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Sammanfattning 

Denna studie ämnade undersöka huruvida politiska skandaler påverkar partier olika beroende 

på partiernas producering och förmedling av symboliskt kapital. Uppsatsen tar utgångspunkt i 

den relativa bristen på skandalforskning både i Sverige och internationellt. Den teoretiska 

ramen för studien tar avstamp i ett försök att hitta en gångbar definition av begreppet politisk 

skandal. Denna definition härgör ur en genomgång av lite av den forskning som finns på 

området innefattar bl. a Patrik Johanssons avhandling där han försöker utveckla en teori kring 

skandaler i svensk offentlig sektor och dess legitimitetsminskande effekter, John B. 

Thompsons försök att skapa en ”social theory of scandal”. Begreppet symboliskt kapital 

hämtas ur Pierre Bourdieus kapitalteorier. Efter en strategisk urvalsprocess fastslås att 

Juholtskandalen och Littorinaffären är de politiska skandaler som skall utgöra studiens fall. 

Metodologiskt är detta en kvalitativ textstudie där Socialdemokraternas och Moderaternas 

partiprogram, ett stort antal tidningsartiklar från Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter 

utgör det empiriska materialet. Genom att först koda partiprogrammen för att utläsa på vilket 

sätt påståenden relaterar till kapitalskapande nyckelteman och sedan koda tidningsartiklar 

efter dess förhållningssätt till dessa nyckelteman försöker studien hitta samband däremellan. 

Studiens slutsatser är att tidningar i relativt liten utsträckning angriper partispecifikt 

symboliskt kapital i sin rapportering kring politiska skandaler och att vidare forskning kring 

bland annat vilken roll enskilda partimedlemmars produktion av symboliskt kapital spelar för 

dess partier föreslås. 

Nyckelord 

Politisk skandal, symboliskt kapital, Juholtskandalen, Littorinaffären.



1 

 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ....................................................................................................................................... 1 

Kapitel I. .......................................................................................................................................... 2 

Inledning .............................................................................................................................................................. 2 

Disposition .......................................................................................................................................................... 2 

Syfte ....................................................................................................................................................................... 3 

Frågeställning. ................................................................................................................................................... 4 

Kapitel II. ........................................................................................................................................ 4 

Teori och tidigare forskning ......................................................................................................................... 4 

Politisk skandal: en definition................................................................................................................ 5 

Patrik Johansson: Svensk skandalforskning ..................................................................................... 8 

John B. Thompson: a social theory of scandal ................................................................................. 10 

Pierre Bourdieu: Fält och symboliskt kapital ................................................................................. 12 

Teoretisk diskussion och återkoppling till syftet ......................................................................... 13 

Kapitel III. ..................................................................................................................................... 14 

Metod och material ........................................................................................................................................ 14 

Urval ............................................................................................................................................................... 14 

Analys ............................................................................................................................................................ 18 

Kapitel IV. ..................................................................................................................................... 19 

Resultat .............................................................................................................................................................. 19 

Två partiers symboliska kapital .......................................................................................................... 19 

Skandaler och symboliskt kapital ....................................................................................................... 23 

Diskussion och förslag till vidare forskning.................................................................................... 28 

Referenser ......................................................................................................................................................... 32 

 



2 

 

Kapitel I.  

Inledning 

Några veckor hösten 2011 dominerades det svenska medieflödet av rapporteringen om 

Socialdemokraternas partiledare och tillika oppositionsledaren Håkan Juholts bostadsaffärer 

vilket fick till följd att det socialdemokratiska partiet mellan september 2011 och januari 2012 

rasade i opinionsundersökningar (Svenska väljarbarometrar 2012).
1
 Denna nedgång i 

opinionsstöd tydliggör det faktum att politiska skandaler inte bara är ett sätt för 

kvällstidningar att sälja lösnummer eller medborgarna att ha ett samtalsämne på lunchrasten. 

Politiska skandaler är inte begränsade till en eller flera enskilda aktörers potentiella 

förtroendekris utan spelar en reell roll i den politiska geografin. Politiska skandaler som 

fenomen är ett område som inom samhällsvetenskaperna är relativt outforskat. Detta trots att 

skandaler som exemplet ovan visar på spelar en konkret roll i det politiska livet och trots att 

mycket tyder på att det är ett fenomen som blir allt vanligare (Thompson, 2000). Ännu 

ovanligare än samhällsvetenskapliga studier på fenomenet skandaler är studier på detta 

fenomen utifrån en sociologisk ansats. En specifik aspekt av skandaler som ter sig särskilt 

intressant i mina ögon är det faktum att en politisk skandal omöjligen kan existera i ett 

vakuum, utan en specifik kontext. Denna studie kommer därför försöka titta närmare på under 

vilka premisser en politisk skandal skapas och framförallt upprätthålls i relation till den 

anklagade aktörens/aktörernas partitillhörighet. Finns det skillnader i hur överträdelser 

uppfattas utifrån partitillhörighet?  Denna studies relevans bygger således dels på ett 

knapphetsargument, och dels på ett intresse för de partispecifika normer om moraliska 

överträdelser som blottläggs i politiska skandaler.  

Disposition 

Denna uppsats är indelad i fyra kapitel. I det första kapitlet presenteras uppsatsens 

grundpremisser, syfte och frågeställning. I kapitel två redovisas studiens teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning. Kapitel tre är ett metodavsnitt där studiens 

forskningsprocess redogörs. I det sista kapitlet redovisas och diskuteras studiens resultat. 

                                                 

1
 Sifo rapporterar ett fall från 31,8 procent till 24,6 procent, Novus 33,2 till 22,9 och Ipsos (Synovate) 

34,1 till 23,7. 



3 

 

Fotnoter kommer i texten användas för att redovisa notiser inte relevanta för studien per se 

men som ändå kan vara av intresse för läsaren
2
.  

Syfte 

Johansson (2004) ser skandaler som samhälleliga fenomen där det inte finns någon lösning på 

fenomenet utan dess betydelser förändras beroende på dess kontext. Johansson menar vidare 

att mycket talar för att upprördheten över skandaler i stor utsträckning beror på att väljare 

(exempelvis av ett politiskt parti, min anm.) inte känner sig nöjda med hur de representeras. 

 

I min inläsning av relevant litteratur inför denna studie uppfattar jag en brist i mycket av den 

skandalforskning som gjorts, speciellt om man ser till skandaler inom politiska partier. 

Mycket av den forskning som gjorts på ämnet är tämligen eniga att en skandal kräver någon 

form av avsteg av en aktör från en förutfattad norm eller regel. Då politiska partier i stor 

utsträckning söker förmedla en bild av hur samhället ”borde” se ut tycks det som ett rimligt 

antagande att olika partier skapar partispecifika normer för accepterat beteende hos sina 

medlemmar. För att exemplifiera: Om en medlem i partiet Sverigedemokraterna kommer med 

ett främlingsfientligt uttalande uppfattas detta som negativt av en stor del av den svenska 

befolkningen, dock kan reaktionen knappast betraktas som en skandal. Om däremot en 

moderat eller socialdemokrat kommit med samma uttalande kan man anta att reaktionen hade 

blivit annorlunda. Detta exempel är att betrakta som ett extremfall eller ett ”solklart” fall av 

skandalöst beteende från moderaten och socialdemokratens sida då uppfattningen om deras 

partiprofiler skiljer sig stort ifrån uppfattningen om sverigedemokraternas i just den frågan. 

Men var dras gränsen? Går det att finna skillnader i dessa normer även i mindre extrema 

frågor?  Det jag i stor utsträckning saknar i litteraturen är studier på hur de normer som ligger 

till grund för potentiella skandaler skapas i olika organisationer (inklusive politiska partier).  

 

Syftet med denna studie är således att ta ett första steg mot att undersöka om, och hur normer 

för skandalöst beteende skiljer sig åt mellan olika politiska partier i Sverige och om detta 

påverkar partiers mottaglighet inför olika former av skandaler.  

 

                                                 

2
 Och för att göra avkall på en för författaren dålig vana att skriva sådana notiser inom parentes i 

löptexten.    
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Frågeställning. 

Utifrån denna studies syfte kan man formulera tre konkreta huvudfrågorfrågor vilka denna 

studie kommer söka svar på. Dessa är: 

 

1. Finns det skillnad i olika svenska politiska partiers mottaglighet för politiska 

skandaler? 

2. Hur skiljer sig produktionen och förmedlingen av partispecifika moralnormer mellan 

olika politiska partier i Sverige? 

3. Finns det ett samband mellan produktionen/förmedlingen av partispecifika 

moralnormer och svenska partiers mottaglighet för skandaler?  

 

Dessa frågor kommer att närmas genom flera analyser av olika former av skrivna dokument. 

Dessa utgörs av bland annat partidokument (handlingsplaner, idéprogram etc.) samt av 

tidningsartiklar. Genom att analysera innehållet i partidokument hoppas jag kunna finna spår 

av de partispecifika ”moralnormer” jag menar att partier skapar. Genom att sedermera 

analysera tidningsartiklar skrivna om specifika skandaler torde jag kunna se på vilket sett 

artikelförfattarna angriper dessa normer för att så att säga ”lägga ved på elden” och påvisa 

överträdelser av dessa normer av den anklagade aktören och på så sätt öka skandalens 

omfattning. I ett sista skede kommer opinionsundersökningar studeras för att se vilken 

”effekt” skandalen haft på väljarsiffror för respektive aktörs parti.  

 

Kapitel II. 

Teori och tidigare forskning 

För att besvara denna studies frågeställning krävs först en genomgång av en del av den 

forskning som faktiskt är gjord på området skandaler och politiska skandaler, detta för att 

skapa en viss bekantskap med studieområdet, definiera viktiga begrepp etc.  Även om 

politiska skandaler kan anses som viktiga komponenter i dagens politiska värld, och som av 

allt att döma blivit betydligt vanligare är det ett område som är relativt outforskat av de 

samhällsvetenskapliga disciplinerna (Thompson, 2000; Johansson, 2004). Johansson tycker 
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sig i sin avhandling hittat ett hålrum i svensk och i viss mån internationell 

samhällsvetenskaplig forskning. Han påpekar just att relativt lite forskning om fenomenet 

skandaler finns att tillgå
3
. En av anledningarna till detta menar Johansson är att skandaler 

blivit allt vanligare i det offentliga rummet vilket får till följd att behovet av forskning om 

fenomenet inte tidigare varit överhängande (Johansson, 2004). Jag kommer dock inte närmare 

gå in på varför offentliga skandaler tycks ha blivit allt vanligare
4
. Mycket av de texter som 

berör ämnet är framförallt antologier, journalistiska artiklar och böcker som på olika sätt 

behandlar området men med relativt låg grad av analytiska ambitioner (Thompson, 2000). 

Exempel på sådan litteratur är böcker där en inblandad i en skandal ger ”sin bild” av vad som 

hände, en litteraturtyp som Johansson kallar skandalberättelser. En annan typ av litteratur 

benämner Johansson som skandalsamlingar, här har författaren (ofta en journalist) samlat en 

mängd skandaler och ger en kortfattad beskrivning av dessa. Bristen på mer konkret forskning 

kring fenomenet leder till att vi i dagsläget faktiskt vet relativt lite om de processer som 

skapar fenomenet skandal och hur vi skall förstå dessa processer (Johansson, 2004). Dock 

kommer jag nedan redogöra för en del av de mer analytiska texterna om fenomenet skandaler 

och politiska skandaler. Då mycket av den tidigare och relativt moderna forskningen på 

området kanske i större utsträckning än många andra områden kan anses också utgöra de 

viktigaste teoretiska texterna inom området kommer teori och tidigare forskning här redovisas 

under samma rubrik med en kort teoretisk diskussion som avslutning.  Det ter sig som ett 

lämpligt första steg mot förståelse av fenomenet skandal att söka samla sig själv kring en 

tydlig definition av begreppet skandal i allmänhet och politisk skandal i synnerhet. 

Politisk skandal: en definition 

Liksom så många andra begrepp är begreppet skandal något som används av många i dagligt 

tal och skrift, inte minst av media. Dock råder det liksom med många andra begrepp inte 

någon enighet eller konsensus om vad begreppet faktiskt innebär eller vad som faktiskt utgör 

en skandal (Thompson, 2000).  

 

Johansson (2004)  tar i sin avhandling upp Lundquist (1998) som enligt Johansson menar att 

en skandal eller en affär som Lundquist väljer att benämna det kan definieras som när en 

                                                 

3
 Åtminstone vid författandet av hans avhandling 2004 (Johansson 2004) och jag är beredd att hålla med 

2012. 

4
 För potentiella förklaringar till dess ökade frekvens se Johansson (2004) och Thompson (2000). 
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politiker eller ämbetsman företar sig något olämpligt. Denna definition ter sig något förenklad 

och problematisk vilket även Johansson påpekar. Johansson ställer bl.a. frågorna huruvida en 

aktör måste agera olämpligt för att en skandal skall uppstå? Om en olämplig handling kan 

vara påhittad? 

 

Ett annat, något mer omfattande försök till definition av begreppet skandal görs enligt 

Johansson (2004) av Sanchez Jiménez. Jiménez (1996) väljer att dela upp begreppet i två 

delar: skandal och skandalöst. Skandalöst innebär här ett beteende som avviker från en norm, 

exempelvis att som politiker ta emot mutor, göra homofobiska uttalanden, vara full på bio 

etc.. Detta beskriver således snarast ett beteende som potentiellt skulle kunna leda till en 

skandal. Med ordet Skandal syftar Jiménez till den sociala reaktion som kan åtfölja ett 

skandalöst beteende om det blir känt för andra, det vill säga själva ”cirkusen” som följer när 

ett skandalöst beteende upptäcks och rapporteras. 

Denna definition falsifierar delvis Lundquists (1998) definition i och med att den säger att en 

politiker kan bete sig skandalöst under en lång tid utan att det utmynnar i en skandal, under 

förutsättningen att beteendet inte avslöjas. Vi kan således så här långt konstatera att en 

skandal måste innehålla ett skandalöst beteende (brott mot en rådande norm) och bli känt av 

en större krets än de direkt inblandade för att kunna ses som en skandal (Johansson, 2004). 

Frågan kvarstår dock om en aktör måste bete sig skandalöst eller om det räcker med en 

misstanke om icke normativt beteende? Thompsson skriver att en begreppet skandal syftar till 

handlingar, händelser eller omständigheter som är ”…known or strongly beleved to exist by 

individuals other than those directly involved…” (Thompson, 2000: s. 14). Detta citat pekar 

på att sanningshalten i anklagelserna inte är avgörande för en skandals vara eller icke vara. I 

enlighet med detta menar Johansson att överträdelsen som riktas mot en aktör kan vara 

påhittade, så länge anklagelsen anses som trovärdig kan berättelsen ändå fånga allmänhetens 

intresse och mycket väl utvecklas till en skandal (Johansson, 2004). 

Johansson (2004) utmynnar till en början i en modell/definition av skandaler som ser ut som 

nedan: 

En skandal kännetecknas av att aktörer genom handling, förhållningssätt eller position 

kopplas till en överträdelse som andra än aktörerna finner upprörande eller som bryter mot 

vad som förväntas av aktören. 

Att det är reaktionen hos andra som avgör om det är skandal eller inte innebär att skandaler är 

kända. Att skandaler inte kan vara dolda hindrar inte att aktörer ibland vill och försöker dölja 
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dem. Försöken att dölja kan i sig uppfattas som upprörande och leda till att skandalen blir 

större. 

Överträdelsen som kopplas till aktörerna och uppfattas som upprörande kan vara påhittad. 

Framstår berättelsen som trovärdig så väcks intresset hos skandalens publik att veta mer. Men 

om berättelsen förlorar sin trovärdighet kan skandalen stoppas. 

Det finns också andra liknande företeelser, till exempel moralpanik. Det som särskiljer 

skandaler är att skandaler är självständiga episoder med klart urskiljbara aktörer. 

Modell 1: Johanssons skandaldefinition.(Johansson, 2004 s. 55) 

 

Johanssons modell sammanfattar på ett ganska bra sätt det vi i sammanhanget kan kalla för en 

skandal. Thompson (2000) har en nästan identisk definition av begreppet skandal
5
 men går 

vidare i diskussionen för att söka utröna hur man på ett lämpligt sätt kan definiera det något 

smalare begreppet politisk skandal utan att det varken blir för övergripande eller för smalt. En 

skandal blir inte en politisk skandal bara för att den anklagade aktören råkar vara en politisk 

figur. För att förstå fenomenet politiska skandaler måste vi enligt Thompson även ta i 

beaktning de institutioner och sociala relationer vilka möjliggör aktörens politiska varande. 

Markovits och Silverstein (1988) för fram två kriterier för att en skandal skall kunna 

definieras som politisk. För det första menar de att en politisk skandal endast kan uppstå i en 

liberal demokrati. De menar att politiska skandaler uppstår i spänningen mellan liberala och 

demokratiska ideal för politiskt maktutövande. Det liberala idealet förespråkar en klar 

uppdelning mellan stat och samhälle medan demokrater förespråkar en suddigare gräns 

mellan stat och samhälle till förmån för jämlikhet. Detta leder enligt Markovits och 

Silverstein till en spänning vital för den politiska skandalens existens, den mellan individuell 

frihet och statens möjlighet att utöva opersonlig makt. Thompson håller med om vikten att 

placera fenomenet politisk skandal i en bredare institutionell kontext och att politiska 

skandaler tenderar att vara vanligare i liberala demokratier. Han motsätter sig dock slutsatsen 

att politiska skandaler är begränsade till liberala demokratier med argumentet att de både kan 

och har inträffat i stater med olika former av auktoritära styren, både i det tidiga Europas 

monarkier och i modern tid
6
 (Thompson, 2000).     

                                                 

5
 Thompsson lägger dock till en punkt som säger att fördömmandet av det skandalösa beteendet ofta kan 

skada ryktet för den anklagade aktören(Thompson, 2000). 

6
  Givet att nedanstående kriterium inte heller är fullt ur applicerbart 
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Det andra kriteriet för att en skandal skall kunna klassas som en politisk skandal är till viss del 

sprunget ur det första kriteriet och säger att den överträdelse aktören anklagas för innebär ett 

försök att tillskansa sig politisk makt på bekostnad av rättsförfaranden och allmänt 

vedertagna, lagstiftade, byråkratiska processer för politiskt inflytande. Processer som endast 

är fullt ut institutionaliserade i liberala demokratier. Så en sexskandal, korruptionsskandal etc. 

är inte per se en politisk skandal menar Markovits och Silverstein. Ofta är dessa skandaler 

dock endast sexskandaler eller korruptionsskandaler sekundärt och kan benämnas som 

politiska skandaler primärt då de innefattar maktanspråk på byråkratins bekostnad (Markovits 

& Silverstein, 1988). Även detta argument ställer sig Thompson (2000) skeptisk till och 

menar att det leder till en alldeles för snäv definition av fenomenet. Detta leder till att 

skandaler utan denna specifika dynamik utesluts ur begreppet politisk skandal trots att de 

innefattar politiska aktörer och potentiellt får långtgående konsekvenser på det politiska fältet. 

Istället menar Thompson att det finns en poäng i att använda sig av en mer flexibel definition 

av begreppet och att det Markovits och Silverstein menar vara definitionen av politisk skandal 

snarare endast utgör en typ av skandal, det han kallar ”maktskandaler”. Övergripande 

definierar Thompson en politisk skandal som en skandal som involverar aktörer och/eller 

handlingar vilka figurerar inom ett politiskt fält, och vilken får konsekvenser för relationerna 

inom detta fält. 

Patrik Johansson: Svensk skandalforskning 

Patrik Johansson (2004) har i sin doktorsavhandling I skandalers spår: Minskad legitimitet i 

svensk offentlig sektor sökt finna svaret på frågan vad skandaler betyder för svensk offentlig 

sektor. Johansson utgår ifrån att en politisk skandal får till följd att en organisations legitimitet 

minskar och ställer sig frågan vad denna legitimitetsminskning får för följder för 

organisationer i svensk offentlig sektor. Vidare är han intresserad av vad som kännetecknar 

skandaler i svensk offentlig sektor och hur dessa skandalprocesser kan förstås. Avhandlingen 

kan ses som uppdelad i två delar, en första del där skandaler som fenomen i svensk offentlig 

sektor analyseras. Och en andra del där Johanson försöker titta närmare på skandalernas 

följder bl. a. i form av potentiell legitimitetsminskning för berörda aktörer. Även om olika 

potentiella följder och konsekvenser av politiska skandaler är ett mycket relevant 

studieområde kommer denna uppsats främst behandla den första delen i Johanssons 

avhandling då denna står närmre studiens syfte. 
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 Johansson (2004) går i jakt på en definition av begreppet skandal igenom tidigare studier på 

området och utmynnar i den definition som redovisas i modell 1 ovan. Johansson fortsätter 

genom att utföra en rad sökningar i tidningsdatabasen mediearkivet
7
. Genom att i 

mediearkivet söka på ordet skandal och på ord nära besläktade med skandal och efter hand 

utöka antalet sökord allt eftersom artikelträffar bidrar med ytterligare sökord lyckas Johansson 

kartlägga svenska skandaler (utifrån sin egen definition) mellan 1995 och 1997. Johansson 

sorterar sedermera dessa resultat i tre kategorier utifrån skandalernas storlek (antal artiklar 

som behandlar respektive skandal). Utifrån detta empiriska material operationaliserar han 

ytterligare sin forskningsfråga till tre underfrågor vilka behandlar tre viktiga beståndsdelar 

genom vilka Johansson tror sig kunna besvara sin fråga, dessa är: 

 

 Aktören, den person eller personer som i skandalen kopplas till en överträdelse.   

 Åtgärd, det som i skandalartiklarna rapporteras eller föreslås som åtgärd till följd av 

överträdelsen.  

 Överträdelse, den handling eller det förhållningssätt som i artiklarna kopplas till 

aktören och som gett upphov till skandalen. 

 

Av dessa tre ter sig aktören och överträdelsen särskilt viktiga för min pågående studie då 

syftet i större utsträckning är att hitta hur aktören skapar olika normer att överträda snarare än 

att studera skandalernas utfall även om detta givetvis ej skall förkastas. 

 

En för denna studie mycket relevant slutsats drar Johansson (2004) i fråga om skandalers 

varierande storlek. Johansson konstaterar att aktörens position tycks vara en faktor som spelar 

in i en skandals omfattning. Med positioner avses att en överträdelse vilken får långtgående 

konsekvenser för en aktör kan få betydligt mindre konsekvenser för en annan aktör. 

Johansson tar exemplet med en bonde som blir stoppad av polisen för fortkörning. Bonden får 

med största sannorlikhet böta, men det blir ingen skandal. Om vår fortkörare istället hade varit 

polischef eller justitieminister hade förmodligen risken att överträdelsen kunnat utvecklas till 

en skandal betydligt större. Johansson menar bl. a. att Mona Sahlins ”positionering” i och med 

hennes vid det här laget relativt kända citat att det är häftigt att betala skatt i flera 

                                                 

7
 Mediearkivet är en databas innehållande digitaliserade kopior av tryckt material så som tidningsartiklar 

exempelvis, mer om mediearkivet under rubriken ”metod” i denna uppsats. 
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artikelförfattares ögon står i skarp kontrast till obetalda skulder hos kronofogden (Johansson, 

2004). Sahlin har således positionerat sig (eller positionerats) på ett sådant sätt att skandalens 

storlek delvis blir relativ till denna position.      

Utifrån analyser av de artiklar rörande skandalerna vilket utgör hans empiriska material 

konstruerar Johansson (2004) ytterligare en modell av skandaler för att avgränsa definitionen 

till vad han kallar skandaler i offentlig sektor vilket kan likställas med det Thompsson (2000) 

kallar en politisk skandal. Johanssons (2004) utökade modell ser ut på följande vis:  

I skandaler i svensk offentlig sektor kopplas aktörer i ledningsfunktioner till en överträdelse 

de inte förväntas göra. 

Ju mer oväntad aktörens organisatoriska och förhållningsmässiga position gör överträdelsen 

desto kraftigare reaktion. Skandalers storlek påverkas av hur oväntad överträdelsen är, 

aktörens position och om aktören kan visas eller beslås med att ha försökt dölja överträdelsen 

genom lögn 

Överträdelser som lett till skandal i svensk offentlig sektor är främst av ekonomisk art: 

aktören har låtit andra betala egna förmåner, nöjen eller konsumtion och ibland agerat för 

egen vinning. 

Åtgärder mot skandaler går ut på att förhindra nya skandaler. Vanliga åtgärder är att byta ut 

aktörer eller regler, samt att undersöka rättsläget. 

Modell två: Skandaler i svensk offentlig sektor (Johansson, 2004, s. 121) 

 

John B. Thompson: a social theory of scandal 

Thompson tar i sin bok Political scandal: Power and visibility in the media age (2000) 

avstamp i motiveringen att det råder en knapphet av analyser av politiska skandaler. 

Thompson försöker genom att studera och systematiskt analysera några specifika politiska 

skandaler (Främst från Storbritannien och Amerika) utveckla ett ramverk för studier av 

poliska skandaler och föreslå en social teori kring skandaler och dess konsekvenser. Han 

försöker vidare undersöka begreppets historiska rötter för att besvara frågan om skandalers till 

synes ökade frekvens i modern tid. Målet är att kunna komma till viss insikt om- och relatera 

till skandalers effekt på det moderna offentliga samhället. Studiens första del kretsar kring en 

gedigen genomgång av forskningsfältet där Thompson försöker reda ut och definiera 

fenomenet politisk skandal och närliggande begrepp. Som tidigare nämnts ser Thompson inte 

begreppet politisk skandal som endast begränsad till offentliga personers maktmissbruk. Han 

identifierar istället tre huvudtyper av politiska skandaler: ”maktskandaler”, ”sexskandaler” 

och ”ekonomiska skandaler”. Samtliga av dessa tre skandaltyper innefattar någon form av 



11 

 

normöverträdelse, men de normer som de överträder varierar dem emellan. Han klargör att 

dessa tre typer inte på något sätt är att betrakta som uttömande för fenomenet och att politiska 

skandaler av andra typer (relaterat till exempelvis drogmissbruk etc.) med största sannorlikhet 

kan inträffa. De bör, menar Thompson, även ses som abstraktioner i den mån att alla politiska 

skandaler inte ser exakt ut som dessa typer utan kan i själva verket innefatta attribut från 

varandra. 

 

Med maktskandaler (power scandals) syftar Thompson (2000) som ovan nämnts till skandaler 

vilka innefattar en aktör eller aktörers missbruk av politisk makt. Maktskandaler baseras på 

anklagelser om avsteg från- eller ignorans för överenskomna regler, lagar och bestämmelser 

om hur politisk makt får och skall utövas. 

 

En sexskandal (sex scandal) på det politiska fältet beskriver Thompson (2000) som när en 

politisk aktörs (verkliga eller påstådda) sexuella relationer eller aktiviteter blir föremål för 

offentlig insyn och avslöjande, och dessa aktiviteter överträder rådande normer för sexuella 

förehavanden. 

 

En ekonomisk skandal (finacial scandals) berör avslöjade överträdelser av de bestämmelser 

och regler som reglerar förvärvandet eller placeringen av ekonomiskt kapital och 

”…innefattar generellt gömda länkar mellan ekonomisk och politisk makt som anses 

opassande…” (Thompson, 2000, s. 121 [min översättning]). 

 

Thompson (2000) går vidare genom att analysera främst brittiska och amerikanska exempel 

på skandaler inom var och en av ovanstående ”idealtyper”. Han erbjuder en kort historisk 

bakgrund till fallen men huvuduppgiften är att utveckla sitt teoretiska ramverk och nå en 

fördjupad förståelse om fenomenen som sådana.    

 

Thompsons (2000) studie utmynnar i en formulering av vad han kallar en ”social 

skandalteori” (social theory of scandal).  I denna teori konstaterar han att en politisk skandal 

utgörs av ”…struggles over symbolic power in which reputation and  trust are at stake” 

(Thompson, 2000, s. 245).    

 

Thompson (2000) iakttar att politik i stor utsträckning handlar om möjligheten att kunna utöva 

olika former av makt, bl. a. ekonomisk och tvingande makt. Det som skiljer Thompson från 
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många andra författare inom ämnet är dock hans identifiering och fokusering på symbolisk 

makt (symbolic power). Begreppet kan härledas tillbaka till Bourdieus tankar kring 

symboliskt kapital (se under nästa rubrik). Symbolisk makt syftar bl.a till möjligheten att 

influera andras handlingar och åsikter genom att kommunicera meningsfulla symboler 

Thompson (1995). All form av utövande av politisk makt är beroende av förmedlingen av 

symboliska former för att upprätthålla en syn på maktutövandet som legitimt. Thompson 

(2000) menar att även om andra former av makt har i olika mån central betydelse i olika 

former av politiska skandaler är den symboliska makten, och kampen om denna ständigt 

central. Vid en politisk skandal hotas den anklagades (och i många fall den organisation 

aktören tillhör) rykte och tillförlitlighet vilket utgör en förlust i symbolisk makt.  

 

Pierre Bourdieu: Fält och symboliskt kapital 

Thompson (2000, 1995) hämtar i sin studie mycket inspiration ifrån Pierre Bourdieus teorier 

kring fält och olika former av kapital. Då denna studie ämnar studera hur olika politiska 

partier i Sverige konstruerar normer för den egna organisationen ter sig dessa teorier ytterst 

lämpliga som vi skall se. 

 

Bourdieu (1999) väljer att se samhället som ett socialt rum där olika sociala positioner 

existerar i avstånd och relation till andra positioner. Bourdieu tar som exempel att många av 

småborglighetens egenskaper kan härledas till deras sociala positionering mellan två 

ytterligheter i det sociala rummet. Aktörers positionering inom detta rum bestäms av deras 

totala volym och statistiska fördelning av ekonomiskt och kulturellt kapital
8
. Dessa olika 

positioner i det sociala rummet ger upphov till olika fält som kan definieras som nätverk eller 

konfigurationer av relationer mellan dessa positioner. Dessa positioner bestäms i sin tur av 

fördelningen av de specifika kapitalformer som är aktiva på det aktuella fältet (Järvinen, 

2007). I det sociala rummet konstrueras på sätt olika fält (vetenskapens fält, konstens fält, 

politikens fält etc.) inom vilka aktörer konkurerar inbördes om privilegierade positioner inom 

det egna fältet (Thompson, 2000). De positioner som anses privilegierade skiljer mellan varje 

specifikt fält i fråga om den kapitalart som dominerar. Det är exempelvis inte lika viktigt 

inom ett vetenskapligt fält att inneha ett stort ekonomiskt kapital som att inne ha ett stort 

kulturellt kapital (Järvinen, 2007).   

                                                 

8
 För ett diagram över fördelningar av positioner i det sociala rummet se bl. a Bourdieu (1999, s. 17) . 
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Begreppet symboliskt kapital kan definieras som en handling eller egenskap vilken av en 

större grupp individer tillskrivs ett positivt värde (Järvinen, 2007). Bourdieu menar att alla 

övriga former av kapital (ekonomiskt, kulturellt, socialt) förvandlas till symboliskt kapital i 

samma ögonblick som de av sociala agenter kan kännas igen, erkännas och tillskrivas ett 

värde. Detta utgör enligt Bourdieu själva grunden för den auktoritet som statlig makt innebär.  

Teoretisk diskussion och återkoppling till syftet 

Av denna redogörelse över en del av forskningen på området kan vi dra en rad viktiga 

teoretiska och metodologiska slutsatser. Johansson (2004) bidrar med den insikten att 

tidningsartiklar kan utgöra ett mycket fruktbart empiriskt material vid studier av skandaler. 

 

I ljuset av Thompsons (2000, 1995) definition och användning av begreppet symboliskt 

kapital och dess likhet med begreppet normer så som det var tänkt att användas i denna studie 

kan det för enkelhetens skull här vara på sin plats med en smärre begreppsmässig justering av 

denna studies frågeställningar 2 och 3. Dessa kommer istället att preciceras: 

 

2. Hur skiljer sig produktionen och förmedlingen av symboliskt kapital mellan olika 

politiska partier i Sverige? 

3. Finns det ett samband mellan produktionen/förmedlingen av symboliskt kapital och 

svenska partiers mottaglighet för skandaler? 

 

På så sätt kan vi utifrån Bourdieu se på olika politiska partiers grundvärderingar som 

positioneringar på det politiska fältet genom vilka man genererar olika former av symboliskt 

kapital som i sin tur genererar partisympatier genom dess producerade positiva värde. Vidare 

kan vi anta att detta symboliska kapital även fungerar som en katalysator för missnöje när de 

positioner från vilka det symboliska kapitalet härstammar överträds. Detta iakttar Johanson 

och menar att ”Ju mer oväntad aktörens organisatoriska och förhållningsmässiga position gör 

överträdelsen, desto kraftigare reaktion” (Johansson, 2004, s. 121) vilket utgör är en ganska 

träffande beskrivning över denna studies syfte och grundhypotes. 
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Kapitel III.  

Metod och material 

Då denna studie ämnar nå djupare kunskap om specifika delar av fenomenet politiska 

skandaler är en rimlig metodologisk slutsats att föremålet för studien torde utgöras av just 

politiska skandaler. En metodologisk inriktning som då ter sig lämplig är fallstudien då 

fallstudien som metod på ett bra sätt lämpar sig för att systematiskt studera en företeelse och 

upptäcka nya aspekter av denna företeelse (Merriam, 1994).  

 

Det ter sig i detta skede på sin plats att definiera och motivera studiens angreppssätt eller 

”design” det vill säga det sätt på vilket relevanta fall kommer väljas, empiriskt material 

samlas in, organiseras och analyseras för att besvara studiens frågeställning (Merriam, 1994). 

Urval 

För att börja med de fall som kan te sig relevanta i denna studie kan man ta sin utgång i det 

faktum att om man vill hitta fisk bör man leta i vattnet. Med detta menar jag att 

utgångspunkten i denna studie måste ligga i de skandaler i det svenska politiska livet som 

faktiskt ägt rum under de senaste åren. Ett relativt strikt strategiskt urval tycks således vara 

det enda sättet på vilket denna studies frågeställning tillåter sig att närmas. För att hitta, 

avgränsa och välja relevanta fall kommer ett förhållningssätt liknande det som nyttjades av 

Johansson (2004) att användas. Genom att utföra en rad sökningar på nyckelbegrepp i 

databasen mediearkivet
9
 bör man dels nå kunskap om vilka skandaler som inträffat och vilka 

som är stora nog att utgöra relevanta fall. 

 

Som ett första steg mot att hitta relevanta fall att studera och för att söka kringgå den risk för 

godtycklighet som det skulle innebära att bara välja skandaler utifrån min förförståelse har en 

första övergripande sökning gjorts i mediearkivet med huvuduppgiften att sålla i 

tidningshavet. Denna sökning gjordes på artiklar med sökorden: skandal, affär och härva i 

rubriken eller ingressen, då den definition av skandal som används i denna studie kan 

benämnas som någon av dessa i tidningssammanhang (flera benämningar existerar säkerligen 

                                                 

9
 Mediearkivet är ett digitalt arkiv innehållande digitaliserade versioner av tryckta tidningsartiklar i samma 

utförande som de såg ut när de utgavs (Mediearkivet) 
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men då detta endast är en övergripande gallring för att undersöka frekvensen av olika 

skandaler bedömdes dessa sökord som tillräkliga). Vidare tilldelades de tre sökorden med ett 

tecken för trunkering vilket möjliggör sökning av olika böjningar av samma ord exempelvis 

”skandalen”. Sökningen avgränsades till de tre rikstäckande dagstidningarna (med 

dagstidning avses här det faktum att de ukommer dagligen, någon separation på begreppen 

morgontidning och kvällstining har således inte gjorts) Aftonbladet, Dagens Nyheter och 

Expressen (inkl. GT och kvällsposten) mellan datumet 2007-05-01 och 2012-05-01 (Det vill 

säga fem år bakåt i tiden räknat från 2012-05-01) Anledningen till att sökningen begränsades 

till dessa tidningar är för det första behovet av en avgränsning i det empiriska materialet av 

tids och utrymmesskäl. Och för det andra att dessa tre tidningar enligt branchorganisationen 

tidningsutgivarnas senaste siffror utgör de dagstidningar med störst upplaga 

(Tidningsutgivarna). Denna sökning genererade 8335 träffar vilket utgör ett något högt 

träffantal för att inom ramen för en första gallring gå igenom i sin helhet. Detta löstes genom 

att de mest förekommande namnen (på både personer, platser och fenomen exempelvis 

”saudiskandalen”) per söksida (om 100 artiklar) visas i en separat ruta sorterade efter frekvens 

vilket möjliggjorde en räkning av namn förekommande 100 artiklar åt gången. I och med 

detta kunde jag således skapa modeller över vilka namn som förekommit mest i artiklar med 

orden skandal, affär eller härva i ingressen och rubriken i olika tidsperioder de senaste fem 

åren. Ett exempel på en lista som skapats ser ut som kolumnen ”Fas 1” nedan: 

 

071030-070927 

Fas 1   Fas 2 

Carnegie 

Mats Odell   Mats Odell 

Karin Forseke 

Sverige 

Mats Odells   Mats Odells  

Urban Funered  Urban Funered 

Fredrik Reinfeldt  Fredrik Reinfeldt 

Thomas Östros  Thomas Östros 

Pete Doherty 

Söderstadion 

Fosshaug 
Tabell tre: exempel på gallringsmodell 

 

Totalt genererades 80 stycken sådana namnlistor, med 11 namn på varje lista. Nästa Fas i 

avgränsningen av materialet var att i samtliga namnlistor sålla bort namn som inte utan 
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långsökta härledningar kunde kopplas till det svenska politiska fältet det vill säga de som 

genom sin inblandning i skandalen kan få den att klassas som en politisk skandal enligt 

definitionen ovan. Många av de namn som dök upp som sökresultat tillhör som tabellen visar 

tillhör dock främst helt andra fält så som idrottsfält, musikfält, nöjesfält etc. (se exemplet ”Fas 

2” i tabell tre).  

 

I en tredje fas i denna gallring vill jag lite exaktare få reda på hur många ”skandalartiklar” 

som skrevs om de berörda personerna i de tre tidningarna under respektive datumperiod. 

Detta innebär en precisering av antalet sökträffarträffar per kvarvarande namn och 

datumperiod. Därför utfördes ytterligare sökningar på de tre nyckelorden och kompletterades 

med ett av de kvarvarande namnen i tur och ordning. Om samma namn förekommit under två 

av tre sammanhängande datumperioder har dessa perioder betraktats som en period
10

. På så 

sätt får vi en sammanhängande period som sträcker sig längst skandalens längd.  

 

Efter ytlig genomgång av rubriker och ingresser i de artiklar som framkom av det tredje steget 

i gallringen börjar olika skandaler visa sig. Flera av namnen som använts som kompletterande 

sökord i steg tre förekom i samma artiklar och kan således antas höra samman med varandra. 

Dessa namn sorterades i gemensamma kategorier och deras gemensamma antal artikelträffar 

sammanräknades som tillhörande samma ”fall”. Sammanräkningen av artikelträffar antyder 

sedermera på vilken storlek respektive fall/kategori haft. 

 

Genom att nu lite mer ingående läsa artiklar tillhörande dessa fall/kategorier och jämföra 

texten med den definition av vad som utgör en politisk skandal kan vi då konstatera några av 

de större politiska skandalerna de senaste fem åren. Dessa är (utan inbördes ordning): 

”Littorinaffären”, ”Juholtskandalen”, ”Saudiaffären”, ”Vårdskandalen” och 

”Carnegieaffären”.   

 

Av utrymmesskäl kan endast två av dessa skandaler aktivt analyseras i denna studie. Av de 

fem skandaler som presenteras ovan har tre således sorterats bort. Saudiaffären sorteras bort 

dels på grund av att den fortfarande är aktuell vid skrivandets stund och dels på grund av att 

mycket talar för att det är en skandal som sträcker sig långt tillbaka i tiden och över olika 

                                                 

10
 Om exempelvis samma namn figurerar i period ”1 och 2” har dessa två sammanslagits till en period, 

om namnet förekommit i period ”1 och 3” har dessa tre sammanslagits.     
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regeringar. Detta gör det svårt att avgöra skandalens början och vilka överträdelser som gjorts 

av vilka partiföreträdare. Vårdskandalen och Carnegeaffären är två skandaler vilka ligger i 

gränslandet mellan det politiska fältet och näringslivsfältet vilket även här gör en avgränsning 

till det politiska fältet svår. De skandaler som således kommer analyseras i denna studie är: 

 

Juholtskandalen som åsyftar den period under hösten 2011 när Oppositionsledaren och 

Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt bland annat anklagades för att ha mottagit fullt 

bostadsbidrag för en lägenhet han delade med sin sambo.      

 

Littorinaffären kallas de händelser och den rapportering som tog fart efter att Aftonbladet i 

början av juli 2010 konfronterade Moderaten och den dåvarande arbetsmarknadsministern 

Sven Otto Littorin med anklagelser om sexköp.   

 

När väl de fall som kommer analyseras i studien valts kräver frågeställningen att det 

empiriska materialet delas in i tre delar. Den första delen av är främst inriktad på att besvara 

fråga 2 i studien, det vill säga: Hur skiljer sig produktionen och förmedlingen av symboliskt 

kapital mellan olika politiska partier i Sverige? Material för att undersöka detta kommer 

utgöras av för respektive skandal tidsrelevanta partiprogram. Detta material utgörs i denna 

studie av Socialdemokraternas partiprogram från 2001, det vill säga det partiprogram som var 

gällande innan och under ”Juholtskandalen” och Moderaternas idéprogram från 2001 och 

Handlingsprogram från 2007 vilka tillsammans utgör moderaternas partiprogram vid 

Littorinaffären 2010 (Vår tids arbetarparti)  

 

Studiens andra del består i att söka besvara fråga 3: Finns det ett samband mellan 

produktionen/förmedlingen av symboliskt kapital och svenska partiers mottaglighet för 

skandaler? Har samtliga artiklar inom respektive datumperioder
11

 som framkommit under 

sökningen på aktörens namn i urvalets tredje fas (se ovan) lästs och analyserats ingående. 

Dessa datumperioder var för Juholt 2011-09-22 till 2011-11-01 vilket totalt genererade 84 

artikelträffar och för Littorin 2010-06-03 till 2010-08-09 och totalt 72 artikelträffar. Dessa 

tidningsartiklar kommer att kodas och analyseras i jakt på tillfällen då artikelförfattarna på 

olika sätt angriper respektive partis symboliska kapital. 

                                                 

11
 Från den period då skandalen uppdagades till den period skandalen inte längre uppmärksammades 

frekvent (10 eller mindre artikelträffar). 
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Analysens tredje del som fokuserar på frågan om det finns skillnad i olika svenska politiska 

partiers mottaglighet för politiska skandaler? består i att helt sonika jämföra 

opinionsundersökningar strax före och strax efter respektive skandal för att se hur partierna 

påverkats. Här kommer de senaste mätningarna innan skandalens offentliggörande och den 

tidigaste mätningen efter skandalens avtagande användas, detta för att i största möjliga mån 

sortera bort andra potentiella opinionsbildande effekter. Opinionsundersökningarna har tagits 

från Novus sammanställning vilken innefattar samtliga mätningar av de etablerade instituten 

sedan januari 2000 (Novus). 

Analys     

För att kunna utföra analyserna av det valda materialet på ett bra sätt krävs att det insamlade 

materialet kategoriseras, sorteras och bearbetas på ett systematiskt sätt. Detta kan utföras 

genom att i det textmaterial som ingår i studien identifiera intressanta och relevanta begrepp 

för att sedermera kunna dela in dessa i kategorier som i sin tur hjälper oss att förstå fenomenet 

(Hartman, 2004). För denna studie kan det exempelvis vara av intresse att titta efter stycken i 

partiprogram etc. som kan tolkas som att partiet ”binder sig” vid ett politiskt påstående och 

således genererar symboliskt kapital på detta område. Vidare kan då tidningsartiklar kodas 

utifrån dessa kategorier för att synliggöra stycken i artiklarna där det påstådda skandalösa 

beteendet eller överträdelsen återknyts till partiets symboliska kapital i avsikt att 

misskreditera. 

 

Kodningen av partidokumenten utförs så att under läsningen av dokumenten kommer ord, 

meningar och stycken färgmarkerats i olika färger för att markera viktiga delar av texten i 

olika nivåer. I första nivån markeras värderade påståenden av olika grad då det existerar i 

texten olika grader av påståenden vilka varierar mellan de som är explicit uttryckta och de 

som ligger implicit och kräver mer tolkning för att hitta. I den andra nivån kodas ovanstående 

delar av texten utifrån den typ av värdering påståendet förmedlar. På så sätt bör man kunna 

utröna några nyckelbegrepp och underbegrepp kring vilka partiets symboliska kapital 

konstrueras. För att exemplifiera, se citatet nedan: 

 

Frihet och jämlikhet handlar både om individuella rättigheter och kollektiva 

lösningar för att skapa det gemensamma bästa, som utgör grunden för den 

enskildes liv och möjligheter.  
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(Partiprogram för Socialdemokraterna, 2001, s. 1) 

 

I detta citat framgår begreppen ”frihet” och ”jämlikhet” som viktiga för partiet i fråga och 

dessa båda begrepp återfinns tämligen explicit i texten, något mer implicit är värderingen att 

grunden för den enskildes liv och möjligheter ligger i skapandet av det gemensamma bästa. 

Detta stycke skulle således kodas som att innehålla begreppen frihet och jämlikhet men även 

solidaritet och kollektivism.  

Kapitel IV.   

Resultat 

Här nedan kommer de resultat som framkommit i analyserna av respektive politisk skandal 

följt av en sammanfattande diskussion och försök till svar på denna studies frågeställning.  

Två partiers symboliska kapital  

I den läsning och kodning av det socialdemokratiska partiprogrammet från 2001 

(Partiprogram för Socialdemokraterna, 2001) var målet att försöka finna vilka påståenden i 

texterna som används för att skapa symboliskt kapital inom respektive parti. Att finna 

påståenden i texten vilka genererar någorlunda partispecifikt och inte allmängiltigt symboliskt 

kapital i partiprogrammet visade sig inte vara helt oproblematiskt. Inte helt oväntat fanns det i 

partiprogrammen en stor mängd påståenden varav majoriteten av dem snarare kan betraktas 

som grundade i samhällsnormer än partispecifika normer. Ofta figurerar samma eller liknande 

påståenden och teman i bägge partiernas partiprogram med ungefär samma innebörd men med 

vissa skillnader i hur man vill uppnå dessa ideal ofta knutna till andra partispecifika teman. 

Dessa påståenden konstruerar då inte på egen hand partispecifikt symboliskt kapital i någon 

större utsträckning utan detta sker genom de mer partispecifika ståndpunkterna. Exempel på 

teman som förekommer i bägge partiprogram är: Demokrati, Miljö, etc. Dessa har på grund av 

sin allmängiltiga natur inte givits fokus under analysen.      

 

Dock förmedlar texten vissa genomgående normer och påståenden implicit och explicit. 

Dessa normer kan betraktas som flera underliggande teman vilka kan härledas till några färre 

huvudteman eller Dessa huvudteman är: Frihet, Jämlikhet, Solidaritet, Kollektivism och 
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Folkrörelse/arbetarrörelse. Dessa begrepp fungerar således som nyckelbegrepp under vilka 

mer övergripande andemeningar, motiveringar, synsätt och uttalanden konstruerar symboliskt 

kapital. Med detta är inte sagt att dessa begrepp existerar oberoende och isolerade från 

varandra, tvärtom så flyter de ofta samman i programmets formuleringar.  

 

Solidaritet är ett begrepp som återfinns genomgående i socialdemokraternas partiprogram 

både explicit utskrivet och definierat i texten men även implicit djupare i texten innebörd. 

Socialdemokraterna definierar solidaritet som, den samverkan, gemenskap och det ömsesidiga 

beroende mellan människor som samhället bygger på. Man påvisar vikten av alla 

medborgares ansvar för samhälls och arbetsliv (Partiprogram för Socialdemokraterna, 2001). 

Man förmedlar genomgående i texten denna tanke om allas rätt till likvärdiga förutsättningar 

och allas skyldighet att finansiera detta och inte utnyttja dessa förmåner som citatet nedan 

visar. 

 

De skatter som finansierar välfärden ska tas ut efter bärkraft, och de 

välfärdstjänster som skapas ska fördelas efter behov… Alla ska också ha sitt 

ansvar för att upprätthålla välfärdssystemen och inte missbruka förmånerna. 

 (Partiprogram för Socialdemokraterna, 2001, s. 22-23) 

    

Begreppet Jämlikhet är likt solidaritet ständigt återkommande i partiprogrammet. Man skriver 

att en individs möjligheter till utveckling i enlighet med personliga val skall vara överordnat 

all form av kategorisering i form av klass, kön, etnicitet, sexualitet, handikapp etc. I likhet 

med solidaritetsbegreppet menar man att ansvaret för denna jämlikhet delas av alla i samhället 

och kräver att alla är delaktiga i finansieringen av detta (Partiprogram för Socialdemokraterna, 

2001).    

 

Socialdemokratin strävar efter jämlikhet i fördelning av de resurser som har 

betydelse för människors möjlighet att påverka samhället och sina egna liv.  

(Partiprogram för Socialdemokraterna, 2001, s. 21)  

 

Utgångspunkten för detta bör, menar man, ligga i de behov och villkor som innehas av de 

drabbade av ojämlikheten (Partiprogram för Socialdemokraterna, 2001).  

 



21 

 

Socialdemokraterna återkommer vid ett flertal tillfällen i sitt partiprogram till sina inte minst 

historiska rötter som folkrörelse/arbetarrörelse. Detta leder till att arbete och arbetares 

rättigheter frekvent behandlas. Detta blir tydligt dels genom att man i flera passager i texten 

belyser fackförbundens vikt för att upprätthålla ett samhälle med god tillväxt och jämn 

fördelning av resurser. Dels genom en genomgående fokus på arbetets primära roll i 

samhällets utformning och fortlevnad som citatet nedan visar på (Partiprogram för 

Socialdemokraterna, 2001).  

 

 

All tillväxt uppstår ur mänskliga insatser: av den tekniska utveckling som skapas 

av mänsklig uppfinningsrikedom, av de sociala system människor bygger upp 

för produktion och konsumtion, av det kapital som skapas ur detta och först och 

sist av det mänskliga arbete. 

 (Partiprogram för Socialdemokraterna, 2001, s. 26) 

 

Vidare framhåller man genomgående i texten att det socialdemokratiska partiet är sprunget ur 

en folkrörelse och en arbetarrörelse vilket skapar bilden av Socialdemokraterna som ett parti 

vilket står upp för klassiska arbetarideal. 

 

Socialdemokratin växte fram som en folkrörelse och folkrörelsearbetet är 

alltjämt grunden för vårt politiska arbete. 

(Partiprogram för Socialdemokraterna, 2001, s. 17)   

 

Moderaternas partiprogram är till skillnad från socialdemokraternas uppdelat i två dokument 

som tillsammans utgör moderaternas partiprogram. Dessa dokument är moderaternas 

handlingsprogram från 2007 Vår tids arbetarparti och 2001 års idéprogram (Vår tids 

arbetarparti). 

 

2001 års idéprogram är ett dokument som presenterar moderaternas värdegrund i stort och 

deras syn på den färdriktning samhället borde ta (2001 års Idéprogram). I dessa dokument 

framgår på liknande sätt som i det socialdemokratiska partiprogrammet en rad genomgående 

teman som vid kodning samlats under några huvudteman. I Moderaternas fall handlar dessa 

huvudteman eller huvudbegrepp om: Frihet, individualism, marknadsekonomi, arbete. På 

samma sätt som hos socialdemokraterna är dessa teman på många sätt tätt knutna till 

varandra. 
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Frihet är ett begrepp som genomgående förekommer i texten. Begreppet berör i de flesta 

sammanhang individens frihet och kontroll över sitt eget liv. 

 

Politiken ska stödja varje människas strävan att göra sig själv rättvisa, och 

förmåga att växa av egen kraft. Alla människor kan lyckas, var och en på sina 

villkor…[d]et finns ett osvikligt gemensamt ansvar när den egna förmågan inte 

räcker till.   

(2001 års Idéprogram). 

 

 Den primära roll individens frihet tilldelas i moderaternas partiprogram som detta skall inte 

förstås som att individen inte har ett ansvar gentemot sina medmänniskor. Som citatet ovan 

visar ser man individen som en del av en gemenskap men med en frihet att styra över sitt eget 

liv och att det gemensamma ansvaret främst gäller när de individuella förmågorna inte räcker 

till. 

 

Individualism är även det ett huvudtema under vilket många uttalanden i texten kan sorteras 

in. Begreppet står som ovanstående citat synliggör i tydlig relation till frihetsbegreppet. Den 

individualism som återges i partiprogrammet innebär inte individens odelade överordning det 

offentliga eller samhällsgemenskapen utan syftar till tanken på individens möjlighet att forma 

sin egen tillvaro (2001 års Idéprogram). 

 

Vidare blir det i texten tydligt att man ser marknadsekonomin som bärande av en stor roll för 

individens frihet man menar att:  

 
Äganderätt och marknadsekonomi är avgörande för friheten och en 

förutsättning för demokrati. De ger möjligheter för människor att förverkliga 

sina livsplaner i frivilliga samarbeten med andra. 

(Vår tids arbetarparti). 

 

I detta citat blir den komplexa relationen mellan de olika huvudtemana tydlig och det visar på 

vikten av att den samhälleliga gemenskapen främst sker på frivillig basis. Man menar vidare i 

texterna att marknadsekonomin varit avgörande för formandet och utväcklandet av Sveriges 

och västvärldens välfärd (2001 års Idéprogram).   
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Med temat arbete menar man i partiprogrammet att rätten och möjligheten till förvärvsarbete 

är nyckeln till individens makt över sitt eget liv. Man menar att politiken bör inriktas på att 

genom att underlätta för företagande och anställande skapa större möjligheter för individen att 

deltaga i arbetsgemenskapen och gå ifrån det utanförskap som man menar bidragsberoende 

innebär (Vår tids arbetarparti). 

Skandaler och symboliskt kapital 

När vi sedermera jämför våra nyckelbegrepp från socialdemokraternas partiprogram med de 

artiklar som behandlade ”Juholtskandalen” visar det sig att det symboliska kapital vilket 

genererats ur de mer explicita nyckelbegreppen i partiprogramet i relativt liten utsträckning 

används för att angripa Juholt. Dock återfinns några relativt tydliga exempel på sådan kritik. 

De mest tydliga angreppen på Juholts symboliska kapital riktas mot hans påstådda avsteg 

ifrån det kapital vilket genererats genom solidaritetsbegreppet och jämlikhetsbegreppet. Ett 

exempel på ett sådant ifrågasättande är: 

 

Jo, han förstår inte det ohållbara i att ena månaden stå och veva om 

barnfattigdom och växande klyftor, för att kort därpå avslöjas med en gratis 

fyrarummare. Han begriper inte att en Saabarbetare som lyckas få jobb på 

annan ort skulle få kämpa som ett djur för att få dra av för dubbelt boende. Han 

inser inte att den som redan tjänar 144 000 kronor i månaden borde ha vett att 

dra tillbaka fingrarna ur syltburken.  

 (Westgårdh, 2011, s. 40) 

 

Här blir det tydligt att artikelförfattaren menar att Juholts överträdelse är att betrakta som 

grövre beaktat att han företräder ett parti vilket bygger sin politik på jämlikhetsideal så som 

minskad barnfattigdom och minskade klassklyftor. Vidare ser vi hur författaren ifrågasätter 

Juholts solidaritet gentemot de anställda inom industrisektorn i det här fallet SAAB vilket 

även implicit är ett angrepp mot det symboliska kapital som innehas av socialdemokraterna 

till följd av att vara ett arbetarparti som alltjämt borde syna sig själv med industriarbetarens 

ögon
12

. Ovan citerade artikel avlutas med ett citat som ännu mer explicit uttrycker denna 

ståndpunkt: 

                                                 

12
 Observera det retoriska i att använda en SAAB-anställd och inte en undersjöterska, städare eller något 

annat ”låginkomstyrke”  
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 Han begriper helt enkelt inte sin roll och sitt uppdrag, vad som förväntas av 

ledaren i ett krisdrabbat parti som säger sig företräda låg- och 

medelinkomsttagare. 

(Westgårdh, 2011, s. 40) 

 

På liknande sätt ser författaren av nedanstående artikel Juholts bidragsaffärer som att frångå 

det symboliska kapital som genereras av hans aktiviteter som partiföreträdare. 

 

Och så hade vi sluppit blotta det offentliga hyckleriet, en politiker som åker land 

och rike runt och attackerar girighet och pratar om det viktiga gemensamma - 

men sedan tar lite för mycket för egen del ur samma gemensamma. 

(Croneman, 2011, s. 62) 

 

På det stora hela är dock de artiklar som på detta sätt explicit angriper Håkan Juholts 

symboliska kapital mycket få. Något vanligare är då mer implicita angrepp på Juholts 

symboliska kapital, och även då tycks det som att solidaritetskapitalet är det som fått ta den 

stora smällen av Juholts affärer. I några av dessa artiklar vill man mer generellt lyfta fram det 

moraliska frågetecknet att som en individ med en tämligen god inkomst mottaga bidrag för 

dubbelt boende.   

 

Det är svårt att frigöra sig från misstanken att denne man, som tjänar 144 000 

kronor i månaden, och som avslöjades då han ville ha pengar till den höjda 

hyran, blivit girig. 

(Cantwell, 2011, s. 12) 

 

Här är det snarare som vi ser det faktum att Håkan Juholt har en hög inkomst och ändå vill 

utnyttja sin rätt till bostadsbidrag som kritiseras. Det görs i detta citat inga direkta kopplingar 

till Juholts partipolitiska ståndpunkter även om man kan urskilja en implicit kritik med 

logiken att en socialdemokratisk partimedlem solidariskt och självuppoffrande torde ha en 

gräns för vad man kan begära för att inte vara ”girig”.     

 

I de artiklar som gåtts igenom finns det dock andra faktorer än de som denna studie syftar att 

undersöka som tycks väga tyngre i hanteringen av Juholtskandalen. De fyra mest framstående 
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”teman” som behandlas i artiklarna är: frågan om eventuellt lagbrott, det interna 

missförtroendet, Juholts person och partiets kris. Det vi kan konstatera i fallet Juholtskandalen 

är att Håkan Juholts partispecifika symboliska kapital i form av att vara socialdemokratisk 

partiledare spelade en marginell roll i det mediala rapporterandet av skandalen utifrån denna 

studies utformning. 

 

Vid analys av den mediala behandlingen av Littorinaffären visar det sig att angreppen på 

moderaternas symboliska kapital är ännu färre och nästan inte existerar alls. Av de 72 artiklar 

som analyserats angreps Moderaternas symboliska kapital endast i fyra artiklar och då 

riktades kritiken inte i huvudsak mot något av det symboliska kapital som genererats ur de 

teman som tagits upp ovan utan riktas mot symboliskt kapital genererats på andra sätt. I en 

artikel ifrågasätt hur Sven Otto Littorin i egenskap av att vara före detta ”expert” på 

krishantering hanterat sin egen kris på så dåligt sätt. 

 

Men Fredrik Reinfeldt verkar inte ha lyssnat – och Littorin glömt vad han själv 

sagt. Här är historien om förre krishanteraren som blev en kris 

(Andersson, 2010, s. 16) 

 

Här handlar det snarare om att Littorin innehar ett symboliskt kapital som före detta 

krishanterare vilket gör att man anser att han borde ha kunnat hantera sin egen kris bättre. Här 

handlar det således inte om något partibundet kapital utan sådant knutet till Littorin som 

yrkesman. Vidare ställer man Littorins påstådda sexköp i kontrast till vissa Moderaters vilja 

att stärka sexköpslagarna (Mellin, 2010). Vidare använder man andra moderaters uttalanden 

och utspel för att synliggöra det omoraliska i Littorins påstådda överträdelse. 

 

Partiet har velat visa upp en radikalare jämställdhetsprofil. Finansminister 

Borg kallar sig feminist och [sic]jusititieminister Ask vill skärpa sexköpslagen. 

Littorinaffären visar snarare att de nya moderaternas signum är förljugenhet. 

(Klein, 2010, s. 2) 

 

Här ligger således snarare uttalanden från Littorins partikollegor till grund för konstruktionen 

av ett symboliskt kapital som i rapporteringen betraktas som partispecifikt och gällande för 

Moderaterna som parti och Littorins påstådda handlande värderas utifrån det kapitalet. 
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Kritik riktas vidare mot Littorinaffären i relation den borgliga alliansens ambition att införa 

hårdare tag mot brottslighet, ett tema som fanns med i Moderaternas Partiprogram men som 

inte i analysen av detta uppfattades som ett huvudtema. 

 

Jag undrar om inte Fredrik Reinfeldts regering är den mest "lagbrytande" 

regering vi haft? Särskilt med tanke på att den går till val på att minska 

brottslighet och dessutom kräver hårdare straff för att folk ska bli hederligare. 

(”Reinfelds tabbe”, 2010, s. 10) 

 

Här sätts regeringen Reinfeldts ambition att tillämpa hårdare straff mot brottslingar och det 

”hederlighetskapital” som detta skapar i kontrast till dels Littorins påstådda brottsliga 

handlingar men även till tidigare fall av ministrar som betett sig ”ohederlig” åt. Just det 

faktum att flera av de ministrar Reinfeldt utsåg efter valet 2006 varit inblandade i 

oegentligheter
13

 är något som artiklarna lägger stor vikt på genomgående vid behandlingen av 

Littorinaffären. Detta leder till ett ifrågasättande av Reinfeldts förmåga att välja medarbetare 

och som stadsman (Franchell, 2010b). 

 

Reinfeldts roll i hanteringen av Littorinaffären är en av de mest omskrivna aspekterna och blir 

till ett huvudtema under rapporteringen av händelsen och kritiken pendlar mellan hans 

tystnad, hans potentiella skydd av en brottsling och hans ”iskalla” bortplockande av Littorin 

som nedanstående citat är ett exempel på. 

 

Det gick blixtsnabbt, bilderna på Sven Otto Littorin raderades redan samma 

dag på sovjetiskt vis ur regeringens bildarkiv...Så tackar man knappast en 

uppskattad kollega. 

(Franchell, 2010a, s. 2) 

 

Här angrips som vi ser inte Reinfeldts rekrytering av ministrar med ”skelett i garderoben” 

som vi sett ovan, här väljer man istället att rikta sig mot Reinfeldts val att snabbt avlägsna 

Littorin från offentligheten. Kritiken angriper frågan om hur moraliskt det är att behandla en 

vän och kollega på det viset, genom att man använder sig även av Sovjetmetaforen angriper 

man även Moderaternas symboliska kapital i egenskap av att vara ett liberalt parti. 

 

                                                 

13
 Som tidigare ”skandalpolitiker” pekar man ut Maria Borelius, Cecilia Stegö Chilò, Mikael Odenberg, Ulrika 

Schenström (Franchell, 2010b)   
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Hur påverkade då dessa två skandaler respektive parti i fråga om stöd i opinionen? Enligt 

Novus sammanställning över samtliga svenska väljarbarometrar
14

 såg opinionssiffrorna 

mellan de sista mätningarna innan 2011-09-22 och den första efter 2011-11-01 ut som följer 

för Socialdemokraterna: 

 

Innan 2011-09-22 

Väljarbarometer Int. period   opinionsstöd 

Synovate  12-18 sept   34,1 

Novus  23 aug - 20 sept  33,2 

Sifo  5-15 sept   31,8 

Efter 2011-11-01 

Väljarbarometer Int. period   opinionsstöd 

Synovate  7 - 23 nov   25,1 

Novus  22 nov - 19 dec  26,2 

Sifo  5 - 15 dec   25,4 
Tabell fyra: Socialdemokraternas opinionsstöd innan/efter Juholtskandalen (Svenska väljarbarometrar 2012)  

 

Tabellerna ovan visar att Socialdemokraterna efter Juholtskandalen tappat mellan 6,4 och 9 

procent i väljarstöd jämfört med mätningen strax innan skandalens offentliggörande. 

 

Respektive siffror för Moderaterna innan 2010-06-03 och efter ser ut som följer: 

 

Innan 2010-06-03   

Väljarbarometer Int. period   opinionsstöd 

Synovate  10-26 maj   31,8 

Novus  11-24 maj       30,3 

Sifo  3-11 maj   30,9 

Efter 2010-08-09 

Väljarbarometer Int. period   opinionsstöd 

Synovate  9-18 aug   29,3 

Novus  17-23 aug   31,4 

Sifo  9-12 aug   30,5 
Tabell fem: Moderaternas opinionsstöd innan/efter Littorinaffären (Svenska väljarbarometrar 2012)  

 

Tabellen ovan visar på en förändring i väljarstöd för Moderaterna på mellan 2,5 procent 

minus och 1,1 procent plus innan och efter Littorinaffären. Detta kan således tolkas så som att 

                                                 

14
 Av utrymmesskäl redovisas här endast tre av samtliga väljarbarometrar. 
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Moderaterna som parti gick ur Littorinaffären relativt oskadda i fråga om väljarstöd medans 

det samma inte kan sägas om Socialdemokraterna och Juholtskandalen. Detta ger en 

indikation på att skandalen inom Socialdemokraterna tog hårdare på partiet än skandalen 

inom Moderaterna gjorde.   

Diskussion och förslag till vidare forskning 

Denna studie ämnade undersöka skillnader i svenska politiska partiers mottaglighet för 

politiska skandaler med tyngdpunkt på hur de i partiprogram konstruerar symboliskt kapital. 

Hypotesen vid studiens början var att det torde förhålla sig så att det i och med olika partiers 

ståndpunkter och grundvärderingar i olika frågor för media skulle finnas olika former av 

symboliskt kapital att kritisera vid rapporteringen av skandaler och att detta i sin tur skulle 

leda till att partierna påverkades olika. 

 

Hur har det då gått? Vad har vi fått reda på? I slutet av en studie som denna ter det sig viktigt 

att påminna sig själv om att ett negativt resultat även är ett resultat. De tidningsartiklar som 

analyserats under studien pekar åt ett helt annat håll än det som förväntades vid studiens 

början. Vid politiska skandaler idag tenderar fokus att ligga relativt lite på det symboliska 

kapital som kan härledas till partitillhörighet. Åtminstone det kapital som skapas svart på vitt 

ur partiprogram. Istället har det visat sig att andra faktorer har betydligt större inverkan på hur 

olika artiklar väljer att vinkla sina artiklar. Det fanns dock en viss fallenhet att i 

rapporteringen av Juholtskandalen i något större utsträckning angripa partispecifika ideal, Om 

än endast marginellt så kan det ses som en indikation i enlighet med studiens grundhypotes. 

 

I fallet Juholt låg dock stor fokus på det eventuellt brottsliga i överträdelsen vilket inte är 

särskilt underligt. Detta var däremot inte fallet med Littorinskandalen där det potentiellt 

brottsliga visserligen nämndes vid ett flertal tillfällen men aldrig utgjorde huvudfokus. Vidare 

låg i båda fallen stor fokus på partikamrater. I fallet Juholt utgjorde rapporteringen av det 

sviktande interna förtroendet ett genomgående tema. I fallet Littorin låg fokus på andra 

partikamraters tidigare överträdelser samt på Reinfeldts hantering av krisen. I Juholts fall låg 

även hans person och det kapital som genererats därigenom ofta i fokus, att han var sprallig, 

slarvig etc. I rapporteringen av Littorinaffären var Sven Otto Littorin ofta nästan en bifigur 

och kritik formades dels i relation till andra partimedlemmars uttalanden och hanteringen av 

krisen i sig. Hur kan man då tolka detta? En viktig aspekt som med största sannolikhet 

påverkar rapporteringen av de båda skandalerna är aktörernas ställning. I fallet Juholt rör det 
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sig om en oppositionsledare och där till en nytillträdd sådan medan det i fallet Littorin handlar 

om ett stadsråd bland flera. Detta torde till viss del förklara den faktum att mer fokus låg på 

Juholt som person i jämförelse med Littorin. Man skulle kunna anta att det vid tillfället för 

respektive skandal fanns mer ”allmänintresse” för Juholt som person i jämförelse med Littorin 

som sågs mer som en del av regeringen. En ytterligare potentiell orsak till skillnaden i 

fokusering mellan de båda fallen är att Juholt valde att sitta kvar en längre tid och besvara 

anklagelserna vilket ledde till att han blev kvar som ”måltavla”. Littorin och andra sidan 

lämnade sin post och sin offentliga position vilket kan ha drivit journalistkåren att byta fokus 

från Littorin som person till Reinfeldt och moderaternas hantering av affären. I fråga om den 

större fokuseringen på det brottsliga i respektive handling kan mena att det i fallet Juholt 

framlades mer konkreta bevis där Littorinaffären främst kretsade kring anklagelser. 

 

Så för att sammanfatta och förtydliga denna studies resultat, här är de frågor som ämnades 

besvaras: 

 

1: Finns det skillnad i olika svenska politiska partiers mottaglighet för politiska skandaler? 

Opinionssiffrorna visar på ett betydligt större fall i opinionsstöd för Socialdemokraterna efter 

skandalen än det för Moderaterna där opinionsstödet i stort sätt förblev oförändrat trots att de 

båda skandalerna genererade i stort sett lika mycket medieuppmärksamhet (84 artikelträffar 

för Juholtskandalen och 72 för Littorinaffären). Detta tyder på att skandalen slog hårdare mot 

Socialdemokraterna. Denna slutsats bör dock ses som en indikation snarare än ett bevis då 

man bör akta sig för att rakt av jämföra och dra slutsatser utifrån två eller flera fall som i 

realiteten är tämligen unika. En potentiell kritik mot denna slutsats är att Socialdemokraterna 

redan innan Juholtskandalen befann sig i en kris med en stadig nedgång i väljarstöd. Dock så 

pendlade Socialdemokraternas väljarsiffror mellan maj och augusti 2011 relativt jämnt mellan 

35 och 32 procent vid Synovate, Novus och Sifos opinionsundersökningar och hade även en 

viss uppgång i ryggen innan dess (Svenska väljarbarometrar 2012). Detta gör att det stora 

raset med upp till 9 procent i december 2011 inte helt utan problem kan förklaras av en 

generell nedåtgående trend för Socialdemokraterna. 

 

2: Hur skiljer sig produktionen och förmedlingen av symboliskt kapital mellan olika politiska 

partier i Sverige? Denna studie har i första hand koncentret sig på att studera det symboliska 

kapital som genereras utifrån partiernas partiprogram. I dessa program genererar olika partier 

i viss mån olika former av symboliskt kapital vilket beskrivs i resultatdelen. Dock blir det 
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tydligt i studien som helhet att denna produktion av kapital är långt ifrån tillräcklig för att fullt 

ut förklara partiers totala innehav av symboliskt kapital. Denna studie talar för att mycket av 

produktionen och förmedlingen ligger bland annat hos enskilda individer inom partiet som 

genom uttalanden, utspel etc. producerar symboliskt kapital gällande för hela partiet samt 

kapital gällande den specifika individen. Utspel och uttalanden som potentiellt till viss del har 

sin grund i partidokument (se under rubriken avslutande diskussion och förslag till vidare 

forskning). 

 

3: Finns det ett samband mellan produktionen/förmedlingen av symboliskt kapital och svenska 

partiers mottaglighet för skandaler? Som vi såg i resultatdelen spelade det partispecifika 

kapital som genererats genom partiprogrammen oftast en relativt liten roll i medias bevakning 

av de studerade skandalerna. Oftast angreps andra teman i artiklarna, symboliskt kapital 

genererat på individbasis, interna strider, krishantering, sanningshalt, brottsmisstankar etc. En 

liten indikation mot att partispecifikt symboliskt kapital spelade en något större roll i 

rapporterandet av Juholtskandalen än i Littorinaffären kan skönjas, denna indikation är dock 

så marginell att urskilja något konsekvent samband ur detta vore oansvarigt. 

 

Detta resultat om även om det främst rör sig om indikationer kan ges viss ökad trovärdighet 

om det sätts i relation till vad den tidigare forskningen säger. Johansson (2004) menar ju som 

tidigare redovisats att en skandals storlek delvis varierar beroende på hur den anklagade 

aktören positionerat sig eller positionerats i relation till de anklagelser som riktas mot denne. 

Vi kan se ett visst samband mellan det sätt som Juholt anklagas och det sätt som Mona 

Shalins uttalande om det ”häftiga” i att betala skatt positionerade henne. Vi ser definitivt spår 

i dessa skandaler av det Thompsson kallar ”…struggles over symbolic power in which 

reputation and  trust are at stake” (Thompson, 2000, s. 245).  Speciellt i fallet Juholt så ser vi 

på det sätt Thomsson beskriver hur Juholt i takt med skandalens upptrappning förlorar 

symbolisk makt och därmed också synen på sitt ledarskap som legitimt, inte minst från 

partikollegor. Såväl Socialdemokraternas väljarsiffror som partikollegornas uttalanden tyder 

på detta. Så även om vi inte helt säkert kan belägga det partispecifika symboliska kapitalets 

effekt på politiska skandaler så kan symboliskt kapital över lag anses ha en effekt.  

 

Att dessa teorier på flera punkter överensstämmer med denna studies resultat är kanske föga 

förvånande då de till stor del undersökt samma sak. Där denna studie går bet är just på 

särskiljandet mellan det partispecifika och det icke-partispecifika kapitalet där den också 
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frångår det redan utforskade. Denna studies andra delfrågeställning blir något problematisk att 

återknyta till studiens teoretiska utgångspunkter av den anledning som tidigare framlagts, och 

som delvis motiverat denna studie. Den tidigare forskningen talar relativt lite om den faktiska 

produktionen av partispecifikt symboliskt kapital. Man gör ingen direkt åtskillnad mellan 

partispecifikt symboliskt kapital och sådant symboliskt kapital som genererats från annat håll.  

Vi kan således konstatera att det partispecifika symboliska kapitalet alltjämnt förblir 

gäckande.         

 

Varför då dessa sparsmakade resultat? Har studien mätt det den avsåg att mäta? Anledningen 

till studiens svårighet att hitta konsekventa svar på de frågor som ställdes kan givetvis ha flera 

orsaker. Dels bör man i ett sånt här tillfälle rikta ett misstänksamt öga mot studiens 

analysinstrument. Denna studie begränsade sig till att endast analysera partiernas 

partiprogram vilket med facit i hand utgör en alldeles för begränsad informationskälla för att 

hitta partiers produktion av symboliskt kapital. Vidare kan det analytiska instrumentet i sig 

förbättras, djupare kodningsprocesser utvecklas för att undvika att fastna i formuleringar som 

i partiprogram ofta är relativt generella och svåra att precisera till partispecifika ståndpunkter. 

På det stora hela får man nog dock säga att studien undersökte det den ämnade undersöka, 

dock var det inte där de stora resultaten och slutsatserna fanns denna gång.       

 

Även om denna uppsats hittat indikationer på hur olika politiska partier skapar förutsättningar 

för dess mottaglighet för politiska skandaler är detta fortfarande ett område som är till stor del 

outforskat. För att producera mer kunskap om detta område krävs vidare forskning. Dels finns 

ett behov av liknande studier som denna men med ett bredare omfång, det vill säga studier av 

fler skandaler. Vidare visade det sig att denna studie endast fångade in en aspekt av partiers 

produktion av symboliskt kapital, en annan aspekt vilken utifrån denna studies resultat är av 

intresse att forska vidare på är individuella partimedlemmars roll i skapandet av symboliskt 

kapital och hur den roll detta får för partier som helhet. Man kan även misstänka att Sveriges 

politiska klimat håller på att förändras mot ett mer personligt sådant där individuella 

prestationer och symboliskt kapital mer och mer trumfar partispecifika. Det står i alla fall klart 

att politiska skandaler som helhet, socialt och politiskt fenomen även efter detta bidrag 

alltjämt är ett område i behov av vidare utforskning.      
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