kvinnan. 

Almqvist dementerar alla anklagelser och säger även att videon SD publicerade under 2010 

ger en rättvis bild av vad som hände. 

 
Expressens tidningsupplaga den 13e november 2012 innehåller utsagor om händelsen 2010 

från anonyma vittnen och Soran Ismail där dessa uttalar sig om händelsen. Ena vittnet säger 

att hen sätt de tre sverigedemokraterna använt sig av knytnävar och knuffar mot den berusade 

mannen och Ismail säger att stämningen var fientlig. De tre partikamraterna är snabbt ute på 

sociala medier och dementerar ännu en gång anklagelserna. Men den här gången väljer 

Expressens journalister att berätta för de tre männen att de innehar allt material från kvällen 

och materialet publiceras även så allmänheten kan ta del av det. 

 
Sverigedemokraterna kallar morgonen därpå till ett krismöte där man råder Almqvist att avstå 

från sina uppdrag i partiet, något som han också gör. Almqvist, Ekeroth och den tredje 

mannen, Christian Westling hävdar att de beväpnade sig med järnrör för att försvara sig mot 

den berusade mannen som ska ha haft en träpåk och påstått att han var medlem i Original 

Gangsters. Experter hävdar att anledningen till att partiet klarade av skandalen på ett 

förhållandevis bra sätt var att partiledaren Jimmie Åkesson tog i med hårdhandskarna mot de 

tre männen. Kent Ekeroth tvingades bort i samband med skandalen och tog en ”timeout”, men 

sitter idag som tjänstgörande riksdagsledamot för SD. Christian Westling tvingades bort från 

sin position som styrelsesuppleant för SD Stockholms stad och sin position i SD:s 

utrikespolitiska råd. Westling fortsatte som ”aktiv medlem” inom partiet tills 2015. Almqvist 

tvingades bort helt och hållet från partiet och sade även upp sitt medlemskap (Baas, 2014). 
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3.3 Aftonbladet 
 

Aftonbladet är inte den första svenska dagstidningen men en av de absolut äldsta. 1830 startar 

Lars Johan Hierta Aftonbladet och den ansågs från starten vara en oberoende tidning. Sedan 

starten 1830 har man haft åtskilliga chefredaktörer och även bytt politisk inriktning flertalet 

gånger men sedan 1960-talet anser man sig vara oberoende Socialdemokratisk. 1994 börjar 

Aftonbladet även att publicera artiklar på internet (Aftonbladet, 2000). Dagens analys har 

tagit fram statistik som visar att under augusti 2016 var Aftonbladets webbaserade tidning 

Sveriges mest besökta på internet. Aftonbladet stoltserar på sin webbplats med att man är 

störst i Sverige och når ut till 3 500 000 läsare varje dag (Dagens Analys, 2016) 

 
 

3.4 Dagens Nyheter 
 

Dagens nyheter är Sveriges mest lästa morgontidning och startades av Rudolf Wall 1864. 

Dagens nyheter anser sig sedan 1998 vara en oberoende liberal tidning. Enligt samma statistik 

från Dagens analys så är Dagens nyheter Sveriges fjärde mest lästa webbaserade tidning. 

Knappa 800 000 läser varje dag tidningen i pappersformat medan 1 500 000 i veckan läser 

nyheterna på internet. 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av tidigare forskning och de forskningsfält som 

är av relevans till studien. 

4.1 Politiska skandaler 
 

Politiker kommunicerar med sin publik i vårt samhälle genom många olika kanaler och 

medier. De existerar i det offentliga rummet i allt större utsträckning. Politiker figurerar 

dagligen i medier och allmänheten utvärderar politiker utifrån hur de agerar i offentliga 

situationer. Känslan har uppstått att politiska skandaler sker mer frekvent i det moderna 

samhället än vad det gjort tidigare. Sociala medier och tillgängligheten för uppkoppling till 

internet har gjort att information rör sig snabbare och når ut till fler människor. Ett fenomen 

som även öppnat upp mer interaktivitet och möjligheter för politiker med journalister och 

medborgare. 

 
Politisk kommunikation som forskningsfält är ett tvärvetenskapligt fält som involverar 

koncept från flera andra olika forskningsfält. Kommunikation, statsvetenskap, journalism, 

sociologi och historia för att nämna ett par (Kaid, 2004). Det finns ingen universell definition 

för politisk kommunikation, men Chaffee (1975) föreslog att politisk kommunikation är ”the 

role of communication in the political process”. 

 
Strömbäck (2014) argumenterar för att medierna skapar medborgarnas verklighet och att 

medborgare är beroende av mediernas rapportering. Mediernas rapportering av verkligheten 

är en tolkning och avspegling av verkligheten och behöver således inte vara en korrekt bild av 

verkligheten. Medier besitter makt över vilka händelser som rapporteras och vilka frågor som 

samhället anser vara viktiga. Hur journalistiken och media gestaltar politiken får 

konsekvenser i samhället (Strömbäck, 2014). 

 
Skandaler är inget nytt och besitter lång historia. Politiska skandaler i deras moderna form är 

oförklarligt länkade till nyhetsmedia och digitala medier. Politiska skandaler som medierad 

kommunikationsform är inte överdrivet (Allern & Pollack, 2012). En politisk skandal är en 

moralisk eller juridisk förseelse som kan bygga på ny information eller gammal information. 

Skandalen blir till en skandal när samhället får ta del av informationen gällande en händelse 

och sedan har en negativ reaktion. Som sagt har medierna makt över vilka händelser som 
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rapporteras och hur de framställs, vilket även gör att media har makt över vilken skandal som 

får publicitet och ta plats gentemot andra skandaler då media bestämmer sitt egna innehåll 

(Bromander, 2012). När en politisk skandal uppdagas är det vanligt med ett mediedrev. Detta 

kan resultera i att flertalet händelser uppdagas i kvickt tempo, vilket gör att allmänheten får ta 

del av mycket information snabbt, och källkritik blir lidande. Flertalet politiska skandaler har 

uppdagats i Sveriges historia och ett par av de mest kända är IB- affären (1973), Geijer- 

affären (1977), Tobleroneaffären (1995), Crazy Horse (2006), Miljöpartiet(2016) och på 

senare tid Transportstyrelsen (2017). 

 
Det finns mycket tidigare forskning inom politiska skandaler internationellt. Det finns även en 

väsentlig del tidigare forskning inom politiska skandaler från Sverige. Den tidigare forskning 

som existerar gällande politiska skandaler är forskning som undersöker främst hur skandaler 

och medias rapportering har haft effekt på valkampanjer och exempelvis huruvida dessa 

skandaler har fått allmänheten att rösta på en annan möjlig kandidat. Geografiskt är de flesta 

forskarna internationellt lokaliserade i USA. Exempel på detta är bland annat Brendan Nyhan, 

amerikansk politisk forskare och professor på Dartmouth och Shaun Bowler, professor på 

University of California. Forskare som Sigurd Allern, norsk professor i journalistik på 

Stockholm Universitet tillsammans med svenska Ester Pollack vid Stockholms Universitet är 

bland de svenska forskarna som bidragit med forskning gällande politiska skandaler. Andra 

svenska forskare är Kerstin Jacobsson, professor Göteborgs Universitet, Eva Sandstedt, 

professor sociologi på Uppsala Universitet, Eric Löfmarck, universitetslektor på Örebro 

Universitet och Patrik Johansson, forskare Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet. I 

Internationell forskning är det främst den kvalitativa metoden som används, detta går att se i 

b.la. Nyhan (2017) ”Media Scandals are Political Events: How contextual factors affect public 

controversies over alleged misconduct by U.S governors och Bowler & Karp (2004) 

”Politicians, Scandals, and Trust in Government”. I svensk forskning kan även där ses 

kvantitativ forskning, exempelvis i Bromander (2012) ”Politiska skandaler! Behandlas 

kvinnor och män olika i massmedia?”. 

 
Särskilt relevanta studier är redan nämna Nyhan (2017) där han bedriver forskning med 

gällande amerikanska guvernörer och påvisar att det finns flertalet nyckelfaktorer som 

påverkar sannolikheten och intensiteten av att påstådda oegentligheter kommer användas av 

politiska motståndare och media. Bromander (2012) undersöker till vilken grad likheter och 

http://b.la/


13  

skillnader existerar i media (tidningar) gällande manliga och kvinnliga politiker när det 

kommer till svenska politiska skandaler. I denna avhandling använder sig Bromander av 

teoretiska perspektiv som dagordningsteorin, framing och medielogik. En kvantitativ 

textanalys används sedan för att analysera datan för att sedan diskutera ur ett genusperspektiv. 

Jacobsson och Sandstedt (2005) använder sig av en regeringsskandal i Sverige för att utveckla 

ett teoretiskt perspektiv för att förstå den moraliska naturen av politiska skandaler. Bowler och 

Karp (2004) undersöker den undergrävande roll som politiska skandaler spelar för regeringen 

och politiska institutioner överlag. Insamlad data från USA och Storbritannien visar deras 

forskning på hur skandaler som involverar lagstiftare kan ha negativa influenser på deras 

väljares attityder gällande institutioner och den politiska processen. Dominerande 

forskningsfrågor verkar vara i relation till hur politiska skandaler påverkar människor och 

dess attityder men också medias framställning. Teoretiskt ramverk som verkar dominera är 

dagordningsteorin samt kvantitativa metoder och kvantitativ forskning. Betydande forskare 

som Thompson, Lull, Hinerman, Allern och Pollock har alla forskat mycket om skandaler och 

har alla publicerat litteratur som ger överblick i ämnet. ”Political Scandal: Power and 

Visibility in the Media Age” från 2000 av Thompson, ”Media Scandals” av James Lull och 

Stephen Hinerman från 1997 och Sigurd Allerns och Ester Pollocks ”Scandalous! The 

Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries” är alla betydande 

böcker inom ämnet och välciterade verk. 

 
Forskning kring politiska skandaler är inte något nytt, men det saknas tillräcklig forskning 

(Nyhan, 2017). I tidigare forskning kan vi se att användning av dagordningsteorin, en väl 

beprövad teori, är något som använts förut och kan tillämpas. Vi kan också se att kvantitativ 

metod är mer använt gällande politiska skandaler framför kvalitativ metod. 

 
Strömbäck tillsammans med Dimitrova (2006) genomförde en studie med syftet att jämföra 

nyhetsflödet av valkampanjen i Sverige 2002 och presidentvalet som tog plats 2004. Deras 

studie kom fram till resultatet att svensk dagspress fokuserar mer på politiska sakfrågor 

gentemot amerikanska dagstidningar, som i stället i högre utsträckning rapporterade om 

politiken som ett strategisk spel. Politiska kampanjer måste använda massmedia och dess 

kanaler för att nå ut till den genomsnittliga väljaren. Modern politisk kommunikation är högst 

medierad och massmedia spelar en avgörande roll, som den främsta källan av politisk 

information, för de flesta människor (Norris, 2000). 
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4.2 Skandaljournalistik 
 

Skandaljournalistik är ett begrepp som innefattar politiska skandaler såväl som 

förtroendeskandaler, ekonomiska skandaler eller moraliska skandaler. Vad alla dessa 

skandaler delar är att de är avvikelser från vad som är normalt. Huvudaktörens handlande i 

skandaler kan ifrågasättas och beskrivas som ett brott gentemot de normer som gäller (Allern 

& Pollack, 2012). En skandal är inte nödvändigtvis grundat på att ett brott har begåtts, utan 

det kan även handla om att en personer eller flera har ägnat sig åt något som är moraliskt fel, 

utifrån de normer som existerar i samhället. 

 

Skandaler får ofta ta plats i nyhetsrapporteringen eftersom det finns ett nyhetsvärde kring 

händelser som avviker från det normala. Människor som besitter makt, och är kända i 

samhället, gör att nyhetsvärdet ökar ännu mer. En skandal har ofta även ett händelseförlopp 

som är väldigt tilltalande ur ett dramaturgiskt perspektiv. Avslöjande, uppföljning med 

uppseendeväckande förnekanden, undanglidanden eller erkännanden med möjligheter till att 

etablerade kända människor kan kommentera händelsen, och i många fall även ett dramatiskt 

avslutande visar på ett händelseförlopp som kan sälja lösnummer för tidningar (Allern & 

Pollack, 2012). 

 

En skandal resulterar ofta i att många olika medier väljer att skriva om just skandalen. 

Skandalens förlopp och media bevakning kan då intensivt förstärkas och det är vanligt att 

media väljer att fokusera på utvalda aspekter i en skandal, och på det viset förstärker och 

skapar en entydig bild av skandalen (Nord, 2015). När denna omfattande bevakning sker 

brukar det refereras till som ett mediedrev. Denna sorts mediabevakning har fått mycket kritik 

för att sakna kritisk granskning. När media fokuserar mer på att skapa rubriker och sälja 

lösnummer får källkritiken ibland stå vid sidan om och hela bilden av en skandal kan få stå i 

bakgrunden då vissa aspekter av skandalen kan vara av större intresse än hela skandalen i sig. 

 

Inom forskningsfältet skiljs det mellan två perspektiv, mediecentrerade skandaler och 

aktörsdrivna skandaler (Nord, 2015). Det förstnämnda perspektivet utgår från ett behov från 

mediernas sida där de behöver sälja nyheter till sin publik. Eftersom skandaler har ett stort 
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nyhetsvärde är de en stor del av denna nyhetsbevakning. Det andra perspektivet ser medier 

som en slags arena där information sprids av olika ändamål och syften av olika grupper i 

samhället (Nord, 2015). 

 

Mediernas framväxt under de senaste årtiondena och deras betydelse har undersökt ifall det 

påverkat antalet politiska skandaler. Denna jämförande kartläggning gjordes på de fyra 

nordiska länderna Sverige, Danmark, Norge och Finland. Enligt jämförelsen var det ett 

relativt lågt antal skandaler som tog plats under 80- talet och 90-talet. Sedan ökade detta 

antalet markant under de senaste decennierna. Av de granskade 155 skandalerna som 

granskades under perioden 1980-2009 skedde 58 % av skandalerna under de senaste tio åren. 

Jämförelsen drog även slutsatsen att mediabevakningen av dessa skandaler riktades till störst 

del mot individer på ett enskilt plan. Politiska skandaler kunde ses uppmärksamma 

normöverskridanden på olika sätt i samhället mer gentemot att uppmärksamma politiken som 

personen stod för, eller organisationen personen företrädde (Allern et al,. 2012). 

 

I en forskningsrapport av Nord (2014) diskuterar han begreppet mediedrev och jämför 

bevakningen av media av två stycken socialdemokratiska ministrar. De två ministrarna, Ove 

Rainer från 1983 och Laila Freivalds från 2000 jämfördes. Resultatet var att när det kom till 

Rainer var bevakningen omfattande och kunde ses som ett mediedrev. Däremot var 

bevakningen på flera olika aspekter vilket gjorde att inriktningen var delad. Resultatet med 

Freivalds var motsatt, bevakningen var inte omfattande, men den fokuserade på utvalda 

aspekter gällande moraliska aspekter. Skillnaden mellan de två skandalerna under de 17 år 

som gick mellan dem präglades av att mediesystemet förändrades mycket under den tiden. 

Freivalds skandal var i fokus av media under en kortare period men nyhetsrapporteringen var 

mer intensiv och präglades av ett fokus på moraliska aspekter. Denna rapport ger en bild av 

hur mer nutida mediabevakning av en skandal är mer ensidiga och intensivare. 

 

 

4.3 Forskningslucka 
 

Vår studie ämnar bringa a) mer forskning gällande politiska skandaler b) använda sig av 

kvalitativ metod och på det viset ge ännu ett perspektiv på politiska skandaler från media och 

c) analysera, jämföra och ställa mot varandra två olika svenska skandaler. Av dessa 

anledningar anser vi oss ha hittat en forskningslucka som vi ämnar täppa till. 
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5. Teoretiskt ramverk 

Studiens syfte är att undersöka hur svensk media framställer politiska skandaler och 

undersöka vilka skillnader och likheter som existerar i rapporteringen. Nedan redogör vi för 

de teorier och begrepp som anses vara relevanta för studien. 

 

 

 
 

5.1 Dagordningsteorin: Agenda setting 
 

Runtomkring i världen inträffar det varje dag ett oräkneligt antal händelser på lokal, regional, 

nationell och global nivå. Alla dessa händelser som sker formar de processer som pågår 

samtidigt på alla de olika nivåerna i samhället. Dessa händelser kan vara allt ifrån katastrof 

krig, skandaler - de kan i princip handla om vad som helst. Bara en liten andel av all denna 

information når oss människor och en ännu mindre del av informationen uppmärksammar vi 

och funderar vidare kring (Strömbäck, 2014). I slutet av 1960-talet formulerade Maxwell 

McCombs och Donald Shaw den vetenskapliga artikeln ”The Agenda-Setting Function of 

Mass Media” där de ville ha svar på frågan om vad det är som faktiskt styr vilka frågor och 

händelser av alla de som sker vi tycker är viktiga samt vilken roll massmedier spelar i 

sammanhanget. Dagordningsteorin eller agenda setting theory beskriver hur de ämnen och 

frågor som medier framhåller i sin nyhetsrapportering är de frågor som allmänheten kommer 

anse vara viktigast (McCombs, 2006). 

I sin kärna består dagordningsteorin av två antaganden, för det första reflekterar inte press och 

media verkligheten utan de filtrerar och formar den. För det andra så leder 

mediakoncentration på några frågor och ämnen till att allmänheten uppfattar dessa frågor som 

viktigare än andra frågor med mindre uppmärksamhet. Bernard Cohen konstaterade 1963 att: 

”The Press May not be succesful much of the time in telling people what to think, but it is 

stunningly successful in telling its readers what to think about”. Vanliga tillämpade metoder i 

samband med dagordningsteorin är innehållsanalys av media och intervjuer av publik och 

allmänhet. 

Vad som engagerat medieforskare i åratal är frågan som handlar om hur mediernas 

rapportering påverkar bilden av vår omvärld. Walter Lippman (1922) konstaterade att det är 

bilden av verkligheten snarare än vår omvärld i sig som avgör hur människor förhåller sig till 

sin omvärld (Karlsson & Strömbäck, 2015). Den verklighet som ligger bortom människors 
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egna personliga erfarenheter formas i hög grad av massmedier. När massmedier växte sig 

starka som förmedlare av nyheter antogs de ha ett betydligt inflytande över hur medborgare 

såg på sin omvärld. I det moderna samhället i dag har vi gått från ett relativt begränsat antal 

stora medieorganisationer som dominerade nyhetsrapporteringen, till många olika sätt för 

medborgare att få sin information. Internets genomslag och de senaste årens explosionsartade 

utbud av medieinnehåll har gjort att traditionella medier som television, press och radio 

numera måste konkurrera om människors uppmärksamhet när det kommer till 

nyhetsrapportering och var människor får sin information ifrån. Två centrala teorier som har 

präglat medieforskningen gällande sambandet mellan journalistiken och människors bild av 

verkligheten är dagordningsteorin (agenda setting theory) och gestaltningsteorin (framing). 

Begreppet agenda eller dagordning refererar vanligtvis till en rangordning av sakfrågor hos en 

specifik aktör eller grupp av aktörer. Enligt Strömbäck (2014) kan man analytiskt skilja 

mellan minst tre dagordningar: allmänhetens dagordning, mediernas dagordning och den 

politiska dagordning. 

I början av 1970-talet genomförde Maxwell McCombs och Donald Shaw en studie som 

banade vägen för stora mängder vidare studier i de följande årtionden. I artikeln presenterade 

McCombs och Shaw resultatet av en kombinerad innehållsanalys och opinionsundersökning 

som de genomförde i korrelation till det amerikanska presidentvalet 1968. Genom 

kartläggning av vilka frågor som prioriterades av medierna och samtidigt bedriva 

opinionsstudie där de frågade svarspersonerna om vilka frågor de ansåg vara viktigast när det 

kom till samhällsproblem, kunde de presentera ett samband som var slående (Karlsson & 

Strömbäck, 2015). Frågorna som prioriterades på mediernas dagordning var samma frågor 

som i väljarnas ögon var de viktigaste. Studien kunde inte säga något om orsak och verkan, 

huruvida om det var journalistiken som påverkade opinionen, tvärtom, eller om det var någon 

annan faktor. Slutsatsen McCombs och Shaw drog var att journalistiken påverkade opinionen 

genom att lyfta vissa sakfrågor och tona ner andra. Agendaforskningen undrar huvudsakligen 

om vilken fråga alternativt frågor, som ägnas mest uppmärksamhet i politiken. Vilken fråga 

ägnas mest fokus åt och vilka tonas ned. När sambandet mellan medierna och medborgarnas 

sakfrågeprioriteringar etablerats, utvidgade man agendabegreppet till att omfatta även aktörer 

och attribut (McCombs, 2014: Strömbäck, 2014). 

Numera tillhör dagordningsteorin en av de mest etablerade och studerade teorierna inom 

medieforskningen (Strömbäck, 2015). Huvudtesen är att journalistiken påverkar vilka frågor 
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människor anser vara viktigt samhällsproblem. Journalistiken gör detta genom att lyfta fram 

och låta vissa frågor dominera den mediala rapporteringen. Att forskningen tidigt kunde 

etablera ett samband mellan agendorna hos journalistiken och medborgarna betyder inte att 

forskningen kunnat förklara varför detta samband existerar. Inom forskningen diskuteras två 

stycken olika förklaringar till mediernas dagordningseffekter. Den ursprungliga hypotesen 

byggde på teorier kring ”social learning” och den andra hypotesen anser att 

dagordningseffekter kan förklaras med hjälp av socialpsykologisk teori. Enligt den första 

teorin lär sig nyhetskonsumenter hur viktiga olika samhällsfrågor är genom medierna, detta 

gör att dagordningseffekterna uppstår genom en aktiv och medveten process (Strömbäck, 

2015). Den andra hypotesen hävdar däremot att det är människors minnen och 

informationsbearbetning som gör att dagordningseffekterna uppstår. Aktiv inlärning uppstår 

inte enligt denna hypotes utan återkommande och ständig exponering inför 

nyhetsrapportering om en viss sakfråga gör att denna fråga blir mer framträdande i minnet 

hos människor. 

Informationen blir lätt tillgänglig i minnet hos människor och gör därmed det enklare för 

människor att uttrycka en uppfattning över vad som är viktiga samhällsproblem. Förklaring 

till detta bygger på priming (acessibility effect) eller så kallad tillgänglighetsmekanism 

(Strömbäck, 2015). 

Dagordningsteorin har fått omfattande empiriskt stöd i form av studier genomförda i olika 

länder och med olika forskningsdesigner. Vanligast och mest förekommande är 

innehållsanalyser av mediedagordningen och opinionsundersökningar. Mer forskning och fler 

studier gav upphov till frågan kring vilka faktorer som påverkar att vissa samhällsproblem och 

aktörer uppmärksammas i massmediers nyhetsrapportering över andra. Analysering av 

redaktionella processer, journalistiskt arbete och politiska aktörers påverkan av den 

uppmärksamhet som ges olika sakfrågor i medier fokuseras i denna forskning (Strömbäck, 

2015). Kontra analysering av opinionsmässiga konsekvenser av ett visst medieinnehåll, som 

dagordningsteorin bygger på. Begreppet som används för att förklara dessa processer kallas 

dagordningsbyggande (agenda building). Forskare som studerat detta begrepp har engagerat 

sig i processer på olika analytiska nivåer (Shoemaker & Reese, 2014). Ett exempel på detta är 

att följa redaktionella processer genom observationer på plats av det dagliga journalistiska 

arbetet (Strömbäck, 2015). 

Forskningen kring dagordningsbyggande är likartad forskning kring politiskt 

dagordningssättande, även kallat political agenda setting (Strömbäck, 2015). Politiken och 
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journalistiken befinner sig fortfarande i centrum för analys, dock angriper man det på ett 

olikartat sätt. Huvudfrågan som ställs är i vilken utsträckning den mediala agenda kan påverka 

vilka frågor som får genomslag på den politiska agendan. Huruvida nyhetsbevakningen kan få 

långtgående policyimplikationer i form av politiska förslag och beslut. I forskningen kring 

den politiska agendans definition och för att förstå mediernas inflytande i relation till den, 

skiljer forskare mellan symboliska och substantiella politiska agendor (Walgrave et al., 2008). 

Symboliska frågor innefattar retorik och kommunikation, exempelvis i vilken utsträckning 

politiker refererar till medierapportering på olika vis samt kommenterar nyheter på sociala 

medier, innefattar substansagendan om vad politiker faktiskt gör i form av politiska förslag, 

lagstiftning och även resursfördelning. 

5.2 Gestaltningsteorin: Framing 

 
Gestaltningsteorins ursprung kan spåras till flertalet olika vetenskapliga discipliner 

(Strömbäck, 2015). Teorin utgår från att mänsklig interaktion formas genom 

meningsskapande processer. Gestaltningsteorin, eller framing theory, kan beskrivas som en 

teori för att betona hur olika aktörer eller media gestaltar situationer eller problem 

(Strömbäck, 2015). Det grundar sig i hur media väljer att fokusera uppmärksamhet på vissa 

händelser och på så vis ger dem mening. Grunden i gestaltningsteorin är att media riktar 

allmänhetens uppmärksamhet till en viss händelse och på detta vis bestämmer vad människor 

ska tänka på. Journalisterna besitter då makten att välja vilka olika händelser som är relevanta. 

Journalister väljer även hur en nyhet ska framställas, i vilket sammanhang och hur den ska 

vinklas. Hur en journalist väljer att framställa en nyhet kallas för frame. En frame refererar till 

hur media och media gatekeepers (journalister) organiserar och presenterar de olika händelser 

och frågor som de publicerar och slutligen hur publiken (allmänheten) tolkar den information 

som de får presenterade framför sig. Frames är således ett abstrakt begrepp som används för 

att organisera och strukturera mening. Frames har inflytande på den uppfattning allmänheten 

har av de nyheter som ges. Denna form av dagordning säger inte bara åt oss vad vi ska tänka 

på, utan hur vi ska tänka om det (Fairhurst & Sarr, 1996). 

Gestaltningsteorin eller Framing theory är en viktig teori när det kommer till forskning om 

mediers påverkan. Teorin är tämligen ny och har utvecklats i diverse riktningar vilket medfört 

att termen gestalta har olika definitioner och forskare inom fältet har sin personliga tolkning 

av termen (Entman, 2004). En allmän tolkning av teorin är att den realitet som vi upplever 

egentligen inte är den sanna utan mediernas beskrivning av den. När skribenter väljer vilken 
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ingångspunkt deras texter ska ha, vinklar de verkligheten på ett särskilt sätt, som kan medföra 

att deras bild av det hela ser annorlunda ut någon annans. Teorin vill att nyheter ska ses som 

en tolkning av verkligheten istället för en direkt avbildning (Strömbäck, 2014). I diskussioner 

kring relationen mellan dagordningsteorin och gestaltningsteorin konstaterar man oftast att det 

är vad som befinner sig på dagordningen som innefattar dagordningsteorin och hur sakfrågan 

på dagordningen framställs eller uppfattas som innefattar gestaltningsteorin (Strömbäck, 

2015). 

Robert Entman (1993) producerade en definition av gestaltningsteorin som är en av de mest 

välciterade: 

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more 

salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem 

definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described. (Entman, 1993, s. 52) 

 

 
Entman (2004) definierar framing som ”att välja och markera några effekter av händelser och 

problem, och koppla samman dem för att främja en viss tolkning, utvärdering och/eller 

lösning. Med detta i åtanke kan man säga att framing slutligen handlar om olika val, 

exempelvis gällande ordval, betoning, källor och organisationen av texter (Reese, 2001). Två 

aspekter är särskilt viktiga rörande framing och gestaltning. För det första är framing 

oundvikligt (Entman, 2005). En journalist kan inte medvetet välja att inte vinkla deras texter, 

även om intentioner och graden av medvetenhet kan vara olika. För det andra är framing 

följdriktigt. Enligt Price et al. (1997) genom aktivering av vissa idéer, känslor eller 

värderingar, kan nyheter uppmuntra vissa tankegångar om politiska fenomen och på det viset 

hjälpa människor och publik att anlända vid vissa slutsatser som mer eller mindre är 

förutsägbara. 

Traditionella medier har de senaste åren fått allt mer konkurrens om allmänhetens 

uppmärksamhet från bland annat sociala medier. I takt med detta ifrågasätts de traditionella 

mediernas dagordningsmakt (Bennett & Iyengar, 2008). Framväxten som skett med sociala 

medier och bloggar har gjort att sakfrågor uppmärksammats och påverkats genom ett samspel 

mellan traditionella och nya medier (Neuman el al., 2014). Detta i sin tur har möjliggjort för 

politiska aktörer att få genomslag och för medborgare att inte enbart ta del av ensidiga 

gestaltningar av olika samhällsproblem. Mer aktörer på flera olika sociala medier ger 
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medborgaren möjlighet att läsa om en sakfråga från olika perspektiv och på det sättet kunna 

reflektera över vad det är som inträffat och hur det har inträffat. Som medborgare kan detta 

hjälpa personer att peka ut mer trovärdig media gentemot media som är vinklad. Dock kan 

detta även stjälpa medborgaren om man inte granskar källan till nyheten och granskar dess 

agenda. 

5.3 Sensationsjournalistik 
 

Enligt Ghersetti (2004) säljer sensationer tidningar. Nyhetsjournalistiken blir allt mer 

marknadsanpassad, och för att kunna nå en större publik och maximera sina intäkter krävs det 

att man anpassar sig inför sina läsare. Detta resulterar i minskad sakriktighet i mediers 

rapportering och ökat fokus på underhållning och sensation (Ghersetti, 2004). Genom att 

nyhetsjournalistiks rapportering av en händelse blir mer sensationsinriktad tillför det mer 

dramatik till händelsen. Läsaren kan på så sett bli mer känslomässigt involverad i en 

nyhetsrapportering av en händelse och följa den med ett större intresse. 

 

Med ett större fokus på sensationsjournalistik finns det risk för att nyhetsjournalistiken blir 

lidande i form av nämnda saklighet, och även i hur journalistiken ska verka informerande. 

Betydelsefull information kan då gå förlorad när journalistiken istället fokuserar på 

sensationer. 

 

Enligt Ghersetti (2004) är det en stor mängd nyheter idag som inte är särskilt sakliga eller 

relevanta, utan snarare har nyheterna mer sensationella inslag, för att locka fler läsare. 

Händelser av negativa inslag och med negativa konsekvenser har en större benägenhet att 

besitta större nyhetsvärde gentemot positiva händelser. 

5.4 Journalistikens dramaturgi 
 

Värdeladdade ord har en förstärkande funktion i nyhetstexter då de bidrar till att höja den 

känslomässiga nivån hos läsaren och höja dramatiken. Man kan ofta se på rubrikerna hos 

bland annat kvällstidningar att rubriker är utformade för att bidra till mer sensation, med ord 

som ”chockerande” och ”super”. Exempel på ord med förstärkande funktion kan exempelvis 

vara att man väljer att kalla en person för frihetskämpe eller terrorist. Den största faktorn till 

att sensationsjournalistik blivit alltmer påtaglig är kommersialiseringen, där kvällstidningar 

likt Aftonbladet är beroende av att sälja nyheter, och globaliseringen (Ghersetti, 2004). 
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6 Metod och material 

I detta kapitel redogörs studiens tillvägagångssätt i forskningsprocessen. Kvalitativ ansats 

redogörs först och främst, sedan följer redogörelse för material, urval, reflektion kring urval, 

avgränsningar, analytiskt verktyg, förförståelse, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt 

en sammanfattande metoddiskussion med tillhörande reflektion. 

 
 

6.1 Kvalitativ innehållsanalys 
 

Denna studie kommer att använda sig av en innehållsanalys som metod. Medierna i samhället 

besitter makt och påverkan över medborgarna när det kommer till vilka nyheter som 

presenteras och hur de framställs. Det är genom sina producerade texter som de utövar sin 

makt, påverkar attityder och förmedlar kunskap (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008). 

Analys av innehållet i medietexter benämns som innehållsanalys. Denna studie analyserar 

medietexter i form av artiklar från tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet. Man skiljer 

mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys inom forskningen. Är det av intresse för 

forskaren att studera olika förhållanden som är mätbara, räknebara och kvantifierade, är det en 

kvantitativ innehållsanalys som är bäst lämpad. Är det av intresse att undersöka underliggande 

och latenta budskap är det den kvalitativa innehållsanalysen som är bäst lämpad. Denna studie 

kommer således att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys som metod. 

Helheten av en text anses vara mer än summan av dess delar (Essaiasson, Giljam, Oscarsson 

& Wägnerud, 2012). Med en kvalitativ innehållsanalys kan forskaren fördjupa sig mer och 

lägga större fokus på vissa passager i texten. Genom att bryta ner texten och ställa frågor till 

materialet, kan man undersöka de underliggande budskapen och ge läsaren en större förståelse 

för texten (Østbye et al., 2008). 

 

Inom medievetenskapen skiljer man mellan det manifesta och det latenta. Den manifesta 

innebörden innebär att man undersöker textens yta, i motsats till undersökning av den latenta 

innebörden, vilket innebär att man undersöker det mer underliggande i ett material. Det 

manifesta är den omedelbara ytan och det latenta är den bakomliggande innebörden (Østbye et 

al., 2008). Denna studies analys har genomförts med hjälp av ett analysschema som återfinns i 

bilaga 1. 
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6.2 Kvalitativ ansats 
 

Kvalitativa analysmetoder innefattar exempelvis tematisk analys, innehållsanalys, narrativ 

analys och diskursanalys. Kvalitativa datainsamlingsmetoder genererar data i form av text, 

bilder, video, gentemot kvantitativ datainsamling som består av data i form av siffror. 

Oftast förhåller sig forskaren till primärdata i form av exempelvis egna genomförda intervjuer 

och observationer. Forskaren kan dock även välja att förhålla sig till redan tillgänglig data, 

som exempelvis texter av olika slag. Denna studie kommer använda sig av sekundärdata i 

form av artiklar från de två svenska tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter. Kvalitativ 

forskning bedrivs med målet att sträva efter mening. Djupgående analyser för att förstå och 

förklara fenomen som på olika vis kan bland annat existera dolt under ytan och ligga latent i 

exempelvis texter. Essentiellt i genomförandet av kvalitativ forskning är att reflektera över sin 

egna roll och hur det kan påverka analys och slutsatser. 

 

 
Kvalitativa metoder och dess användningen spänner över ett brett fält av studier. 

Undersökning av religiösa och ekonomiska föreställningar, forskning kring hur människor 

upplever vissa situationer och fallstudier. Kvalitativ metod omfattar många olika slags studier 

inom flertalet skilda ämnen (Larsson, 2011). 

 
Larsson (2005) beskriver tre olika möjliga arbetssätt i insamling av empiriskt material; 

induktivt, deduktivt och abduktivt arbetssätt. När det kommer till den induktiva arbetssättet 

väljer forskaren att förutsättningslöst ta sig an och utgå ifrån det empiriska materialet. Ett 

deduktivt arbetssätt innebär att forskaren mer påtagligt låter sig styras av det teoretiska 

perspektivet i sin forskning och slutligen det abduktiva arbetssättet är en kombination av de 

båda tidigare arbetssätten. Forskaren här väljer att pendla mellan teori och empiriskt material. 

I vår studie avser vi som forskare att använda oss utav de sistnämnda arbetssättet, abduktivt. 

Teori låter vi ge fokus i konstruerandet av analysschema och förhållningssätt i form av 

kvalitativ innehållsanalys och det empiriska material får sedan stå i fokus. 

 
 

6.3 Material 
 

Det empiriska materialet till studien är hämtat från morgontidningen Dagens Nyheter och 
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kvällstidningen Aftonbladet. Det empiriska materialet i studien omfattar nyhetsartiklar som 

skrevs under den period var skandal hände. Materialet i sin helhet kommer omfatta åtta 

stycken nyhetsartiklar där fyra kommer från respektive tidning samt respektive skandal. Allt 

material är inhämtat från tidningarnas internetsidor och vi har gjort valet att avgränsa studien 

till enbart nyhetsartiklar. 

 
Vi har gjort valet att avgränsa studien till enbart nyhetsartiklar. Detta har gjort för att 

nyhetsartiklar är opartiskt arbete medan till exempel ledarsidor är partiska texter och ofta har 

en känslomässig innebörd i motsatts till nyhetsartiklar som enbart ska återspegla verkligheten, 

i det här fallet Järnrörsskandalen och Crazy Horse skandalen. 

 

 
6.4 Urval 

 
Vår studie kommer att analysera artiklar från den första dagen medierna började rapportera 

om skandalerna och artiklar från någon dag senare. Om Järnrörsskandalen började Dagens 

Nyheter och Aftonbladet rapportera den 14 november och om Crazy Horse skandalen började 

medierna i fråga rapportera den 29 januari. 

Motiveringen till att vi valt att undersöka Järnrörskandalen är att det var 

Sverigedemokraternas första stora skandal men även en slags början på flera andra skandaler 

från partiet. Motiveringen till Crazy Horse Skandalen är att Socialdemokraterna är ett parti 

som ligger långt ifrån SD på den politiska skalan och i och med att skandalen skedde med 

bara några års mellanrum blir en jämförelse mer relevant. Vi har valt två politiska skandaler 

som i sin kärna är relativt lika varandra. De gemensamma faktorerna för de två skandalerna är 

berusning, glåpord, fysiskt våld och rasistiska tillmälen. 

 
 

6.5 Avgränsningar 
 

Texter är oberoende konstruerade av huruvida allmänheten anser att de besitter en hög 

sanningshalt (Börjesson & Palmeblad, 2007). I vår studie anser vi att ett empiriskt material i 

form av informationsflödet i dagstidningar ger oss ett godtagbart material som vi kan 

analysera. 

 

Materialet anses ge ett brett urval och besitta stor läsarkrets. Materialet kommer ge en 
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variation eftersom det kommer ifrån kvälls- och morgonpress. Med studiens syfte i åtanke har 

materialet avgränsats sig till artiklar utan bilder, eftersom bilder anses vara irrelevanta att 

analysera gentemot syftet. Kriterier gällande urvalet av artiklar är att artiklarna ska primärt 

handla om de två politiska skandalerna. Innehållet i artiklarna ska även vara innehållsrikt och 

bidra till att studiens syfte ska vara möjligt att genomföra. Artiklarna ska ursprungligen ha 

varit publicerade på de respektive hemsidorna. Krönikor och debattinlägg är inte av intresse 

då dessa anses vara för icke-objektiva. Vi har valt att samla in det empiriska materialet i form 

av artiklar genom sökningar genomförda på internet. Artiklarna ska även inte vara för korta 

och därför har vi valt att sätta ett kriterium på minst 300 ord. 

 
 

6.6 Analytiskt verktyg 
 

Själva analysprocessen kommer delas upp i två olika analysdelar och utgå ifrån 

meningsbärande citat som kommer presenteras och analyseras. Citaten kommer återges utifrån 

riktlinjer av Rienecker och Jörgensen (2012). Först och främst kommer texten att läsas 

grundligt och flera gånger för att ge oss en förståelse för texten och dess delar. En översiktlig 

analys av de empiriska materialet kommer först att genomföras, för att sedan gå in på en mer 

djupgående analys av texten och dess språk. 

 
 

6.7 Förförståelse 

 
Hur vi upplever och förstår verkligheten präglas av vår förförståelse. Var vi kommer ifrån, vår 

kultur och personliga erfarenheter är avgörande för hur människor som individer förstår och 

uppfattar verkligheten. Vi föds in i en rådande verklighet som vi sedan genom språket och 

kulturen socialiseras i och reproducerar. Oftare än vad vi människor möjligtvis erfar, färgar 

vår förförståelse hur vi ser på verkligheten. Människor från olika samhällen och kulturer 

präglas av olika förförståelse och gör olika sorters tolkningar av verkligheten. Om man inte 

ägnar någon tanke åt detta alls, inbjuder man inte till feltolkningar och missförstånd. Vad vi 

ser, hör och tänker byggs i grunden på vår förförståelse. Förförståelse är den bakomliggande 

tanken att varje tolkning vi gör som individer, förutsätter en föregående förståelse. Tolkning 

vägleds av en förväntan och kan aldrig vara förutsättningslös i absolut mening (ne.se) (2017). 

 
Forskarens roll är betydligt mer involverad när det kommer till kvalitativa studier, gentemot 

kvantitativa studier. Eftersom forskaren är mer involverad och kan i det närmaste 

http://ne.se/
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karaktäriseras som ett redskap för datainsamling och analys, är det viktigt att redogöra för och 

diskutera kring forskarens egna förförståelse eller vad som kan kallas för ”bagage”. En 

forskare går oftast in och forskar kring ett ämne med en motivation och intresse inför ämnet, 

men detta kan även färga av sig i form av att forskaren har en begränsad öppenhet kring 

datamaterialet. Forskaren bör eftersträva efter att ha ett aktivt och medvetet förhållande till sin 

egna förförståelse och redogöra för dess roll i studien och hur forskaren hanterat sin 

förförståelse. Förförståelse kan sammanfattas som förkunskap. Ingen människa är utan 

förförståelse. Det präglar allt vi upplever och hur vi ser på världen. Människor socialiseras in i 

det samhälle man föds in i. Samhället inskolar människan redan som barn in i dess kultur. 

Detta gör att människorna i samhället ska förstå varandra, uppleva liknande saker och för att 

samhällets kultur ska bistå (Thurén, 2007). Sedan reproducerar människan liknande 

förförståelse och för den vidare genom att exempelvis förklara för sina barn och människor 

från andra kulturer som anländer till samhället – om dess historiska kultur, språket och hur 

saker och ting fungerar i samhället. 

 
 

En orakad, dåligt klädd man står på en parkbänk och halsar en flaska billigt vin. En 

alkolist, säger någon. En utslagen, säger en annan. Ett fyllo, säger en tredje (Thurén, 

2007). 

Det här citatet från Thurén i sin bok ”Vetenskapsteori för nybörjare” (2007) är ett enkelt och 

bra exempel på förförståelse. I Thuréns exempel kan vi se hur tre personer ser på samma man 

sittandes på en parkbänk. Dessa tre ord som de olika personer refererar mannen att vara, 

menar Thurén är tre helt olika påståenden, även om det kan verka att alla tre orden är 

synonyma med varandra. Detta visar på hur enkelt olika personers förförståelse kan leda till 

misstolkningar. Först, att kalla mannen på parkbänken för att vara en alkolist är att insinuera 

att detta är en sjuk man som behöver vård, säger Thurén. Det finns även människor som anser 

att alkholism är en genetisk och ärftlig sjukdom, vilket gör att insinuation kan tolkas att 

människan varit dömd till ett liv alkoholism från början. Däremot, om man väljer att kalla 

mannen på parkbänken för att vara utslagen, anser Thurén att det är att insinuera att mannen 

har blivit ett offer av samhället. Att samhällets bördor och vardag har långsamt vägt ner 

mannen. Slutligen, att kalla mannen för att vara ett fyllo kan hävdas vara att anklaga mannen 

för att besitta en svag karaktär, menar Thurén. Kanske även att kalla mannen för att vara 

misslyckad eller ett misslyckande. Dessa tre olika antaganden från tre olika personer ger en 
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bild av hur enkelt det kan var för människor att se samma verklighet, och att tolka den på 

olika sätt. Förförståëlse i sig sker ofta omedvetet och är sannolikt inget människor reflekterar 

på i många situationer. 

 
Som författare och forskare i denna studie, kommer vi som uppsatspartners från skilda 

bakgrunder. Vi delar samma förförståelse och tolkningar över verkligheten baserat på de fem 

terminer vi spenderat tillsammans studerande på institutionen Jönköping University och 

fackhögskolan Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Vår roll i denna studie är 

som forskare och vi ämnar analysera empiri utifrån en given mall i form av Faircloughs 

trestegsmodell. Genom att vara medveten sig egna förförståelse och socialisering, försöker vi 

som forskare bibehålla ett öppet förhållningssätt. 

6.8 Validitet, realibilitet och generaliserbarhet 
 

Enligt Kvale (1997) anser vissa forskare att kvalitativa studier gentemot kvantitativa studier, 

inte är tillförlitliga och kan generaliseras då forskningen bygger på subjektiva tolkningar och 

ledande frågor. Vi kommer nedan att diskutera och reda ut begreppen validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet för att sedan applicera det på vår egen studie i syfte att uppfylla de 

vetenskapliga krav som existerar på bland annat tillförlitlighet (reliabilitet). 

 
Reliabilitet benämns av Ejvegård (2003) som användbarheten och tillförlitligheten av 

mätinstrument och måttenhet. En mätning som görs ska frambringa samma resultat oberoende 

av tillfälle förutsatt att det råder likadana förhållanden som vid den först gjorda mätningen. 

Strävan är att resultatet från denna studie ska kunna emuleras i liknande studier med liknande 

syfte i framtiden. 

 
Fortsättningsvis betyder validitet enligt Ejvegård (2003) att forskaren ämnar att mäta det som 

den ämnar mäta. Validitet är direkt beroende av vad det är som mäts, och om det är redogjort 

för i frågeställningen (Bell, 2000). Kvale (1997) hävdar att validiteten bör kontrolleras genom 

hela forskningssprocessen och inte bara i efterhand. Ifrågasätta och hur forskaren tyder sina 

upptäcker är direkt kopplat till validiteten. 

 
Inom den kvalitativa forskningen kan begreppen reliabilitet och validitet innebära vissa 

svårigheter och tveksamheter. Som forskare i kvalitativ studie besitter man rollen som både 
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mätinstrument och uttolkare av resultat (Larsson, 2005). Dessa begrepp som involverar 

exempelvis mätinstrument, är enklare att använda sig och beskriva i kvantitativa studier. 

Användningen av och letandet efter begrepp i det empiriska materialet som forskare med en 

kvalitativ ansats, resulterar i att det blir svårare att kontrollera om man verkligen har mätt det 

man från början hade för avsikt att mäta. Med avsikten att försöka garantera validitet och 

reliabilitet i denna studie väljer vi som författare att garantera att vi följer det för studien 

utsedda syfte och frågeställningar. 

 
Generaliserbarhet innebär inom vetenskaplig forskning på ett sökande efter att finna 

universell sanning inom den forskning som bedrivs. Vår studie ämnar analysera texter av två 

stora svenska tidningar med stora läsekretsar, vilket gör att resultatet kan generaliseras till en 

viss nivå. Däremot har denna studie som syfte aldrig varit att kunna hitta en generell 

universell sanning kring svensk press och politiska skandaler, utan snarare att se hur dessa 

skandaler framställs och dess likheter samt skillnader. 
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7 Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet utifrån den analys som genomförts. Analysen är 

genomförd utifrån analysschemat som återfinns i bilaga 1.  

7.1 Resultatredovisning 
 

7.1.1. Vem och vad är i fokus i artiklarna? 
 

Järnrörsskandalen 

Aftonbladet:                                                                                                                                 

I Aftonbladets rapportering av ”Järnrörsskandalen” är Kent Ekeroth, Erik Almqvist och 

Christian Westling i fokus. I både artikel 1 och 2 är huvudfokus på de tre politikerna från 

Sverigedemokraterna. Artikel 1 handlar om hur de tre männen beväpnat sig med järnrör, 

använt sig av rasistiska tillmälen och hur den film som publicerades lett till att Almqvist fick 

lämna sitt uppdrag. Artikel 2 fokuserar på de tre männens rasistiska tillmälen när det kommer 

till skandalen. 

Erik Almqvist hörs sedan göra rasistiska utspel mot en berusad man på gatan. Han 

säger "babbe", "fitta" och "blatte-lover". 

  Artikel 1, Aftonbladet 

Dagens Nyheter: 

I Dagens Nyheters rapportering av ”Järnrörsskandalen” är det i artikel 3 huvudfokus på hur 

Almqvist tidigare nekat till att ha sagt kvinnoförnedrande saker och använt sig av rasistiska 

tillmälen, men hur den film som publicerades motbevisar det han har förnekat. 

Sverigedemokraterna ger inte någon kommentar till information i artikeln. I artikel 4 är fokus 

på beväpnandet av järnrör. I artikeln är alla de tre männen i fokus. 

 

Senare filmar Ekeroth hur han själv, Erik Almqvist och Christian Westling beväpnar sig 

med järnrör när de lämnat platsen där de varit i bråk med en kraftigt berusad man. 

  Artikel 4, Dagens Nyheter 

Crazy Horse 

Aftonbladet: 

Fokus i artikel 5 i Aftonbladets rapportering ligger på hur länge Anna Sjödin med sällskap 

festade (nio timmar), och att kartlägga kvällens aktiviteter. I artikeln är det ingen speciell 



31  

person som är huvudfokus. Artikel 6 av Aftonbladet fokuserar på att Sjödin blev gripen efter 

att hon och hennes sällskap deltagit i ett krogbråk. I denna artikel är Sjödin i huvudfokus. 

Nio timmar i sträck. 
 

Så länge festade SSU-basen Anna Sjödin innan hon greps av polis. 
 

  Artikel 5, Aftonbladet 

Dagens Nyheter: 

Artikel 7 av Dagens Nyheter lägger fokus på Sjödin och hur hon blivit gripen vid ett 

krogbråk. Artikeln rapporterar om hur hon är misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt 

motstånd, och hur hon själv uppges ha blivit misshandlad med batong av en ordningsvakt. 

 

 

- Formellt greps Anna Sjödin på platsen eftersom man bedömde att bråket skulle 

fortsätta om man inte tog henne därifrån. 

  Artikel 7, Dagens  Nyheter 

I artikel 8 är fokus på Sjödins motanmälan mot personalen på restaurangen. Sjödins 

försvarsadvokat Leif Silbersky berättar i artikeln hur Sjödin polisanmäler Babak Jamai, 

ordningsvakt, på flera punkter. 

 

Sammanfattningsvis, kan man se att både tidningars fokus var som störst på beväpnandet av 

järnrör när det kommer till den förstnämnda skandalen. Huvudfokus skiljer sig mellan 

tidningarna när det kommer till Dagens Nyheters val att i artikel 3 lägga fokus enbart på 

Almqvist. Fokus i ”Crazy Horse” skiljer sig på ett likartat vis där Dagens Nyheter valt att byta 

fokus i en av deras två artiklar. Den ena artikeln fokuserar på Sjödin och hur hon blivit gripen 

vid ett krogbråk. Den andra artikeln är skriven ur Sjödins perspektiv med fokus på hennes 

motanmälan. I den sistnämnda skandalen är huvudfokus på hur Sjödin blivit gripen. Alla 

artiklar handlar om att politiker har gjort något fel i tidningarnas rapportering. I Dagens 

Nyheters artiklar 3 och 8 förflyttas fokus från själva skandalen till ett personperspektiv, vilket 

skiljer tidningarnas rapporteringar ifrån varandra. Förutom i dessa artiklar är fokus likartat i 

de två tidningarnas rapportering. 
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7.1.2. Vad är huvudtemat i artikeln och vilka sekundära 

teman existerar? 

Järnrörsskandalen 

Aftonbladet: 

Huvudtemat i artikel 1 är att SD-toppar har beväpnat sig med järnrör. Temat följs av följande 

sekundära teman: Erik Almqvist väljer att lämna sitt uppdrag i partiet, Kent Ekeroth knuffar 

en ung kvinna och hur Erik Almqvist berättar att den berusade mannen ska ha hotat honom 

och hans partikamrater. Huvudtemat i artikel 2 är att SD-topparna har gjort rasistiska påhopp. 

De sekundära temana är att Sverigedemokraterna partiledning kommer hålla ett krismöte, att 

de tre männen yttrat sig rasistiskt och kvinnoförnedrande mot andra personer och att de tre 

männen förnekat alla anklagelser innan filmen publicerats. 

 

 

Det är Kent Ekeroth som tagit filmen, som inleds med att Erik Almqvist upprepar till 

komikern Soran Ismail att Sverige inte är hans land. "Det är mitt land, inte ditt". 

  Artikel 2, Aftonbladet 

Dagens Nyheter: 

Huvudtemat i artikel 3 är att Almqvist har yttrat sig rasistiskt och negativt mot flera personer. 

Detta följs av de sekundära temana av att Sverigedemokraterna inte kommenterar händelsen, 

att Almqvist är ångerfull över händelsen och inte minns att han yttrat sig på det viset, samt att 

Almqvist har yttrat sig rasistiskt mot Soran Ismail och kvinnoförnedrande mot en ung kvinna. 

I artikel 4 är huvudtemat att de tre männen beväpnat sig med järnrör. Sekundära teman är att 

de tre männen har förvridit sanningen till polisen för att få den gravt berusade mannen att bli 

gripen. Ett andra sekundärt tema är att Ekeroth knuffat en ung kvinna, och det sista sekundära 

temat är att de tre männen inte gör en polisanmälan, ifall ingen annan gör det för att ”jävlas”.  

 

Han och partiets numera avhoppade ekonomisk-politiska talesperson Erik Almqist och 

dess utrikesråds Christian Westling ses senare beväpna sig med järnrör i en ny film på 

Expressen. 

  Artikel 4, Dagens Nyheter 

Crazy Horse: 

Aftonbladet: 
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Huvudtemat i artikel 5 är att Sjödin har blivit gripen av polis under natten. Huvudtemat är 

följt av följande sekundära teman: en kartläggning av hur Sjödin och sällskapets kväll såg ut 

samt hur Sjödin och hennes sällskap blev påhoppade av vakterna. I artikel 6 är huvudtemat att 

Sjödin har fått spendera natten i fyllecell. Sekundära teman är upprinnelsen innan polis kom 

till platsen och att Sjödin är misstänkt för våld mot tjänsteman. Ett andra sekundärt tema är att 

det inte gick att förhöra Sjödin på plats då hon ansågs vara berusad och att detta är 

anledningen till att hon fick spendera natten i fyllecell. Det tredje sekundära temat är att 

Skeppström ser på händelsen på ett annat vis, där han anser att sällskapet blivit utsatt för 

fysiskt våld och verbala hot. 

 

-De hötte med en fjäderbatong och sa åt oss att passa oss jävligt noga 
 

  Artikel 6, Aftonbladet. 

Dagens Nyheter: 

I artikel 7 är huvudtemat att Sjödin blivit gripen av polis under natten. De sekundära teman 

som existerar är att Sjödin är misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Ett 

andra sekundärt tema är att upprinnelsen till bråket var att vakterna avvisade Sjödins väninna. 

Det tredje sekundära temat kan ses hur Sjödin och ordningsvakten Jamai ställer sina 

anklagelser emot varandra. Huvudtemat i artikel 8 är att Sjödin tillsammans med sin advokat 

Leif Silbersky har lämnat in en motanmälan mot ordningsvakten Jamai. Sekundära teman är 

hur Jamai polisanmäls av Sjödin, och att Silbersky inte betalas av SSU. 

 

Hon uppger att Babak Jamai misshandlat henne med en batong samtidigt som två andra 

vakter höll i henne. Han kallade henne också för hora och "jävla luder". 

  Artikel 7, Dagens Nyheter. 
 

 

Sammanfattningsvis, kan man se att tidningarna valt att skriva artiklar med samma 

huvudteman när det kommer till ”Järnrörsskandalen”. Artikel 1 av Aftonbladet och artikel 4 

av Dagens Nyheter har samma huvudtema. Samtidigt har artikel 2 av Aftonbladet och artikel 

3 av Dagens Nyheter samma huvudtema. De sekundära temana skiljer sig där de tema som 

figurerar i båda tidningars rapporteringar är att Ekeroth ska ha knuffat en ung kvinna och att 

de tre männen ska ha yttrat sig rasistiskt och kvinnoförnedrande. Aftonbladet har valt att 

fokusera på hur händelsen påverkar partiet och att de tre männen tidigare förnekat alla 
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anklagelser. Dagens Nyheter har fokuserat på hur Almqvist är ångerfull, att männen förvridit 

sanningen för polisen och att partiet inte kommenterar händelsen. I artiklarna om ”Crazy 

Horse” kan man se att huvudteman är lika när det kommer till artikel 5 och artikel 7, men att 

det skiljer sig mellan artikel 6 och 8. De sekundära temana som är lika mellan de olika 

tidningarna är: upprinnelsen till bråket och våld mot tjänsteman. Skillnaden är att Aftonbladet 

har sekundära teman som fokuserar mer på hur Sjödins sällskap ser på händelsen på ett annat 

vis än det perspektiv som vakter och polisen ger. Dagens Nyheter har istället sekundära teman 

som fokuserar på att ställa Sjödins och Jamais anklagelser mot varandra. 

7.1.3.  Framställs någon negativt eller positivt? 
 

Järnrörsskandalen 

Aftonbladet: 

Almqvist, Ekeroth och Westling framställs negativt i artikel 1. De tre framställs negativt som 

en unison grupp när det knuffat en berusad man och yttrar sig rasistiskt mot honom. 

 

 

Männen återvänder till Kungsgatan och ger sig ytterligare en gång på den berusade 

man de tidigare bråkat med. 

  Artikel 1, Aftonbladet 
 

 

De framställs även negativt som grupp för att de beväpnat sig med järnrör och för att de har 

bråkat med Soran Ismail. Ekeroth framställs negativt när han skriker och knuffar en ung 

kvinna i samband med att hon ogillar att han filmar henne med mobilkameran. Ekeroth 

framställs även negativt när han blir konfronterad av den berusade mannen för att ha knuffat 

den unga kvinnan, och att han då ljuger om att hon ska ha knuffat honom först. Något som 

filmen motbevisar. Almqvist framställs negativt över hans yttringar gällande att ”det funkar 

att vara ögontjänare”, när han uppger att den berusade mannen ska ha hotat männen. Han 

ljuger om de blivit hotade, något som filmen visar, och att han skryter om att ha ljugit för 

polisen. I artikel 2 framställs de tre männen negativt som en grupp flertalet gånger. De 

framställs negativt för deras våldsamma beteende mot den berusade mannen. De framställs 

negativt för de rasistiska yttringar de gjort mot den berusade mannen och Ismail. De 

framställs negativt då de yttrat sig kvinnoförnedrande mot den unga kvinnan. Almqvist 
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framställs negativt för sina rasistiska utspel, mot den berusade mannen, mot Ismail och hur 

han tidigare förnekat alla anklagelser som nu bevisas av filmen. 

 

Dagens Nyheter: 

I artikel 3 framställs Almqvist negativt när han först nekat till anklagelser som med filmens 

publikation motbevisas. Almqvist framställs negativt när han yttrar sig rasistiskt mot Ismail. 

Han framställs negativt när han yttrar sig kvinnoförnedrande mot den unga kvinnan. Almqvist 

framställs positivt i slutet av artikeln där han citeras med ett Facebookinlägg. Ett inlägg där 

han uppges vara rejält ångerfull över sina handlingar. 

 

 

"Jag är hemskt ledsen för att ett par av mina allra värsta och sämsta ögonblick i livet 

har kommit fram nu några år senare", står det i texten. 

  Artikel 3, Dagens Nyheter 
 

 

I artikel 4 framställs Ekeroth negativ när han knuffar en ung kvinna in i en parkerad bil och 

när han skriker åt den unga kvinnan. De tre männen framställs negativt tillsammans för att de 

beväpnat sig med järnrör. Almqvist framställs negativt för att han ljugit om att den berusade 

mannen ska ha försökt slå en av männen i sällskapet. 

 

Crazy Horse 

Aftonbladet: 

I artikel 5 framställs Sjödin negativt för att hon har festat i nio timmar och för att hon blivit 

gripen. Ordningsvakterna framställs negativt då de tryckt ner, tagit strypgrepp och kopplade 

Faraj Abuisefans, från Sjödins sällskap, arm i polisgrepp. Vakterna framställs även negativt 

för att de yttrat sig kvinnoförnedrande mot Sjödin. I artikel 6 framställs Sjödin negativt för att 

hon varit involverad i ett krogbråk och blivit gripen. Ordningsvakterna framställs negativt av 

Peter Skeppström, Sjödins sällskap, för att de hotat sällskap verbalt och fysiskt. Även polisen 

framställs negativt då de anses ha använt övervåld. 

 

 

Han såg upprinnelsen av bråket och kastades också ut från krogen. Han menar att 

sällskapet hotades både fysiskt och verbalt av vakterna. 
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  Artikel 6, Aftonbladet 

Dagens Nyheter: 

I artikel 7 framställs Sjödin negativt för att hon blivit gripen misstänkt för våld mot 

tjänsteman och våldsamt motstånd. Sjödin framställs även negativt för att ha yttrat sig 

rasistiskt mot en av vakterna, Babak Jamai, och för att ha slagit honom. Jamai framställs 

negativt då han uppges ha misshandlat Sjödin med batong och yttrat sig kvinnoförnedrande 

mot henne. Sjödins väninna framställs negativ för misshandel av Jamai. 

 

Han uppger också att Anna Sjödin kallade honom "jävla svartskalle" när hon gick och 

att hon då sagt att "Det är sådana som dig vi inte vill ha i det här landet". 

  Artikel    7,     Dagens Nyheter  

I artikel 8 framställs Jamai negativt för att ha misshandlat Sjödin, förolämpat henne och gett 

falsk angivelse. Sjödin framställs positivt i artikeln då Silbersky beskriver det intryck hon har 

gett honom. 

 

Sammanfattningsvis, i Aftonbladets artiklar framställs alla männen negativt och ingen 

framställs positivt. I båda tidningars rapportering framställs Almqvist som mest negativ. Den 

negativa framställningen han får i tidningarnas rapportering är främst kring de faktum att han 

ljugit till polisen om att den berusade mannen ska hotat och försökt slå sällskapet. Skillnaden i 

rapporteringen från Dagens Nyheter är deras citat av ett Facebookinlägg från Almqvist. 

Dagens Nyheter framställer här Almqvist på ett positivt sätt genom att visa hur ångerfull han 

är över sina handlingar. Citatet framställer Almqvist positivt då tidningen lyfter fram att han 

blivit attackerad, fått sitt hem sönderslaget och förlorat jobbet på grund av sitt arbete med 

Sverigedemokraterna. I artiklarna om ”Crazy Horse” kan man se skillnaden gentemot att 

Aftonbladet valt att framställa Sjödin negativt på ett mildare sätt, än vad Dagens Nyheter har 

valt att göra. Aftonbladet framställer Sjödin negativt för att hon festat och blivit gripen vid ett 

krogbråk. Dagens Nyheter framställer Sjödin negativt mot att hon har blivit gripen för våld 

mot tjänsteman, våldsamt motstånd, misshandel och uttryckt sig rasistiskt. Aftonbladets 

artiklar nämner inte heller att Sjödins väninna blivit gripen för misshandel. Både tidningars 

artiklar framställer ordningsvakterna och Jamai på ett likartat vis, men det är bara Aftonbladet 

som beskriver hur polisen använt sig av övervåld gentemot Sjödin och sällskap. 
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7.1.4. Vem tillåts komma till tals? 
 

Järnrörsskandalen 

Aftonbladet: 

I artikel 1 kommer Almqvist till tals när han hävdar att de tre männen beväpnade sig med 

järnrören på skoj. Westling kommer också till tals och berättar att männen beväpnade sig med 

järnrören med syftet att skydda sig. I artikel 2 kommer Ekeroth till tals och hävdar att 

anklagelserna är falska. Westling kommer till tals och hävdar han också att anklagelserna mot 

honom är uppenbara lögner. 

 

Christian Westling sa på twitter "Patetsikt! Gräva upp trams från 2,5 år sedan och nu 

hitta på uppenbara lögner? Desperation efter 11,2 % är total". 

  Artikel 2, Aftonbladet 

Almqvist kommer till tals och först hävdar att han inte yttrat sig rasistiskt och 

kvinnoförnedrande, för att senare i artikeln komma till tals och hävda att han är rejält 

ångerfull och att händelsen var en av hans livs värsta ögonblick. 

Dagens Nyheter: 

I artikel 3 kommer Martin Kinnunen, pressekreterare för Sverigedemokraterna, till tals 

gällande den presskonferens som kommer hållas. Almqvist kommer till tals och berättar att 

han är ångerfull över händelsen, att de hade flera personer på sig som kallade dem för rasister 

och att händelsen var en av hans livs sämsta ögonblick. I artikel 4 är det endast Almqvist som 

kommer till tals och då berättar han för polisen om att den berusade mannen försökte slå en 

person i deras sällskap. 

 

 – Behåll honom, han hotade oss... Han skulle börja slå min kompis, men vi klarade oss 

och värjde oss, men ändå, det var obehagligt, säger Erik Almqvist bland annat. 

  Artikel 4, Dagens Nyheter 

Crazy Horse 

Aftonbladet: 

I artikel 5 kommer förbundssekreterare Mattias Vespä till tals och berättar att SSU:s 

verksamhet är drogfri. SSU:s pressekreterare Peter Skeppström kommer till tals och berättar 

att han köpt fem öl i baren till hans kompisar. Slutligen kommer Faraj Abuisefan, 

internationell ombudsman, till tals och berättar att Sjödins väninna blivit utslängd och att 
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Sjödin sedan blir påhoppad av en vakt. I artikel 6 kommer en anonym polis till tals och 

berättar att det inte gick att hålla förhör med Sjödin för att det var för svårt. Skeppström 

kommer till tals och berättar att det som skett Sjödin inte borde ha hänt. Skeppström säger 

också att vakterna hotade sällskapet, och att sällskapet möttes av övervåld av både vakter och 

polis. 
 

 

  Artikel 6, Aftonbladet 

Dagens Nyheter: 

Tommy Ekheden, stationsbefäl på Södermalmspolisen, kommer till tals i artikel 7 och säger 

att Sjödin greps på grund av att polisen inte trodde att bråket skulle ta slut ifall man inte grep 

henne. Han berättar att Sjödin placerades i tillnyktringscell för att man inte kan förhöra en 

onykter person. Jamai kommer till tals och berättar hur Sjödin och väninna slagit honom samt 

kallat han för rasistiska glåpord. Sjödin kommer till tals och berättar först att hon blivit 

misshandlad under en krogrunda, sedan förnekar hon att hon uttalat sig rasistiskt gentemot 

Jamai och att man måste jobba politiskt mot att förhindra att vakter utnyttjar sin makt. Sjödins 

advokat Rothpfeffer kommer till tals och berättar att ur hans perspektiv har Sjödins utsatts för 

övervåld. I artikel 8 kommer Leif Silbersky, försvarsadvokat, till tals och berättar att Sjödin 

gjort en motanmälan mot Jamai och att hans intryck av Sjödin är att hon är trovärdig. 

 

 

 – Jag kan bara säga att på mig har Anna Sjödin gjort ett väldigt stabilt, trovärdigt och 

tillförlitligt intryck. 

  Artikel 8, Dagens Nyheter 

Sammanfattningsvis, är det endast en person som figurerar och kommer till tals i de två 

tidningarnas rapportering av skandalerna. Detta är Almqvist, som i både tidningar kommer till 

tals med samma citat som kommer från ett Facebookinlägg där han uppges vara rejält 

ångerfull över händelsen. Av de tretton personer som kommer till tals i de olika tidningarna är 

det således bara en person, Almqvist, som är med i både tidningarnas artiklar. I Aftonbladet är 

det personerna som är direkt involverade i skandalen som kommer till tals kring 

”Järnrörsskandalen”. I Dagens Nyheter lägger man istället fokus på Almqvist. I Aftonbladets 

rapportering av ”Crazy Horse” kan vi se hur det i artiklarna genomgående är personer ur 

Sjödins sällskap och SSU som kommer till tals: Vespä, Abuisefan och Skeppström. Noterbart 

Vi möttes av övervåld från både vakter och polis, säger han. 
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är att Sjödin själv inte kommer till tals. I Dagens Nyheters artiklar kommer personer från båda 

sidor till tals och Sjödin själv. Endast i Dagens Nyheter kommer Jamai till tals. 

 

 

7.1.5. Vad förmedlar rubriker och ingresser? 
 

Järnrörsskandalen 

Aftonbladet: 

I artikel 1 förmedlar rubriken att personer högt uppsatta i Sverigedemokraterna har beväpnat 

sig med järnrör. Ingressen berättar att det är en rasistskandal som tagit plats och att det skett 

under en blöt krogkväll. Ingressen avslöjar även att händelsen lett till att Almqvist fått avgå, 

och att gänget på de tre männen beväpnade sig med järnrör. Artikel 2 förmedlar rubriken att 

det är en film som visar hur högt uppsatta personer i Sverigedemokraterna har gjort rasistiska 

påhopp. Ingressen förmedlar hur Ekeroth, Westling och Almqvist knuffat en berusad man och 

yttrat sig rasistiskt. Ingressen fortsätter med att berätta hur männen tidigare förnekat 

anklagelserna, som nu bevisas sanna av filmen. 

 

 

SD-topparna Kent Ekeroth, Christian Westling och Erik Almqvist knuffar en berusad 

man och säger "babbe", "fitta" och "blatte-lover", avslöjar Expressen. Riksdagsmännen 

har förnekat händelsen – men nu visar en film förloppet. 

  Artikel 2, Aftonbladet 

Dagens Nyheter: 

Rubriken i artikel 3 förmedlar att Sverigedemokraterna inte väljer att kommentera gällande 

något som har skett. I ingressen förklaras vad det är för situation som Sverigedemokraterna 

väljer att inte kommentera, och det är hur Almqvist nekat till att ha yttrat sig rasistiskt och 

kvinnoförnedrande tidigare och nu bevisas anklagelserna vara sanna. 

 

Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesman Erik Almqvist nekar till att ha sagt 

rasistiska och kvinnoförnedrande saker. Expressen har dock publicerat en video där 

 han riktar ord som ”hora” och ”blatte” mot personer på gatan. SD kommenterar inte 

saken. 

  Artikel 3, Dagens Nyheter 
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Rubriken i artikel 4 förmedlar hur högt uppsatta personer i Sverigedemokraterna har beväpnat 

sig med järnrör. Ingressen förmedlar att de tre männen associerade med Sverigedemokraterna 

har beväpnat sig med järnrör i en ny publicerad film. Ingressen berättar även att Ekeroth 

knuffat en kvinna in i en parkerad bil. 

 

Crazy Horse: 

Aftonbladet: 

Rubriken från artikel 5 berättar att några människor har festat i nio timmar. Ingressen 

förmedlar att rubriken handlar om att Sjödin festade nio timmar i sträck innan hon blev gripen 

av polis. Artikelns ingress berättar även att skandalen som skakar socialdemokraterna har 

blivit kartlagd i samma artikel. Rubriken i artikel 6 förmedlar att SSU-basen har hamnat i 

fyllecell. Ingressen förmedlar att Sjödin gripits av polis vid ett krogbråk, och fick tillbringa 

natten i fyllecell. 

 

 

SSU:s ordförande Anna Sjödin greps i natt av polis. Vakter larmade polis efter ett 

tumultartat krogbråk. Hon fick tillbringa natten i fyllecellen. 

  Artikel 6, Aftonbladet 

 Dagens Nyheter: 

Rubrik och ingress i artikel 7 förmedlar att SSU-bas har blivit gripen vid ett krogbråk. 

Ingressen berättar hur Sjödin är misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. 

Ingressen berättar även hur Sjödin anser att hon misshandlats med batong av en av vakterna. 

 

 

Socialdemokratiska ungdomsförbundets (SSU) ordförande Anna Sjödin greps tidigt på 

söndagsmorgonen misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd efter ett 

bråk på en restaurang i centrala Stockholm. Själv uppger Anna Sjödin att hon 

misshandlats med batong av en av vakterna. 

  Artikel 7, Dagens Nyheter 

Rubriken i artikel 8 förmedlar att SSU-basen anmäler krogpersonal för våld. Ingressen 

berättar att Sjödin blivit förhörd, och att hon tillsammans med sin advokat lämnat in en 

motanmälan mot personal på restaurangen. 
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Sammanfattningsvis, är det i artikel 1 från Aftonbladet och artikel 4 från Dagens Nyheter där 

båda rubriker förmedlar att högt uppsatta personer beväpnat sig med järnrör. Tidningarnas 

rubriker skiljer sig i artikel 2 och 3, där Aftonbladet skriver om de rasistiska påhoppen och 

Dagens Nyheter skriver om att partiet inte kommenterar Almqvist tidigare förnekade till 

anklagelserna. Aftonbladet är den enda tidningen av de två som i rubrik och ingresser nämner 

de rasistiska påhoppen. Aftonbladet benämner även i en ingress att det är en rasistskandal som 

skett. Det är skillnad i vad ingresserna väljer att fokusera på i artiklarna, då Aftonbladet väljer 

att skriva att de tre männen knuffat en berusad man och skriva om att Almqvist får lämna sitt 

uppdrag, i jämförelse med Dagens Nyheter som väljer att skriva att Ekeroth knuffat en ung 

kvinna. Likheterna i ingresserna är att båda tidningar har skrivit om att männen tidigare har 

förnekat anklagelserna och att de beväpnat sig med järnrör. Artikel 5 och 7 i rapporteringen 

av ”Crazy Horse” är likadana i tidningarnas rapportering. Aftonbladet väljer att fokusera på 

antalet timmar Sjödin festade i rubriken till artikel 5, i jämförelse med Dagens Nyheter som 

förmedlar att SSU-basen anmäler krogpersonal för våld. Dagens Nyheters rubriker förmedlar 

perspektivet här från båda sidorna inblandade i bråket. Ingresserna skiljer sig i tidningarnas 

rapportering där Dagens Nyheter är den tidning vars ingresser förmedlar att Sjödin är 

misstänkt för våld. Dagens Nyheters ingresser förmedlar även att Sjödin blivit misshandlad ur 

hennes perspektiv, vilket Aftonbladet ingresser inte gör. Aftonbladets ingresser upprepar och 

förtydligar informationen som kan ses i rubriken, då rubriken i artikel 5 utvecklar rubriken 

gentemot vem det är som festat och om de festat nio timmar i sträck. I artikel 6 förtydligar 

ingressen vem det är som blivit gripen och fick spendera natten i fyllecell. Dagens Nyheters 

ingresser förtydligar rubriken, men också bidrar med ny information. I artikel 7 förtydligar 

ingressen vem det är som gripits, men också vad hon är anklagad för och hennes egna 

perspektiv på händelsen. Ingressen i artikel 8 bidrar med ny information till rubriken då den 

förmedlar vem Sjödins advokat är och att hon blivit förhörd. Dagens Nyheter är den tidning 

som rapporterat att Sjödin är misstänkt för våld, i jämförelse med Aftonbladet som inte 

skriver om det i rubriker och ingresser. 

7.1.6. Vem förekommer som offer? 
 

Järnrörsskandalen 

Aftonbladet: 

I artikel 1 förekommer Ismail, den unga kvinnan och den berusade mannen som offer. Ismail 

blir ett offer av männens rasism, den unga kvinnan blir till ett offer för männens våld och den 
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berusade mannen blir till offer för männens lögner. I artikel 2 blir Ismail, kvinnan och mannen 

till offer på samma vis som i artikel 1. I artikeln förekommer även Almqvist som offer. Han 

gör sig själv till offer i sitt citerade Facebookinlägg, när han beskriver hur det under händelsen 

var flertal människor som var på honom och hans sällskap fysiskt och verbalt. 

Det man bör förstå i sammanhanget är att detta hände för 2,5 år sedan, en tidigt 

morgon efter krogen när vi har ett flertal personer på oss som hetsar och kallar oss 

rasister och ger sig på oss fysiskt". 

  Artikel 1, Aftonbladet 
 

 

Dagens Nyheter: 

I artikel 3 förekommer Ismail, kvinnan och mannen som offer likt artikel 1 och 2. Almqvist 

förekommer även i denna artikel som offer på samma sätt som i artikel 2. Almqvist beskrivs 

dock i artikel 3 som ett större offer än i artikel 2. Denna artikel adderar utöver det som sagts i 

artikel 2, att Almqvist uppges attackerats, fått hemmet sönderslaget och tappat jobbet tidigare 

på grund av att han varit aktiv inom Sverigedemokraterna. I artikel 4 är den unga kvinnan och 

den berusade mannen offer för männens våld och lögner. 

 

Tiden före bråket uppges Almqvist även ha attackerats flera gånger, fått sitt hem 

sönderslaget och förlorat jobbet på grund av sitt arbetet för SD. 

  Artikel 3, Dagens Nyheter 

Crazy Horse 

Aftonbladet: 

I artikel 5 är förekommer Sjödin, Abuisefan, Skeppström, Hartman och Kangas som offer. 

Sjödin blir ett offer för vakternas våld, beskrivet av Abuisefan. Själv blir Abuisefan till offer 

för vakternas våld. Skeppström, Hartman och Kangas blir till offer för vakterna när de blir 

utslängd från själva restaurangen. I artikel 6 är det Sjödin, och hennes sällskap som 

förekommer som offer. Sjödin blir till offer när Skeppström i artikeln beskriver att vakterna 

behandlade henne ovärdigt. Skeppström beskriver i artikeln också att sällskapet hotades av 

vakter, samt möttes av övervåld från polis och nämnda vakter. 

 

Dagens Nyheter: 
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I artikel 7 förekommer Jamai och Sjödin som offer. Jamai beskrivs som ett offer för Sjödins 

våld och misshandel. Sjödin beskrivs först som ett offer av misshandel och kvinnoförnedrande 

glåpord av sig själv. Sedan beskriver Rothpfeffer att Sjödin blivit offer för kraftigt övervåld. I 

artikel 8 beskrivs Sjödin som ett offer för misshandel, förolämpning och falsk angivelse. 

Silbersky beskriver även Sjödin som ett offer för falsk angivelse. 

 – Jag kan bara säga att på mig har Anna Sjödin gjort ett väldigt stabilt, trovärdigt och 

tillförlitligt intryck. Det som drabbat henne hårdast, som hon känner sig enormt kränkt 

av, är Jamais påstående att hon kallat honom ”jävla svartskalle”. Därför anmäler hon 

honom för falsk angivelse. 

  Artikel 8, Dagens Nyheter 
 

 

Sammanfattningsvis, kan man se i tidningarnas rapportering av ”Järnrörsskandalen” att de 

förekommer samma offer i alla artiklar. Den enda skillnaden är att i Dagens Nyheter beskrivs 

Almqvist som ett ännu större offer gentemot beskrivningen i Aftonbladet. De förekommande 

offren i artiklarna har alla blivit utsatta för samma sorts övergrepp. Rasism, våld och lögner är 

de övergrepp som de blivit utsatta för. I artiklarna kring ”Crazy Horse” kan man se större 

skillnader än likheter. Den enda som förekommer som offer i båda tidningarnas rapportering 

är Sjödin. I Aftonbladet förekommer Sjödins sällskap som offer, vilket de inte gör i Dagens 

Nyheters rapportering. I samma tidning förekommer Jamai endast som offer, och inte i 

Aftonbladet. 

 

7.2. Resultatsammanfattning 
 

7.2.1. Hur ser medias rapportering av en politisk skandal ut? 
 

Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering av dessa två politiska skandaler har visat att 

tidningarna använts sig av många citat från många olika personer. Tidningarnas rapportering 

visar att man väljer att återge svordomar och yttranden i sin helhet. Tidningarna väljer inte att 

endast informera läsaren om att rasistiska tillmälen och svordomar har figurerat. Enligt 

Carvalho (2008) kan visuella element, som exempelvis bilder, och längden på artiklar vittna 

om hur högt ansedd en nyhet är utifrån tidningens perspektiv. Alla artiklar från båda skandaler 

är genomsnittliga, med vissa artiklar som ligger vid gränsen till att ses som korta. Bilder 

figurerar endast på Aftonbladets artiklar och inte på Dagens Nyheters artiklar. Tidningarnas 
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rapporterade kan ses vara väldigt detaljerat, med mycket redogörelser och kartläggande kring 

händelserna. I båda skandalerna är det personer som är i fokus. Personer som har gjort något 

antingen brottsligt eller moraliskt övertramp. Man kan se i tidningarnas rapportering att fokus 

stannar på personer, och att det inte dras paralleler till det politiska parti som de tillhör. 

7.2.2. Vad finns det för likheter och skillnader i rapporteringen? 
 

Likheter: Tidningarna har valt att fokusera på samma saker i deras rapportering. 

Huvudfokuset är på själva beväpnandet med järnrör i den första skandalen och på att Sjödin 

varit involverad i ett krogbråk i den andra skandalen. Huvudtemat i den första skandalen är 

likadant mellan de två tidningarna. Artiklarnas huvudteman av männens beväpnande av 

järnrör och deras rasistiska yttringar är detsamma i båda tidningar. I den andra skandalen är 

huvudtemat i två av fyra artiklar detsamma: att Sjödin blivit gripen av polis under natten. 

 

I båda tidningarnas rapportering framställs Almqvist negativt på ett framträdande vis. Denna 

negativa framställning får han genom tidningarnas rapportering av att han ljugit om vad som 

skett till polisen. I den andra skandalen framställer tidningarna Sjödin, Jamai och 

ordningsvakterna negativt. Jamai och ordningsvakterna framställs negativt i båda tidningar för 

deras hotande av Sjödin och hennes sällskap. Sjödin framställs negativ i båda tidningarnas 

rapportering, men det skiljer sig i hur hon blir negativt framställd. I den första skandalen är 

det endast Almqvist, av de totalt tretton personer, som kommer till tals i båda tidningars 

artiklar. I den andra skandalen är det ingen som kommer till tals i båda tidningars 

rapportering. 

 

Rubrikerna i två av fyra artiklar gällande den första skandalen handlar om samma sak, och det 

är att högt uppsatta personer inom Sverigedemokraterna har beväpnat sig med järnrör. 

Ingresserna skiljer sig i de olika tidningarnas rapportering, förutom att båda skriver om 

beväpnandet av järnrör och att de tre männen tidigare förnekat alla anklagelser. Rubrikerna i 

den andra skandalen är lika i två av fyra artiklar. 

 

I tidningarnas rapportering av den första skandalen förekommer det samma offer i alla 

artiklar. I den andra skandalen är det enbart Sjödin som förekommer som offer i båda 

tidningarnas rapportering. 
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Skillnader: Huvudfokus skiljer sig mellan tidningarna i båda skandalerna då Dagens Nyheter 

valt att skifta till ett personperspektiv (Almqvist, Sjödin) i två av fyra artiklar. 

 

Huvudteman i artiklar är lika när det kommer till den första skandalen, men sekundära teman 

skiljer sig. Aftonbladet har valt att skilja hur männen tidigare har förnekat alla anklagelser och 

på hur händelsen påverkar partiet. Dagens Nyheters artiklar besitter sekundära teman som 

fokuserar på att Almqvist är ångerfull, att männen förvridit sanningen för polisen och att 

partiet inte kommenterar händelsen. Huvudtema i den andra skandalen skiljer sig i två artiklar 

mellan tidningarna. Aftonbladets huvudtema i artikel 6 är att Sjödin spenderat natten i 

fyllecell, och Dagens Nyheters huvudtema i artikel 8 är att Sjödin lämnar in en motanmälan 

mot Jamai. Ordningsvakten Jamai fick mycket fokus i artikel 7 av Dagens Nyheter, och i 

artikel 8 får istället Sjödin mycket utrymme. De sekundära teman i skandalen skiljer sig desto 

mer. Aftonbladet har sekundära teman som är ifrån Sjödins och hennes sällskaps, perspektiv 

och Dagens Nyheter har sekundära teman där Sjödin och Jamais anklagelser ställs mot 

varandra. 

 

Alla männen framställs negativt i den första skandalen i båda tidningars rapportering, 

skillnaden är att i Dagens Nyheter framställs Almqvist som positiv, när han får utrymme att 

be om ursäkt för sitt agerande och verka ångerfull genom ett Facebookinlägg. Dagens Nyheter 

framställer Almqvist mer positivt med citatet, och gör att läsaren är mer benägen att känna 

sympati inför Almqvist. I den andra skandalen framställs Sjödin negativt av båda tidningar. 

Skillnaden är att Aftonbladet framställer henne negativt på ett mildare sätt. Detta görs genom 

att fokusera på att Sjödin festat och varit involverad i ett krogbråk. I Dagens Nyheter skiljer 

sig rapporteringen där tidningen skriver att Sjödin blivit gripen för våld bland annat mot 

tjänsteman och våldsamt motstånd. Aftonbladets artiklar nämner inte att en väninna till Sjödin 

blivit gripen heller. Slutligen skiljer rapporteringen sig åt då Aftonbladet är den enda 

tidningen av de två som beskriver hur polisen använt sig av övervåld. 

 

Vem som kommer till tals i tidningarna skiljer sig åt mycket mellan tidningarna. En person 

kommer till tals av de totalt tretton personer som citeras. I Aftonbladet kommer personer som 

är direkt involverade i skandalen till tals. I Dagens Nyheter är det ett fokus på Almqvist som 

får komma till tals. Skillnaden i den andra skandalen är att det i Aftonbladets rapportering är 

det personer från Sjödins perspektiv och sida som kommer till tals, gentemot i Dagens 
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Nyheter där det är personer från Sjödins sida och krogens (Jamai) sida som kommer till tals. 

Även polisen kommer till tals i Dagens Nyheters artiklar. Något de inte gör i Aftonbladets 

rapportering. Sjödin kommer endast till tals i Dagens Nyheters artiklar och inte i 

Aftonbladets.  

 

Rubriker skiljer sig åt då Aftonbladet väljer att i en av två artiklar fokusera på de rasistiska 

påhoppen och Dagens Nyheter valt att skriva rubrik gällande att partiet inte kommenterar 

händelsen. Aftonbladet är den tidning av de två som nämner de rasistiska påhoppen i rubriker 

och ingresser. Aftonbladet är också den tidning som benämner skandalen som ”rasistskandal”. 

Genomgående kan man se skillnad mellan tidningarna i hur de skriver ingresser, där 

Aftonbladet använder ingresser för att förtydliga och utveckla rubriken, medan Dagens 

Nyheter använder ingresser för att även bidra med ny information.  

 

Skillnaden i tidningarna gentemot vem som förekommer som offer i den första skandalen är 

endast att Almqvist beskrivs i Dagens Nyheter som ett större offer, än vad han görs i 

Aftonbladet. Däremot i den andra skandalen är det flera skillnader. Den enda som 

förekommer som offer i båda tidningars rapportering är Sjödin. I Aftonbladet förekommer 

Sjödin tillsammans med hennes sällskap som offer, vilket de inte gör i Dagens Nyheters 

rapportering. I den sistnämnda tidningen förekommer Jamai som offer, något han inte gör i 

Aftonbladet. 
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8 Diskussion 

I detta kapitel resoneras det kring de resultat analysen gett studien. Kapitlet börjar med de 

förväntningar vi hade gällande vår studie och följs av diskussion, slutsatser och vidare 

forskning. Slutsatsen studien har kommit fram till presenteras och följs slutligen av ett stycke 

om vidare forskning. 

 
Innan vi började med vår uppsats fanns vissa förväntningar om vad resultatet skulle kunna bli. 

I och med att Aftonbladet är en obunden Socialdemokratisk tidning var våra förväntningar att 

Aftonbladet skulle gå lite lättare åt Anna Sjödin i Crazy Horse-skandalen för att “rädda sitt 

egna skinn”. Vi förväntade oss även att Aftonbladet skulle ägna sig åt mer sensations 

journalistik med uppseendeväckande rubriker och bilder för att locka läsare. Dagens Nyheter 

å sin sida skulle ägna sig åt mer oberoende grävande journalistik med information från båda 

sidorna av händelserna. Svensk media har genom åren gått väldigt hårt åt 

Sverigedemokraterna och försökt svartmåla partiet. Vi förväntade oss att medierna skulle 

fortsätta att reproducera den negativa bilden av Sverigedemokraterna som medierna har. Vi 

förväntade oss att resultatet skulle visa att Aftonbladet använde sig av ett enklare språk med 

mindre implicit medan förväntningarna på Dagens Nyheters artiklar var att de skulle innehålla 

svårare ord och mer implicit. Resultatet som vi kommit fram till både bekräftade en del av 

våra förväntningar men har även bidrag med kunskap som är ny för oss. Exempelvis hur 

media kan välja att rikta fokus mot mindre företeelser i skandaler så att läsaren vilseleds eller 

anser att det hela är en bagatell. 

 

Resultatet av denna studiens analys visar att det finns flera likheter och olikheter i 

tidningarnas rapportering av en politisk skandal. Innehållsanalysen av materialet visar att det 

finns fler likheter i tidningarnas rapportering av ”Järnrörsskandalen”, än vad det finns likheter 

i tidningarnas rapportering av ”Crazy Horse”. I den förstnämnda skandalen skriver 

tidningarna med samma fokus, samma tema och det är samma personer som förekommer som 

offer i händelserna. I den sistnämnda skandalen är det inte samma fokus, samma teman och 

det förekommer stor skillnad i vem som förekommer som offer. Media är för de flesta 

medborgare den största källan till nyheter i samhället och dagordningsteorin bygger på att 

media filtrerar verkligheten och påverkar vilka frågor som människor anses vara viktiga i 

samhället (Strömbäck, 2014). Av analysresultatet kan vi se att tidningarna skriver om ”Crazy 

Horse”-skandalen på olika vis och således filtrerar verkligheten inför sina läsare. En läsare 
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som enbart läser Aftonbladets rapportering av denna skandalen får då uppfattningen att en 

socialdemokratisk ledare varit ute och festat, för att sedan blivit involverad i ett krogbråk och 

fått spendera natten i fyllecell. En läsare som däremot läser Dagens Nyheters rapportering av 

skandalen får en annan bild av den, där en socialdemokratisk ledare har varit med och startat 

ett krogbråk, yttrat sig rasistiskt, misshandlat en vakt och blev gripen misstänkt för våld mot 

tjänsteman. Detta skiljer sig markant i vad en läsare av de båda tidningarna för Aftonbladet 

och Dagens Nyheter får för information kring den första skandalen. I ”Järnrörsskandalen” får 

en läsare av bara en av tidningarnas artiklar samma bild av händelsen som de hade fått ifall de 

läste om samma händelse i den andra tidningen. En förklaring till detta kan vara att 

Aftonbladet som en obunden socialdemokratisk tidning valt att tona ner händelserna som 

involverar en socialdemokratisk ledare. I sin rapportering framställs Sjödin på ett negativt sätt 

av Aftonbladet, men jämfört med Dagens Nyheters redogörelse för händelsen så framstår 

Sjödin negativ på ett mycket mildare vis. Puglisi och Snyder (2010) diskuterar hur medier har 

en avgörande roll och potentiell påverkan på allmänheten genom att informera om det 

olämpliga beteendet som sker gällande politiker i markens korridorer. Politiker är flitiga 

användare av media i syfte att kommunicera med allmänheten när det kommer till olika 

politiska frågor. När det kommer till olika sorters övertramp är det däremot till nackdel för 

politiker att synas i media. Politiker och det parti de tillhör behöver göra ett ständigt bra 

intryck inför sina väljare. Drar man paralleller till hur den första skandalen, 

”Järnrörsskandalen”, i tidningarnas rapportering var väldigt likartad med inga större 

skillnader, kan man dra slutsatsen att tidningen valde att ”tona ner” en skandal gällande en 

högt uppsatt politiker för att inte ge mer negativ press gentemot det politiska parti som tidning 

och politikern i fråga tillhör. Det som efterföljde skandalen ”Crazy Horse” var att Sjödin blev 

fälld i rätten för bland annat våld mot tjänsteman och avgick som politiker på heltid. Detta ger 

signaler om att skandalen var grövre än vad Aftonbladet rapporterade och att Dagens 

Nyheters rapportering var en mer korrekt redogörelse för händelsen. Gestaltningsteorin 

bygger på att media skapar samhällets bild av politiker (Strömbäck, 2014). När Aftonbladet 

redogör för att Sjödin är det största offret i skandalen så känner samhället sympati för henne, 

vilket i sedan tur gör att skandalen inte uppfattas som lika grov.  

 

I båda skandaler kan vi se hur personerna involverade har fått lämna sina poser på olika vis. 

Sjödin och Almqvist fick avgå, Ekeroth fick ett uppehåll och Westling avgick med, men 

stannade kvar i partiet. Personerna som gestaltades på ett negativt sätt av dessa skandaler fick 
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allvarliga konsekvenser. Gestaltningsteorin beskriver hur skribenter väljer vilken 

ingångspunkt deras texter ska ha, och sedan vinklar verkligheten på ett särskilt sätt som kan 

medföra att deras bild av en händelse ser annorlunda ut än någon annans. Teorin vill att 

nyheter ska ses som en tolkning av verkligheten istället för en direkt avbildning (Strömbäck, 

2014). Aftonbladets gestaltning av ”Crazy Horse” där de vinklar verkligheten på ett annat vis 

än Dagens Nyheter, kan ses som en tolkning av verkligheten och inte en direkt avbildning, då 

Sjödin fälldes i rätten.  

 

Skandaler är avvikelser från vad som är normalt. Enligt Allern och Pollack (2012) kan 

huvudaktörernas handlande i skandaler ifrågasättas och beskrivas som ett brott gentemot de 

normer som gäller. Det behöver inte vara ett brott som begåtts för att det ska kunnas kallas 

skandal, utan det kan handla om att personer ägnat sig åt något som är moraliskt fel. I 

”Järnrörsskandalen” kan vi se hur männen ägnat sig åt något som är moraliskt fel, och på 

vissa punkter även brottsligt (Ekeroth knuffar kvinna, Almqvist ljuger för polisen). I ”Crazy 

Horse”-skandalen kan vi se hur något brottsligt har skett (våld mot tjänsteman, misshandel, 

våldsamt motstånd). Båda händelser kan således uppfattas vara skandaler, eftersom politiker 

är involverade kan de kallas vara politiska skandaler, enligt tidigare forskning kring politiska 

skandaler och skandaljournalistik.  

 

Enligt Ghersetti (2004) säljer sensationer tidningar, och händelser med negativa konsekvenser 

har en större benägenhet att besitta större nyhetsvärde gentemot positiva händelser. I 

artiklarna av Aftonbladet går det att urskilja inslag av sensation, bland annat hur de benämner 

händelsen som involverat Sverigedemokraterna som ”rasistskandal”, och hur de beskriver 

deras krogkväll som ”blöt”, något som Dagens Nyheter i deras rapportering belyser att 

männen inte ser berusade ut. Aftonbladets rubriker kan ses innehålla mer sensation gentemot 

Dagens Nyheter, där rubriken”De festade i nio timmar” är det tydligaste exemplet. 

Nyhetsjournalistikens rapportering av en händelse tillför mer dramatik och gör läsaren mer 

känslomässigt involverad i en nyhetsrapportering när det finns ett sensationsinriktat fokus. I 

Aftonbladets rapportering av dessa händelser kan vi i skandalen involverandes 

Sverigedemokratiska politiker se att de rasistiska påhoppen och yttringarna fått ett större 

fokus, och att den kvinna som Ekeroth knuffar i filmen, redogörs i samma tidning som 

”snyftande”. Något som inte rapporteras i Dagens Nyheter. I den andra skandalen 

involverandes en socialdemokratisk politiker kan vi se att händelsen gestaltas ur Sjödins 
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sällskaps perspektiv, utifrån hur de blivit behandlade av vakter och polisen. Genom att ge ett 

större fokus på hur sällskapet och Sjödin blivit behandlade kan läsarna bli mer känslomässigt 

involverad och känna sympati med Sjödin och sällskap. Enligt Ghersetti (2004) så åsidosättas 

ofta publicistiska ideal och principer när marknadsanpassade medier, likt Aftonbladet, jagar 

läsare. När de gestaltar Sjödin som ett offer och redogör för att hon blivit ovärdigt behandlad, 

personifierar de innehållet i artiklarna, för att möjligen vilja få Sjödin att framstå som mindre 

negativ. 

 

Avslutningsvis, har den här studien undersökt hur media framställer två politiska skandaler 

och vilka likheter och olikheter det existerar mellan två tidningar. Slutsatserna denna studie 

kommit fram till är att media framställde en av skandalerna väldigt likartat, och den andra 

framställdes med fler olikheter än likheter. Vad som framställs i media när det kommer till en 

politisk skandal är att flera personer kommer till tals och citeras i artiklarna. Att man återger 

svordomar, som kan anses vara stötande för läsare, i sin helhet. Artiklar är väldigt detaljerade, 

med mycket redogörelser och kartläggande kring skandalerna. Studien kom fram till att 

Aftonbladets gestaltning av ”Crazy Horse”-skandalen var väldigt olik Dagens Nyheter 

gestaltning av samma skandal. Dagens Nyheters rapportering var konsekvent och lik i båda 

skandaler. Aftonbladets rapportering av ”Crazy Horse” hade fler skillnader gentemot vems 

sida artiklarna var vinklade ifrån, vad som rapporterades och vilka offer som förekom. Att 

skandalen involverade en högt uppsatt politiker från Socialdemokraterna, och att Aftonbladet 

är en obunden socialdemokratisk tidning, kan ha del i varför rapportering ser ut som den 

gjorde. Studien fann även att Aftonbladets artiklar besitter mer sensation och dramatik än 

Dagens Nyheter artiklar. Slutligen fann studien att de två skandalerna hade egenskaper som 

gjorde att kan anses vara politiska skandaler. 

 

 

8.1 Vidare forskning 
 

Det är möjligt att utgången av vår studie hade sett annorlunda ut ifall vi hade valt att analysera 

andra politiska skandaler. Det är också möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om vi valt 

att analysera andra medier än Aftonbladet och Dagens Nyheter. Efter att ha avslutat vår studie 

anser vi att det finns fler intressanta forskningsområden som bör utforskas. Finns det fler 

skandaler som Aftonbladet vinklat till fördel åt ett visst parti? Ytterligare en frågeställning 

som är intressant att forska kring är om mediers rapportering skiljer sig mellan politiska 
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skandaler och företagsskandaler. Som uppföljning på vår studie kan man forska kring 

efterspelet av järnrörsskandalen och Crazy Horse-skandalen. Hur sköttes skandalerna av 

partierna i fråga? Vi anser att vi har nått syftet med vår studie och fått fram ett empiriskt 

material som gjort att vi kunnat besvara frågeställningarna i studien. 
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Bilaga 1 

 

Analysschema 
 

1. Vem och vad handlar artikeln om? 
 

2. Vad är huvudtemat i artikeln och vilka sekundära teman existerar? 
 

3. Framställs någon negativt eller positivt? 
 

4. Vem tillåts komma till tals? 
 

5. Vad förmedlar rubrik och ingresser? 
 

6. Vem förekommer som offer? 
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Bilaga 2. 

Järnrörsskandalen 

Artikel 1. Aftonbladet. 

SD-topparna beväpnade sig – med järnrör 

Rasistskandalen efter SD-topparnas blöta krogkväll ledde i går till partiets ekonomisk- 

politiske talesperson Erik Almqvists fall. 

I dag kan Expressen avslöja att gängets framfart under sommarnatten 2010 fortsatte – 

och att de beväpnade sig med järnrör. 

 

I drygt 2,5 år har SD-topparna sluppit stå till svars för sitt agerande efter en sen festkväll i 

Stockholm. Men sanningen kom ikapp dem. 

 

Fick lämna uppdrag 

I går kunde Expressen publicera en film som visade att SD-topparna Erik Almqvist, 

riksdagsman och ekonomisk-politisk talesperson, Kent Ekeroth, riksdagsman och rättspolitisk 

talesperson, och Christian Westling, före detta anställd av Sverigedemokraterna och numera 

suppleant i styrelsen i SD Stockholms stad, bland annat knuffar en berusad man och säger 

"babbe", "hora" och "blatte-lover". 

Bara timmar efter publiceringen meddelade partiledaren Jimmie Åkesson på en 

presskonferens att Erik Almqvist lämnar sina uppdrag i partiet. Ytterligare någon timme 

senare höll partiets tidigare ekonomisk-politiske talesman själv en presskonferens. 
 

Beväpnar sig med järnrör 

I dag kan tidningen avslöja fler detaljer från samma sommarnatt 2010. 

Nya filmer från Kent Ekeroths mobiltelefon visar vad som händer när de tre SD-topparna 

lämnade platsen där de bland annat bråkat med komikern Soran Ismail. 

Tidningen skriver att de tre männen lämnade Kungsgatan i centrala Stockholm och tog 

trapporna upp till Regeringsgatan – där beväpnade de sig med järnrör som de tog från en 

byggnadsställning. 

Kent Ekeroth, som filmar hela förloppet, hörs ropa "Alltså, vi vill inte göra någonting, vi 

försvarar oss! Vi försvarar oss!", skriver tidningen. På klippet skymtar änden av det järnrör 

han själv håller i handen förbi i bild. 

 

Knuffar ung kvinna 

Strax därefter hör de tre männen polissirener, släpper järnrören och springer iväg. Skrattandes. 

Männen återvänder till Kungsgatan och ger sig ytterligare en gång på den berusade man de 

tidigare bråkat med. 

En ung kvinna reagerar på att Kent Ekeroth filmar henne och ber honom släppa mobilen. 

Samtidigt som filmen fortsätter rulla går Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson till 

attack mot kvinnan. Han skriker "Hey! Jag gör vad fan jag vill! Fattar du?! Backa!" och 

knuffar samtidigt kvinnan så att hon ramlar in i en parkerad bil, enligt Expressen. 

Kvinnan hörs snyftande fråga Ekeroth vad han håller på med och den berusade mannen som 

tidigare fallit offer för SD-topparna går till hennes försvar. "Vad fan gör du? Knuffar du på en 

brud eller?", skriker han till Ekeroth som skyller på att det var kvinnan som började eftersom 

hon "försökte knuffa" honom. 

http://www.expressen.se/nyheter/almqvist-och-ekeroth-bevapnar-sig-med-jarnror/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article15772443.ab
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article15775061.ab
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"Funkar vara ögontjänare" 

I en sekvens ses Erik Almqvist gå fram till en polispatrull som uppmärksammat den berusade 

mannen. Han filmas av sin partikamrat när han säger till poliserna att mannen hotat dem. När 

polisen frågar Almqvist om han var rädd svarar han att mannen skulle börja slå hans kompis. 

"Men vi klara oss och värja oss", säger Almqvist till polisen i klippet. 

När han och hans partikamrater är tillräckligt långt ifrån poliserna utbrister Christian Westling 

"Det är så underbart det här!" och får medhåll från Almqvist, som replikerar: "Det funkar 

alltid att vara ögontjänare". 

De pratar vidare om att kvällen blev "händelserik" och "ganska kul". "Alltså, det är ändå skönt 

att veta att ingen av oss backar i alla fall", säger Kent Ekeroth i filmen skriver Expressen. 

Tidningen konfronterade i går Erik Almqvist med den nya filmen och han hädade då att han 

och hans två partikamrater beväpnat sig med järnrören på skoj. Christian Westling säger att 

det var för att kunna skydda sig mot den berusade mannen de bråkat med. Tidningen har inte 

lyckats nå Kent Ekeroth för en kommentar. 
 

Artikel 2. Aftonbladet. 

 

Film visar: SD-toppar gör rasistiska påhopp 

 
SD-topparna Kent Ekeroth, Christian Westling och Erik Almqvist knuffar en berusad 

man och säger "babbe", "fitta" och "blatte-lover", avslöjar Expressen. 

Riksdagsmännen har förnekat händelsen – men nu visar en film förloppet. I dag håller 

partiledningen krismöte. 

 

I en film som Expressen publicerar från sommaren innan förra valet 2010 visar hur tre 

toppolitiker inom Sverigedemokraterna knuffar och slår mot en ensam, gravt berusad man, i 

centrala Stockholm. Partiledningen och pressekretariatet har i dag krismöte om filmen, uppger 

Erik Almqvist till Aftonbladet. Jimmie Åkesson håller presskonferens i riksdagen i dag 

klockan 11.15. 

 
"Blatte-lover" 

SD-topparna är de båda riksdagsmännen Erik Almqvist, ekonomisk-politisk talesperson, Kent 

Ekeroth, riksdagsman och rättspolitisk talesperson och Christian Westling, före detta anställd 

av Sverigedemokraterna och numera suppleant i styrelsen i SD Stockholms stad. 

Det är Kent Ekeroth som tagit filmen, som inleds med att Erik Almqvist upprepar till 

komikern Soran Ismail att Sverige inte är hans land. "Det är mitt land, inte ditt". 

Erik Almqvist hörs sedan göra rasistiska utspel mot en berusad man på gatan. Han säger 

"babbe", "fitta" och "blatte-lover". 

Utan att känna till vilka hon har att göra med ingriper Anna Östrand, då 21, och försöker få de 

tre SD-topparna att sluta slå mot mannen. Hon blir då kallad "lilla hora". 

 

Förnekade allt: "Lögner" 

I går hade filmen fortfarande inte publicerats i sin helhet, men uppgifter om att rasistiska 

tillmälen hade använts förekom. Kent Ekeroth sa då på sin Facebooksida: 

Anonyma politiska meningsmotständare går ut med anklagelser i uttalde SD-fientliga 

slaskmedia. Inga bevis, namn eller andra belägg behöver presenteras i Sverige där media har 

total immunitet". Christian Westling sa på twitter "Patetsikt! Gräva upp trams från 2,5 år 

sedan och nu hitta på uppenbara lögner? Desperation efter 11,2 % är total". Förra månaden 

http://www.expressen.se/tv/nyheter/anna-attackerades-av-sd-mannen/
http://www.facebook.com/kent.ekeroth.3?fref=ts
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gick Jimmie Åkesson ut i ett mejl till partiets kommunpolitiker om att "städa upp i 

partiet" och införa nolltolerans mot rasism. 

 

"Garanterat inte" 

Om uppgifterna, innan filmen blivit publik, förnekar Erik Almqvist till Expressen att han ska 

ha sagt "babbe", "blatteälskare" och "hora". 

– Det stämmer absolut inte. Det har jag absolut inte gjort. Garanterat inte, säger han och 

fortsätter: 

– Det säger sig självt att man som pressekreterare inte går och säger sådant. 

När han sedan får höra om filmbevisen går han ut med ett Facebookinlägg, där han säger sig 

inte minnas samt är ledsen över "ett par av mina allra värsta och sämsta ögonblick i livet har 

kommit fram nu några år senare":"Det förvånar mig för jag minns inget av de orden som 

påstås och det gör mig såklart rejält ångerfull. Det man bör förstå i sammanhanget är att detta 

hände för 2,5 år sedan, en tidigt morgon efter krogen när vi har ett flertal personer på oss som 

hetsar och kallar oss rasister och ger sig på oss fysiskt". 

 

Åkesson kommenterar inte 

Händelsen berättades först om av komikern Soran Ismail, som i ett klipp på 

Youtubeseptember 2010 berättar om att SD-topparna kommit fram till honom och bråkat, och 

i ett inklippt klipp visas Westling, Almqist och Ekeroth bråka med den berusade mannen. 

Aftonbladet har sökt SD-ledaren Jimmie Åkesson. Hans pressansvarige, Martin Kinnunen, 

säger: 

– Vi har inga kommentarer för tillfället. Jag förstår vad det är ni vill att vi ska kommentera. 
 

 

Artikel 3. Dagens Nyheter. 

 

SD kommenterar inte 
 

Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesman Erik Almqvist nekar till att ha sagt 

rasistiska och kvinnoförnedrande saker. Expressen har dock publicerat en video där 

han riktar ord som ”hora” och ”blatte” mot personer på gatan. SD kommenterar inte 

saken. 

 
– Vi kommer att hålla en presskonferens klockan 11.15 i riksdagens presscenter, säger SD:s 

pressansvarige Martin Kinnunen till DN.se. 

 
Uppgifterna från videon går helt emot Almqvists nekande? 

 

– Det är sådana frågor som det kommer finnas möjlighet att få svar på under 

presskonferensen. 

Enligt SD:s pressekreterare kommer Jimmie Åkesson att vara ensam på presskonferensen. 

Erik Almqvist kommer eventuellt att kommentera händelsen senare under dagen. 

Händelsen skedde på Kungsgatan i Stockholm tidigt en morgon för två år sedan. SD-topparna 

Erik Almqvist, Christian Westling och Kent Ekeroth, som filmar med sin mobilkamera, 

hamnar först i en diskussion med komikern Soran Ismail. 

 

Denne kallas flera gånger "babbe" av Almqvist, en variant av blatte, och Almqvist säger att 

"nej, det är inte ditt land, det är mitt land", "du argumenterar som en liten fitta", och "du beter 

dig som en babbe". 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/article15600845.ab
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article15600845.ab
http://www.expressen.se/tv/nyheter/almqvist-fornekar----men-har-ar-bevisen-1/
https://www.facebook.com/almqvist/posts/10151308486595450
http://www.youtube.com/watch?v=4JA4TC8anM0
http://www.youtube.com/watch?v=4JA4TC8anM0
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Så dyker en kraftigt berusad man upp och försöker ta Ekeroths mobilkamera. Han drivs bakåt 

av de tre och kallas babbe och blatte-lover. En ung kvinna kommer till hans undsättning och 

kritiserar att de är tre mot en, de munhuggs ett tag varvid Almqvist uppmanar de andra att 

"skita i den här lilla horan." 

Almqvist har i Expressen bestämt förnekat alla replikerna och stötts i detta av de andra två. 

Almqvist lade för en tid sedan själv ut delar av mobilfilmen där alla rasistiska och sexistiska 

kommentarer redigerats bort. 

 
Almqvist kan enligt en text på sin Facebook-sida inte minnas de uttalanden han uppges ha 

gjort i bråket. 

"Expressen hävdar nu att man har videoklipp som styrker påståendena från tjafset på 

Kungsgatan för några år sedan. Det förvånar mig för jag minns inget av de orden som påstås 

och det gör mig så klart rejält ångerfull", står det på sidan. 

TT har förgäves sökt Almqvist och företrädare för SD för att få bekräftat att det är Almqvist 

själv som har skrivit texten. 

Enligt texten ägde bråket rum tidigt på morgonen, efter en natt på krogen. 

"Vi har ett flertal personer på oss som hetsar och kallar oss rasister och ger sig på oss fysiskt", 

står det på sidan. 

Tiden före bråket uppges Almqvist även ha attackerats flera gånger, fått sitt hem sönderslaget 

och förlorat jobbet på grund av sitt arbetet för SD. 

"Jag är hemskt ledsen för att ett par av mina allra värsta och sämsta ögonblick i livet har 

kommit fram nu några år senare", står det i texten. 
 

 

Artikel 4. Dagens Nyheter. 

 

SD-toppar beväpnade sig med järnrör 

 
SD:s rättspolitiske talesman Kent Ekeroth knuffar en ung kvinna in i sidan på en 

parkerad bil. Han och partiets numera avhoppade ekonomisk-politiska talesperson Erik 

Almqist och dess utrikesråds Christian Westling ses senare beväpna sig med järnrör i en 

ny film på Expressen. 

 

Tidningen Expressen publicerar på sin sajt nya klipp från filmen som tvingade 

sverigedemokraten Erik Almqvist att avgå. Den nämnda kvinnan hade reagerat på hur Ekeroth 

filmat henne med mobilkameran, bland annat sträcker hon fram handen mot mobilen och 

säger "Släpp den där". 

 

Ekeroth svarar då: "Jag gör vad fan jag vill. Fattar du? Backa! 

Senare filmar Ekeroth hur han själv, Erik Almqvist och Christian Westling beväpnar sig med 

järnrör när de lämnat platsen där de varit i bråk med en kraftigt berusad man. När de hör 

polissirener återvänder de till scenen för bråket, men lämnar järnrören. 

Där förklarar de för poliserna som stannat vid den gravt berusade mannen att han hotat dem. 

Mannen säger till polisen att Ekeroth slagit kvinnan, men Almqvist ger polisen en annan bild. 

– Behåll honom, han hotade oss... Han skulle börja slå min kompis, men vi klarade oss och 

värjde oss, men ändå, det var obehagligt, säger Erik Almqvist bland annat. 

 

SD-topparna gör ingen polisanmälan ”ifall ingen där gör en anmälan och jävlas”, säger 

Almqvist till polisen och tillägger att ”ni får jobba nu i stället för oss” innan han och hans 

sällskap skrattande lämnar platsen. 

http://www.expressen.se/nyheter/almqvist-och-ekeroth-bevapnar-sig-med-jarnror/
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”Det funkar alltid att vara ögontjänare”, säger Almqvist efter mötet med polisen. Ekeroth 

summerar kvällen som ovanligt händelserik och de andra instämmer med ett skratt respektive 

”ja”. Ingen av dem ger intryck av att vara berusade, men fylla var orsaken Almqvist gav för 

att förklara att han inget minns av kvällen. 
 

Crazy horse-skandalen 
 

 

Artikel 5. Aftonbladet. 

 

De festade i nio timmar 

 
Nio timmar i sträck. 

Så länge festade SSU-basen Anna Sjödin innan hon greps av polis. 

Aftonbladet har kartlagt skandalen som nu skakar socialdemokraterna. 

 

SSU:s förbundsstyrelse hade i helgen en två dagar lång konferens i Stockholm. 

De femton ombuden, från hela landet, tillbringade fredagen och lördagen i ABF-huset på 

Sveavägen för att bland annat lägga upp strategin inför valet. 

Efter fredagens förhandlingar gick de och åt middag på den persiska krogen Hatam på 

Kammakargatan. Den kvällen följde de förbundets alkoholpolicy. 

 

"Verksamheten är drogfri" 

-Vi drack vatten. All SSU:s verksamhet är drogfri, säger förbundssekreteraren Mattias Vepsä. 

Lördagens möte startade klockan tio och höll på till fem på eftermiddagen. Sista halvtimmen 

satt de i socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68. 

Sedan slank Anna Sjödin och några till runt hörnet och in på Broncos bar på Tegnérgatan. 

Det var nu SSU:s ordförande började dricka. 

 

Åkte till en väninna 

Thomas Hartman, migrationsminister Barbro Holmbergs pressekreterare och sambo med 

Anna Sjödin, anslöt. 

På Broncos bar satt även Mona Sahlins nya pressekreterare Cecilia Eklund samt flera toppar i 

SSU. 

Efter någon timme lämnade Sjödin och Hartman sällskapet och åkte hem till parets 

gemensamma väninna på Stora Essingen. 

 

Åt middag på Metro 

Lite senare lämnade bland andra Faraj Abuisefan, internationell ombudsman, och valledaren 

Carl Kangas, Broncos bar och åkte till krogen Metro på Södermalm för att äta middag. 

Sju timmar senare kommer de två att vara inblandade i tumultet på baren Crazy Horse vid 

Stureplan. 

 

Åkte tillbaka till stan 

Under dessa timmar åt och drack SSU-basen och hennes sällskap i den lilla lägenheten på 

Stora Essingen. 

När klockan passerat midnatt bestämde de sig för att åka in till stan igen. 

De ringde Carl Kangas, som berättade att han och Faraj Abuisefan var på väg till Crazy 

Horse. 
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Även SSU:s pressekreterare Peter Skeppström, som tidigare under kvällen varit på en privat 

middag, anslöt. 

Någon gång runt ett-tiden var hela sällskapet samlat i den stimmiga barens undervåning. 

-Jag beställde fem öl i baren åt mig och mina kompisar, säger Skeppström. 

Nekades köpa mer sprit 

Anna Sjödin beställde en drink. 

Exakt vad som sedan hände är inte utrett, men klart är att barpersonalen nekade väninnan mer 

alkohol. I stället blev hon avvisad av vakterna. 

Faraj Abuisefan: 

- Anna berättade att hennes väninna blivit utslängd. Sekunden efteråt är det en vakt som 

hoppar på Anna bakifrån. 

 

Tog strypgrepp 

Faraj Abuisefan säger att han försökte prata med vakterna men att de då tryckte ned honom 

mot ett bord, tog strypgrepp på honom och kopplade hans arm i ett polisgrepp bakom ryggen 

och tvingade ut honom på gatan. 

Strax därefter slängdes det övriga sällskapet ut - Hartman, Kangas och Skeppström. 

Ensam kvar inne på krogen var Anna Sjödin. 

-Jag såg henne upptryckt mot glasdörren. En vakt höll i henne medan den andre skrek "jävla 

hora", säger Abuisefan. 

Inte förrän polispiketen var på plats släppte vakterna ut Anna Sjödin, som genast greps av 

polis. 

 

Fick sitta i fyllecell 

Klockan var nu 02.10 och SSU:s ordförande fördes till polisstationen på Södermalm. 

Hon ansågs för berusad för att förhöras och fick därför tillbringa natten i fyllecell. 

Först i söndags morse fick hon berätta sin version av vad som hade hänt på krogen. 

Skandalen som i dag skakar socialdemokratin var då redan ett faktum. 
 

Artikel 6. Aftonbladet. 

 

SSU-basen till fyllecell 

 
SSU:s ordförande Anna Sjödin greps i natt av polis. Vakter larmade polis efter ett 

tumultartat krogbråk. Hon fick tillbringa natten i fyllecellen. 

 

Klockan var strax efter två i natt när vakterna på krogen Crazy Horse i centrala Stockholm av 

oklar anledning avvisade toppolitikern från stället i samband med ett bråk. 

Enligt uppgift var det en person i hennes sällskap som ansågs för berusad för att få vara kvar 

på krogen-och bråk uppstod. 

Tumultet fortsatte sedan ute på gatan. Flera polispatruller kallades till platsen efter larm från 

vakterna. 

 

Misstänkt för våld 

SSU-ordföranden greps som misstänkt för våld mot tjänsteman och togs in i en polisbuss. 

-Det var svårt att hålla förhör med henne. Hon fick tas in till stationen, säger en polis. 

Toppolitikern fick därefter tillbringa morgontimmarna i en tillnyktringscell. I samband med 

detta hävdes gripandet. 
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-Det finns absolut ingen anledning till att hon ska råka ut för det här, säger hennes 

pressekreterare Peter Skeppström. 

Kastades ut 

Han såg upprinnelsen av bråket och kastades också ut från krogen. Han menar att sällskapet 

hotades både fysiskt och verbalt av vakterna. 

 

-De hötte med en fjäderbatong och sa åt oss att passa oss jävligt noga. Vi möttes av övervåld 

från både vakter och polis, säger han. 

Enligt polisen i Stockholm har det inte kommit in någon anmälan mot vakterna på krogen från 

Anna Sjödin, meddelar TT på söndagseftermiddagen. 

 

Släpptes på söndagen 

Fler politiker i spritskandaler: 

Såg du bråket – mejla 
 

 

Artikel 7. Dagens Nyheter. 

 

SSU-bas gripen vid krogbråk 

 
Socialdemokratiska ungdomsförbundets (SSU) ordförande Anna Sjödin greps tidigt på 

söndagsmorgonen misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd efter ett 

bråk på en restaurang i centrala Stockholm. Själv uppger Anna Sjödin att hon 

misshandlats med batong av en av vakterna. 

 

Bråket mellan vakterna och Anna Sjödins sällskap, där flera personer från SSU fanns med, 

utbröt vid tvåtiden på morgonen på krogen Crazy Horse i Stockholm. 

- Formellt greps Anna Sjödin på platsen eftersom man bedömde att bråket skulle fortsätta om 

man inte tog henne därifrån. När hon sedan kom till polisstationen fanns det inte längre skäl 

att hålla henne formellt gripen, men hon blev inlagd för tillnyktring eftersom man inte vill 

hålla förhör med en onykter person, säger Tommy Ekheden, stationsbefäl på 

Södermalmspolisen. 

Vad som egentligen hände är oklart. Enligt den vakt, Babak Jamai, som anmält Anna Sjödin 

skulle hon och hennes vännina avvisas eftersom de var berusade och ville köpa mer att dricka. 

- I samband med det får jag två slag i bahuvudet och ett knytnävsslag i ansiktet, säger han till 

TV4 Nyheterna. 

Han uppger också att Anna Sjödin kallade honom "jävla svartskalle" när hon gick och att hon 

då sagt att "Det är sådana som dig vi inte vill ha i det här landet". 

På söndagen polisanmäldes också Anna Sjödins väninna för misshandel av en servitris på 

restaurangen. 

Anna Sjödin har en helt annan version av vad som hänt. I veckan kommer hon att polisanmäla 

Babak Jamai för misshandel. Hon uppger att Babak Jamai misshandlat henne med en batong 

samtidigt som två andra vakter höll i henne. Han kallade henne också för hora och "jävla 

luder". 

- Jag blev misshandlad natten till i dag när jag var ute med ett sällskap, sade Anna Sjödin på 

en presskonferens på söndagseftermiddagen. 

På kinden hade hon en röd blessyr och runt handlederna hade hon flera märken. Under dagen 

hade skadorna från misshandeln dokumenterats på S:t Görans sjukhus. 



66  

- Efter undersökningen och efter att ha talat med vittnen är min preliminära bedömning att 

Anna Sjöding utsatts för mycket kraftigt övervåld, sade hennes advokat Tomas Rothpfeffer. 

 

Enligt SSU-ordföranden utbröt tumultet på Stockholmskrogen Crazy Horse när vakterna 

avvisade hennes vännina som de menade var för berusad. Anna Sjödin följde då efter vakterna 

och ifrågasatte beslutet. Då avvisades även hon. När hon skulle hämta ut sina saker från 

garderoben kom plötsligt tre vakter och släpade ut henne. I samband med det föll Anna Sjödin 

och det var då misshandeln skedde. 

 

Hon förnekar bestämt att hon skulle ha kallat Babak Jamai för svartskalle. 

- Det stämmer inte, jag skulle aldrig uttrycka mig så, sade Anna Sjödin. 

Tidigt på söndagen uppgav SSU:s pressekreterare Peter Skeppström att misshandeln skulle tas 

upp med justitieminister Thomas Bodström, men det påståendet togs tillbaka på 

presskonferensen. 

- Men är det så här det går till är det något vi måste jobba med politiskt, sade Anna Sjödin. 
 

 

Artikel 8. Dagens Nyheter. 

SSU-basen anmäler krogpersonal för våld 

 
 

SSU-ordföranden Anna Sjödin förhördes på fredagen på Södermalms polisstation i 

Stockholm. Efter förhöret lämnade Sjödin och hennes försvarsadvokat Leif Silbersky in 

sin motanmälan mot personalen på Stockholmskrogen Crazy Horse. 

 

Strax efter tolv på fredagen lämnade Sjödin och Silbersky polisstationen på Torkel 

Knutssonsgatan, där SSU-ordföranden i söndags vaknade upp i tillnyktringscellen. 

 

– Hon har lämnat en detaljerad berättelse till polisen, och även gjort en motanmälan, bekräftar 

Leif Silbersky för DN. 

 

Crazy Horse-vakten Babak Jamai polisanmäls av Sjödin för misshandel med batongslag 

(misshandelspunkten omfattar även annan krogpersonal), förolämpning (Jamai ska ha kallat 

Anna Sjödin för ”jävla hora” och ”jävla fitta”), samt falsk angivelse (det faktum att Jamai i sin 

anmälan hävdar att Anna Sjödin kallat honom ”jävla svartskalle”). 

Sjödin har dessutom lämnat in ett intyg från de läkare som i söndags dokumenterade SSU- 

ordförandens skador på armar, ansikte och överkropp. 

Silbersky har åberopat fem vittnen som polisen nu ska förhöra. 

Kom något nytt fram under dagens förhör? 

– Det får andra bedöma, säger Silbersky till DN. 
– Jag kan bara säga att på mig har Anna Sjödin gjort ett väldigt stabilt, trovärdigt och 

tillförlitligt intryck. Det som drabbat henne hårdast, som hon känner sig enormt kränkt av, är 

Jamais påstående att hon kallat honom ”jävla svartskalle”. Därför anmäler hon honom för 

falsk angivelse. 
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Enligt uppgifter i veckan så skulle det vara SSU som betalar ditt advokatarvode. Stämmer 

det? 

– Nej, det där är fullkomligt vansinnigt. Jag utsågs den 31 januari som offentlig försvarare. 

Det innebär att jag får betalt av staten. Jag har heller inte rätt att ta betalt vid sidan av det 

arvodet. Försvaret av Anna Sjödin går alltså helt på skattebetalarnas bekostnad. 
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