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Abstract  
Denna kandidatuppsats har till syfte att undersöka kvällspressens framställning av de fyra 

ministrarna Anders Borg, Tobias Billström, Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilòs politiska 

övertramp i ministerskandalerna 2006. Alla fyra ministrar stod anklagade för mindre skattefusk och 

blev utsatta för en drevjakt i medierna. Skandalerna resulterade dock i att männen satt kvar på sina 

poster medan kvinnorna fick avgå. Denna studie undersöker hur och på vilket sätt kvinnorna 

respektive männen skildras i kvällspressen under skandalen. För att ta reda på detta har en fördjupad 

analys gjorts utifrån 16 stycken artiklar i Aftonbladet och Expressen studerats under tidsperioden 6-

18 oktober 2006 med hjälp av en kvalitativ textanalys. Den teoretiska utgångspunkten för studien är 

framing theory, även känd som gestaltningsteori på svenska, en ledande teori när det kommer till 

den journalistiska bevakningen av politik. Studiens analys visade att det fanns skillnader mellan hur 

kvinnorna och männen framställs i denna skandal. Kvinnorna ges mindre utrymme att uttala sig, 

rapporteringen kring deras snedsteg är mer negativ och de skildras främst utifrån sitt privatliv. 

Männen skildras från sin yrkesroll som politiker, får mer internt stöd från partiet och tillskrivs 

kompetenta och pålitliga karaktärsdrag. 

 

Nyckelord: politiska skandaler, framing, medielogik, journalistik 
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1. INTRODUKTION  
 

1.1 Inledning 
I ministerskandalen 2006, då de borgerliga partierna vunnit valet, kom det fram att handelsminister 

Maria Borelius och finansminister Anders Borg båda anlitat arbetskraft utan att skatta. 

Kulturministern hade dessutom inte betalat tv-avgift på 16 år (Allern & Pollack, 2009: 99). Ett 

intensivt mediedrev kom att utvecklas och pågå under cirka en veckas tid, vilket resulterade i att 

båda ministrarna till slut avgick. Finansminister Anders Borg, som anlitat både barnflickor och 

städhjälp svart och Tobias Billström, som struntat i att betala tv-licensen under tio år, fick däremot 

stanna (Allern & Pollack, 2009: 107-112). I mediedebatten framhölls det från flera håll att Anders 

Borg och Tobias Billström lyckades samla tillräckligt mycket stöd för att inte behöva avgå – och för 

att de var män. Resonemanget var att media skulle bedrivit en hårdare granskning om de hade varit 

kvinnor (Bromander, 2012: 11).  

 

1.2  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de två största kvällstidningarna i Sverige skildrat 

ministrarna Maria Borelius, Cecilia Stegö Chilò, Anders Borg och Tobias Billström under 

ministerskandalen 2006, med utgångspunkt i eventuella könsskillnader. Tidigare forskning har visat 

att kvinnorna i ministerskandalen skildras mer negativt än män i den politiska rapporteringen 

(Allern & Pollack, 2009: 5). Genom att studera kvällspressens nyhetsartiklar vill denna uppsats få 

en bild av hur de fyra ministrarna skildras samt om det finns likheter och skillnader i rapporteringen 

av kvinnorna och männen och i så fall på vilket sätt.  

 

Eftersom det främst är medierna som formar våra uppfattningar om våra folkvalda politiker är det 

relevant att studera vilka inramningar som görs när politiker begår övertramp. Eftersom politiken 

länge dominerats av män, och till stor del fortfarande gör det, är det även angeläget att se ifall detta 

maktförhållande också speglar sig i den politiska medierapporteringen. 

 

1.3 Frågeställningar 
Frågeställningarna som ligger till grund för studien är: 

• Hur skildras de fyra ministrarna i Aftonbladet och Expressen?  

• Finns det likheter och skillnader i tidningarnas skildringar av kvinnorna och männen i 

ministerskandalen?  
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1.4. Disposition  
Uppsatsen är disponerad på följande sätt. I kapitel ett redogörs för uppsatsens syfte och 

frågeställningar samt en kortare bakgrund till ministerskandalerna 2006. Därefter, i kapitel två, 

presenteras tidigare forskning i ämnet. I kapitel tre beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som 

ligger till grund för studien och i kapitel fyra beskrivs metoden, samt hur denna tillämpas på 

materialet i studien. I kapitel fem presenteras resultatet av Expressens och Aftonbladets 

rapportering kring ministerskandalerna 2006. Och avslutningsvis, i kapitel sex, presenteras en 

analys med koppling till tidigare forskning samt i kapitel sju en avslutande diskussion kring 

studiens resultat och slutsatser. 

 

1.5 Ministerskandalerna 2006 
Här återges det kronologiska förloppet i ministerskandalerna 2006 för att ge en översikt av 

händelserna under tidsperioden 6-18 oktober 2006, från det att statsministern utser statsråden fram 

till att Borelius och Stegö Chilò avgår. Innehållet är baserat på de utvalda artiklarna i studien samt 

tidigare forskning (Allern & Pollack, 2009: 121-196).  

 

Hösten 2006 fick Sverige en ny och borgerlig regering. Dagspressens rapportering om 

ministertillsättandet kom att bli minst sagt intensiv, för inom loppet av två veckor hamnade fyra 

ministrar i blåsväder, varav två fick avgå. I nyheterna avslöjades svarta hushållstjänster, licensskolk 

och ett lyxigt sommarhus som ägdes av ett skattesmitande bolag. Handelsminister Maria Borelius 

val att betala sina barnflickor svart och kulturminister Cecilia Stegö Chilòs licensskolk från tv-

avgiften blev slutet för deras korta tid som ministrar. Finansminister Anders Borg, som anlitat 

barnflickor och städhjälp svart, och Tobias Billström, som struntat i att betala tv-licensen under tio 

år, fick däremot stanna (Allern & Pollack, 2009: 130-182). 

 

Den 6 oktober 2006 presenterar statsminister Fredrik Reinfeldt medlemmarna i sin nya regering. 

Bland de 21 ministrarna finns Maria Borelius, handelsminister, och Cecilia Stegö Chilò, 

kulturminister (Allern & Pollack, 2009: 116). 

7 oktober. Kulturminister Cecilia Stegö Chilò och handelsminister Maria Borelius erkänner att de 

anlitat arbetskraft svart i hemmet. Borelius hävdar att hon inte skulle haft råd med den hjälpen 

annars (Allern & Pollack, 2009: 112). 

10 oktober. Expressen avslöjar att Maria Borelius och hennes man tillsammans tjänade över 16 

miljoner kronor under 1990-talet, alltså den tid då de inte ansåg sig ha råd med barnflicka (Allern & 
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Pollack, 2009: 113). 

11 oktober. Det kommer fram att kulturminister Cecilia Stegö Chilò, som är ansvarig för Sveriges 

Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion – alla finansierade via tv-avgifter – inte betalat 

tv-avgift på 16 år. "Skandal", säger Lars Lindberg, vd på Radiotjänst. Samtidigt kommer Maria 

Borelius på att hon vill betala sin licens från den 21 augusti (2006), då familjen återvände från 

London. (Aftonbladet: Hon struntade i tv-licens- i 16 år, 2006-11-10). 

12 oktober. Migrationsminister Tobias Billström erkänner att inte heller han har betalat tv-avgiften. 

Billström, Stegö Chilò och Borelius polisanmäls av Radiotjänst (Expressen: I dag blir statsråden 

polisanmälda, 2006, 10-12). 

13 oktober. Expressen avslöjar att handelsminister Maria Borelius skattefuskar. Det lyxiga 

sommarhuset i Falsterbo ägs av ett bolag i skatteparadiset Jersey, och på det sättet slipper hon 

förmögenhetskatten (Aftonbladet: Så slipper hon skatt, 2006-10-13). 

14 oktober. Fredrik Reinfeldt meddelar att Maria Borelius avgår i direktsändning i Ekots 

lördagsintervju. Hon har då hunnit vara handelsminister i åtta dagar. Dagen innan har hon 

sjukskrivit sig och hänvisar till ett skriftligt uttalande att hon lämnar på grund av den press som hon 

och hennes familj blivit utsatt för (Expressen: Övertalas att lämna jobbet. Moderaternas advokat ska 

övertyga Borelius att läget är ohållbart, 2006-10-14). 

15 oktober. Nu väcks även frågan om Stegö Chilòs avgång till liv. Hon har skadat Moderaternas 

anseende och för att partiet ska kunna återerövra förtroendet kan hon inte sitta kvar (Aftonbladet: 

Hon sågas hon avgår, 2006-10-15). 

16 oktober. Stegö Chilò avgår som kulturminister. Samma dag presenterar regeringen och Anders 

Borg det nya budgetförslaget  (Allern & Pollack, 2009: 132). 

17 oktober. Avslöjas det att Anders Borg har anlitat barnflickor svart. Han ställs till svars och 

grillas av pressen men hänvisar till att han varit övertygad om att han följt skattereglerna  

(Aftonbladet: ”Jag tror att vi följt reglerna”, 2006-10-17). 

18 oktober. Fredrik Reinfeldt går ut offentligt och försvarar sina ministrar Borg och Billström. Han 

har inte ”letat efter snövita människor” och menar att det är mänskligt att begå misstag. Billström 

och Borg får kliva in i värmen igen (Expressen: Stödet till ministern. Många svenskar anser att Borg 

gjort rätt, 2006-10-18). 
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2. TIDIGARE FORSKNING  
Det finns mycket tidigare forskning inom politisk medierapportering som behandlar könsskillnader. 

Forskningen visar att könsaspekten ofta spelar roll i hur politiker framställs i media.  

 

2.1 Kön, politik och journalistik  
Tidigare studier i ämnet har återkommande lyft fram betydelsen av kön i den politiska bevakningen. 

I takt med att den kvinnliga representationen ökat bland parlamentariker, kommunpolitiker och 

andra ledande positioner, så har även intresset för att studera hur kvinnliga politiker framställs i 

media växt. Samtliga studier har visat att kvinnliga och manliga politiker framställs på olika sätt. 

Kvinnorna blir ofta utsatta för trivialisering när media spekulerar kring deras privatliv, val av bostad 

och klädstil, vilket gör att fokus på deras roll som politiker ofta tonas ned (Ross et. al. 2010: 89). 

Elizabeth Evans, Lisa Harrison, Mary Shears, Khursheed Wadia och Karen Ross, amerikanska 

professorer i medie- och kommunikationsvetenskap, undersökte framställningen av kvinnliga 

politiker under 2010 års val i Storbritannien. Genom att analysera tolv tidningars politiska 

rapportering, både morgon- och kvällspress, fyra veckor innan valet, upptäckte de att kvinnor 

figurerade mer sällan i nyhetsrapporteringen än män. Både när det gäller antal artiklar och hur 

mycket utrymme de fick i artiklarna. Studien visade även att kvinnliga politiker oftare nämndes i 

artiklar som handlade om genusfrågor, där speciellt fokus lades på att lyfta fram deras 

könstillhörighet och yttre attribut framför deras politiska färdigheter och erfarenhet (Evans et. al. 

2013: 3-20).  

 

Åsa Kroon Lundell och Mats Ekström undersökte i en studie könets betydelse i svenska politiska 

skandaler. De fann, likt den amerikanska studien, att kvinnors utseende ofta betonas framför deras 

egenskaper och färdigheter. Kvinnor blir i större utsträckning än deras manliga kollegor utsatta för 

sexualisering och objektifiering i politisk rapportering, både i fotografi och text. De beskriver en så 

kallad ”Gender visualisation” där kvinnor mer eller mindre ständigt är summan eller delar av sin 

kropp. De bedöms utifrån sin kropp och det är alltid något som är fel med den; för tjock, för smal, 

för ung eller för gammal, men sällan accepterad (Kroon-Lundell & Ekström 2007: 902-905). 

Statsvetaren Tobias Bromander har granskat 92 skandaler med hjälp av över 4 000 svenska 

tidningsartiklar under åren 1997-2010. I sin studie har han undersökt om kvinnor och män 

prioriteras olika i rapporteringens omfattning, innehåll och form. Studiens resultat visar bland annat 

att medierna skriver mycket mer om kvinnliga politiska skandaler än om politiska skandaler där 

män är inblandade, trots att kvinnor vanligtvis får mindre medialt utrymme än män. Det verkar 
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därför finnas en lägre social acceptans för kvinnliga övertramp (Bromander, 2010:10-12).  

2.2 Framställningen av ministerskandalerna 2006 
Ester Pollack undersökte den svenska dagspressens rapportering om ministertillsättandet år 2006, då 

Sverige hade fått en ny borgerlig regering. För att illustrera det politiska klimatet för kvinnor under 

denna period, citerar hon Niklas Ekdal, politisk redaktör i Dagens Nyheter: ”På framgångsrika 

damer ställs särskilda krav”. Hans konklusion är att kvinnor granskas hårdare än männen och 

hänvisar till att Anders Borg och Tobias Billström snabbt kom undan mediedrevet och slapp avgå. 

Att som Maria Borelius vara kvinna, fyrabarnsmor, äga villor och sommarhus och dessutom gjort 

kometkarriär, är inte gynnsamt i en politisk skandal, tvärtom är handlingsutrymmet minimalt, 

menade Niklas Ekdal.  

 

Medan Borelius skildrades som en snobbig överklassdam i medierna så var porträtteringen av 

finansminister Borg mycket mer sympatisk. Han beskrevs som ett ekonomiskt geni och i första 

hand akademiker, inte politiker (Pollack 2009: 22).  

Kvinnorna fick avgå medan männen fick behålla sina politiska uppdrag. Enligt Pollack utsattes 

kvinnorna för en hårdare drevjakt i medierna och slutsatsen i studien är att könsaspekten spelar roll; 

kvinnor tenderar att granskas hårdare i politiska skandaler. Pollack menar vidare att män verkar 

vara bättre på att vika undan och inte lägga sig platt och be om ursäkt. De får även mer stöd och 

uppbackning av sin omgivning när de befinner sig i en skandal (Pollack 2009: 99-120).  

 

I Pollacks studie är huvudsyftet detsamma som i denna studie: att studera hur kön eventuellt ramas 

in. Men urvalet skiljer sig. I Pollacks undersökning av ministerskandalen studerade hon i första 

hand opinionsbildande material i DN, SvD, Aftonbladet och Expressen. Det vill säga politiska 

ledare, krönikor och debattartiklar och bloggar där journalisters kommentarer, värderingar och 

åsikter kring ministrarna får färga innehållet. Pollack har studerat ett fyrtiotal artiklar där hon tittar 

på hur mediedrevet går, det vill säga hur skandalen trappas upp och tolkas av kommentatorer, 

krönikörer, debattörer i svensk press. Hon utgår från ett mediedrevs mekanismer, som kortfattat 

förklarar hur det mesta av händelsen utspelas i själva medierna. Där följer beskrivningarna av 

drevet en tydlig mediedramaturgi: en historia som byggs upp och som eskalerar häftigt för att sedan 

avta när ”bytet”, politikern, är fällt (Allern & Pollack, 2009:7). Syftet med hennes studie är att visa 

på mediernas roll som pådrivande regissörer i politiska skandaler.  
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3. TEORI  
Eftersom denna uppsats studerar fyra svenska politiska skandaler som blev föremål för ett 

mediedrev i pressen, är det viktigt att känna till vad som kännetecknar en politisk skandal och ett 

mediedrev. Följande del ger en introduktion till båda begreppen. 

 

3.1 Den politiska skandalens kännetecken 
Skandaler är inget nytt fenomen utan har använts i politiska maktkamper så länge som politiken har 

existerat (Thompson, 2000:11). I modern tid har skandalen däremot kommit att bli ett allt mer 

vanligt nyhetsinslag inom politisk journalistik. Det rapporteras, analyseras och följs upp kring 

skandalen i större utsträckning än förr, vilket hänger ihop med att medierna har fått ökad 

opinionsmakt. Inom den politiska journalistiken har skandaler blivit ett verktyg för att skapa 

opinion, locka läsare men även ett sätt att legitimera sin roll som granskare av makthavare (Allern 

& Pollack, 2009: 47-48). 

Den brittiske sociologen John B. Thompson (2000:13) definierar i boken Political Scandals – power 

and visability in the media age, en skandal som: 
”Actions or events involving certain kinds of transgressions which become known to others and are sufficiently serious 

to elicit a public response.”  

 

En politisk skandal kännetecknas av att aktörer genom sina handlingar eller sitt förhållningssätt, 

bryter mot bestämda normer och därigenom går emot vad som förväntas av aktören. Oavsett om 

skandalen handlar om skattefusk, sexbrott eller en obetald p-bot så är det uppfattningen om att det 

skett ett övertramp som avgör ifall det blir en skandal eller inte. Fördömandet av skandalen sker i 

medierna och förutsätter att de inblandade aktörerna är offentliga personer. Till skandalen hör ofta 

att tilliten till aktören raseras och att någon tar skada av aktörens övertramp (Nord: 2001:17). 

 

Sigurd Allern och Ester Pollack avgränsar begreppet ytterligare och menar att det finns en 

distinktion mellan politiska skandaler och politikerskandaler. Politiska skandaler avser brott mot 

regler och procedurer i utövandet av politisk makt. Politikerskandaler avser politikers personliga 

övertramp. De är mer personorienterade och gränsen mellan offentligt och privat är mer subtilt 

(Allern & Pollack 2009:15). 

 

3.1.2 Hur uppstår en politisk skandal?  
Enligt Thompson spelar nyhetsmedierna en central roll i att bygga upp ett förtroende för en 
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politiker, men också för att rasera det. Därigenom är medierna ofta med och skapar och regisserar 

skandaler (Thompson, 2000:13). Vidare bedöms politiker olika hårt av media beroende på vilket 

moraliskt övertramp de begår. I den svenska kontexten är ekonomiska skandaler vanligast. Det är 

också den typ av skandaler som visat sig bedömas hårdare än andra typer av skandaler. Om den 

anklagade politikern dessutom brutit mot de värderingar som det egna partiets ideologi står för 

tenderar utfallet av den politiska skandalen att bli mer negativ (Kroon 2007: 99).  

 

Allern och Polack menar även att en politikers ställning är direkt avgörande för om ett moraliskt 

övertramp utvecklas till att bli en politikerskandal. Mindre, mer triviala övertramp som att ha glömt 

att betala en tv-avgift uppmärksammas inte av medierna om det inte rör sig om en politiker som 

sitter på en ledande position (Allern & Pollack 2009: 197-198). En annan faktor som påverkar är 

händelsens komplexitet. Är övertrampet konkret och lätt att överblicka tenderar skandalen att bli 

större. Är övertrampet istället komplext är sannolikheten mindre att det blir en stor skandal. 

Tidpunkten påverkar även skandalens storlek. Om skandalen sammanfaller med något som varit 

aktuellt i medierna eller om det råder nyhetstorka så kan skandalen få större uppmärksamhet (Allern 

& Pollack 2009: 194).  

 

3.2 Mediedrev 
Inom journalistiken används ofta begreppet mediedrev när det talas om rapporteringen av politiska 

skandaler. Det är inte ett lika vedertaget begrepp inom vetenskapen, men är viktigt i sammanhanget 

för att förstå en skandals utfall. Enligt medieforskare krävs det vissa kriterier för att en politisk 

skandal ska kunna klassas som ett mediedrev. I forskningsrapporten ”Statsrådet och dreven –

Rainer-affären 1983 och Freivalds-affären 2000” ger Lars Nord sin definition av mediedrev: 

 

”...mediedrevet kännetecknas av en omfattande mediebevakning där storstadsmedierna spelar en 

viktig roll. Bevakningen är också ensidig och fokuserar kring en viss dramatik kring händelsen med 

särskilda aktörer och roller och konfliktmönster. Mediedrevet kan bara pågå under en begränsad 

tid, och det finns i de flesta fall bara utrymme för ett mediedrev åt gången även om parallella 

affärer kan få viss uppmärksamhet. Slutligen baseras mediedrevet på att det förlopp som skildras 

måste ha en oviss utgång: till exempel ett statsråd möjliga avgång till följd av affären.“ (Nord, 

2001: 28). 

Allern och Pollack (2009:11) jämför ett mediedrev med en jakt där journalister är jägaren och 

aktören är djuret som ska fångas och fällas. För att en skandal ska klassas som ett mediedrev menar 
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de att följande måste ingå:  

1. ”Omfattande, intensiv och kritisk rapportering riktat mot en eller flera personer, 

organisationer eller institutioner.  

2. Personfokuserade anklagelser som kan karaktäriseras som en skandal. 

3. Där flera dominerande redaktioner och medier deltar över en bestämd tid. 

4. Med samma perspektiv, journalistiska vinkel och dramaturgi. 

5. Där utgången i fallet är oviss” (Allern och Pollack 2009:11). 

 

3.3 Framing 
Den huvudsakliga teorin som denna uppsats utgår från är framing, på svenska: gestaltning. Tidigare 

litteratur och forskning inom kön och politik kommer dock även presenteras i teoriavsnittet för att 

sätta begreppet i ett större perspektiv. Forskningsfältet inom framing är brett och behandlar både 

hur medier skapar och ramar in information, frame building, och hur publiken, mottagarna, 

uppfattar information, frame setting (De Vreese 2005:51). Denna uppsats har valt att identifiera 

vilka olika inramningar som förekommer i artiklarna och alltså inte inramningarnas effekter, hur 

läsarna uppfattar materialet.  

I denna studie används teorin om framing som teoretisk utgångspunkt. Framing går konkret ut på att 

medier ramar in en nyhet genom att välja en vinkel och föra fram vissa delar av en händelse och 

verklighet för att på ett enklare sätt kommunicera innehållet till en publik. Inramningen sker bland 

annat genom mediers urval och prioritering av fakta, bilder och presentation. Det handlar om att 

organisera information i ett sammanhang som ger det mening så att budskapet blir tydligt för 

mottagaren, i detta fall läsarna (Entman, 1993:51-58). Framingteorin har grundats av den 

kanadensiske sociologen och antropologen Erving Goffman (1974) och har vidareutvecklats av den 

amerikanske media-och kommunikationsforskaren Robert M. Entman (1993). Entmans definition 

av framing lyder: 

” 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: 52). 

 
Entman utgår i sin framingteori från att medierna gör två antaganden i sin nyhetsvärdering; 

selection (urval) och salience (prioritering). Selection bygger på att ett nyhetsmedium alltid har ett 

begränsat utrymme, till exempel att en artikel ska vara ett visst antal ord. Salience går istället ut på 

att mediet prioriterar vilken information som ska få störst utrymme i rapporteringen och på vilket 

sätt informationen ska presenteras. Detta leder i sin tur till att en viss information väljs ut på 
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bekostnad av annan information. (Entman, 1993: 52). 

Genom att vissa aspekter i en nyhet lyfts fram och andra, som anses som icke-nyhetsvärdiga, sållas 

bort, påverkar detta hur läsaren får ta del av ämnet. Hur viktig läsarna tycker ett ämne är påverkas 

ofta av hur mycket ämnet förs fram i medierna och på vilket sätt, det vill säga vilka frames som 

tillämpas (Entman, 1993:54). Inramningen påverkar hur problemet kommer att definieras, vilka 

orsaker som kommer att uppfattas ligga bakom nyheten, vilken moralisk bedömning som läsaren 

kommer att göra av situationen och hur den eventuella uppföljningen av nyheten kommer att se ut 

(Allern & Pollack, 2009:17).  

Ett tydligt exempel på hur inramningen kan påverka en läsares uppfattning kring en fråga är 

opinionsundersökningar där svaret kan se helt olika ut, beroende på hur frågan framställs. Ordval 

och benämningar kan därför vara avgörande för hur en mottagare uppfattar information. Eftersom 

en artikel i princip alltid måste ha en vinkel, menar vissa förespråkare av framing att absolut 

objektivitet och opartiskhet, ett ideal inom journalistik, i reell mening inte existerar. En nyhet är 

därför alltid en konstruktion eller tolkning av verkligheten genom journalistens ögon (Williams, 

2011:97).  

Entman menar att en journalist gör både medvetna eller omedvetna val när det gäller att välja ut 

vilken information som anses vara relevant i en nyhet (Entman, 1993:51-52). Inramningen av 

nyheter styrs till stor del av reportrars förförståelse, som i sin tur är knuten till deras kulturella 

bakgrund. Våra tolkningsramar påverkas därför av de normer och värderingar som finns i vår 

omgivning (Entman, 1993:52) Inramningarna passerar således fyra olika aspekter av 

kommunikation där kommunikatören, texten, mottagaren och kulturen är viktiga beståndsdelar för 

att förstå hur en nyhet ramas in.  

3.4 Framing och politisk journalistik 

Mediernas skildringar av politiska skandaler har stor effekt på publikens bedömning av en konflikts 

allvar och problem. Uppfattas presidenten som en terrorist eller frihetskämpe? Det beror helt på 

vilka inramningar som använts och vilken information som förs fram, alternativt utesluts. Medier 

sätter ofta ramen för vad du som läsare tycker är viktigt inför till exempel valåret eller vilken 

politiker du tycker minst om (Allern & Pollack 2009: 47-48). Frames spelar därför en viktig roll i 

hur en politisk skandal kommer att definieras och hur skandalen kommer att uppfattas av läsarna 

(Entman, 1993: 55). 



 14 

Framing är viktig för att förstå hur politiska skandaler och politiker kan ges olika prioriteringar i 

medierapporteringen, vilket kan resultera i att män och kvinnor framställs på olika sätt. Genom att 

undersöka texter och nyhetsvärdering genom ordval, faktaurval, bildval, dramaturgiska grepp och 

titta på hur förekommande vissa typer av inramningar är, går det att tydligare förstå mekanismerna 

bakom varför en politisk skandal eller politiker blir föremål för ett drev. Därmed går det även att 

urskilja om det finns eventuella skillnader i hur kvinnliga och manliga politiker framställs och 

behandlas av pressen.  

 

3.5 Politik och kön 
Kön är en återkommande faktor i de studier som gjorts kring politiska skandaler. Bromander tycker 

sig se att medieinnehållet i skandaler där män är inblandade har en mer förlåtande och accepterande 

ton. I rapporteringen av kvinnor är tonen mer fördömande och bevakningen av kvinnor innehåller 

mer negativa spekulationer. Männens skandaler handlar mer om att överträda sin offentliga roll, 

medan kvinnornas övertramp oftare sker i den privata rollen.  

 

Dessutom skiljer sig fokus på medierapporteringen vid skandaler. För männen ligger fokus oftare på 

hur personen ska kunna hantera skandalen för att gå vidare. För kvinnorna ligger istället större 

fokus på om huvudpersonen kan fortsätta efter skandalen. Vidare skiljer sig nyhetsvärderingen på 

så sätt att kvinnliga övertramp behandlas som en märkligare händelse, det vill säga att nyhetsvärdet 

blir högre och skandalen genererar fler artiklar där rapporteringen sträcker sig över en längre period 

(Bromander, 2010:10-12).   

 

Nilsson menar att föreställningar om det ideala västerländska politiska ledarskapet är nära 

sammankopplat med manligt beteende där styrka, ledarskapsförmåga och risktagande är några av de 

egenskaper som traditionellt ses som manliga. Detta gör att ”manlighet” ses som en dygd i politiska 

sammanhang och att kvinnliga politiker därför automatiskt får det svårare än sina manliga kollegor 

(Nilsson 2010: 156-157).   

   

Enligt Ross upplever kvinnliga politiker ofta att media ställer högre krav på dem än på sina manliga 

kollegor. De förväntas bete sig oklanderligt, ha högre moral, vara ärligare och ha mer integritet och 

lojalitet. Och när de begår fel utsätts de för hårdare och mer personfixerad granskning i medierna än 

männen. De upplever att de i första hand framställs som kvinnor och i andra hand som politiker. 

Framför allt ligger stort fokus på att porträttera dem utifrån deras utseende och kropp. Ross menar 

att kvinnors politikerroll ofta undermineras då media fokuserar på detaljer som kvinnliga politikers 
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ålder, var de köper sina skor eller vilken stylist de använder eftersom det blir viktigare vad hon har 

på sig än vad hon faktiskt säger (Ross 2010: 98-106).  

 

4. METOD 
 
4.1 Kvalitativ textanalys 
Syftet med studien är att undersöka hur och på vilket sätt kvinnliga respektive manliga politiker 

framställs i svensk medierapportering. Därför lämpar sig en kvalitativ innehållsanalys mycket bättre 

än en kvantitativ. Med kvalitativ textanalys blir det enklare att på ett mer djupgående plan avläsa 

språkliga grepp så som ordval och metaforer som på olika sätt påverkar framställningen av Maria 

Borelius, Cecilia Stegö Chilò, Anders Borg och Tobias Billström i Expressens och Aftonbladets 

artiklar. Denna kontextuella förståelse, där forskaren får en insikt i beteenden, åsikter och 

värderingar är enligt Bryman (2011:151) typisk för just kvalitativ forskning. 

 

4.1.2 Fallstudie som forskningsstrategi 
Fallstudier används när man utifrån ett eller några få fall vill förstå ett fenomen på ett djupare och 

mer detaljerat plan och komma ifrån kvantifierade ja-eller nej svar. Enligt Merriam (1994: 26) 

lämpar sig en fallstudie väl när syftet är att skapa en bättre förståelse för dynamiken bakom ett 

problem. En fallstudie kan vidare uppmärksamma ett fält och bana vägen för vidare forskning 

(Merrian, 1994:44).  

 

4.2 Framing som metod 
Denna uppsats använder sig av framing-analys som metod. Detta är en teoretisk metod som ofta 

tillämpas i mediestudier för att få en tydligare bild av hur ett fenomen ramas in i debatter och vilka 

karaktärsdrag detta fenomen tillskrivs. Genom att kartlägga återkommande beskrivningar går det att 

identifiera vilka inramningar som dominerar i nyhetsrapporteringen. De inramningar som 

förekommer mest är också de mest representativa inramningarna för materialet som studeras (Van 

Gorp, 2006:72). Med hjälp av framing-analys går det att utläsa vilka perspektiv, moraliska 

värderingar och orsaksförklaringar som journalisterna förmedlar i sina artiklar, vilket är syftet med 

denna uppsats. 
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4.2.2 Skandalernas tolkningsramar 

Sociologen John B. Thompson (2000) menar att varje skandal har sina specifika drag och 

tolkningarna av dem avgör hur den framställs. Thompson (2000) har utvecklat en metod inom 

framing som heter skandalernas tolkningsramar, som beskriver hur politiska skandaler gestaltas. 

Dessa tillämpas på materialet i textanalysen.  

 I dessa ramar ingår elementen: val av vinkel, vilka källor som får en framträdande plats eller väljs 

bort, vilka proportioner skandalen ges, hur skandalen visualiseras (bilder, layout och grafik) och 

hur sociala normer framställs. John B. Thompsons tolkningsramar är speciellt utformade 

analysverktyg för politiska skandaler och lämpar sig därför väl för denna studie. 

När det kommer till skandalens proportioner tittar man på hur stort utrymme skandalen har fått i 

relation till övriga nyheter samt hur länge drevet har pågått. Ju längre ett mediedrev pågår och desto 

mer omfattande bevakningen kring händelser är desto större är sannolikheten att utfallet blir 

negativt för den drabbade politikern (Thompson, 2000: 122). 

När det gäller val av vinkel ligger fokus på att avläsa vilket perspektiv som lyfts fram i texten. 

Belyses nyheten utifrån ett privat eller professionellt politiskt perspektiv? Dras det en gräns mellan 

huvudpersonen som privatperson och offentlig politiker? Offentliggörs känsliga uppgifter eller tas 

hänsyn till en huvudpersons integritet? Detta har betydelse för hur en skandal kommer att 

framställas i medierapporteringen (Thompson, 2000: 123). 

 

De källor som får komma till tals i en nyhet är till stor del med och avgör textens vinkel men också 

hur läsare kommer att uppfatta en händelse. Vilka orsaker antas ligga bakom skandalen?  Medierna 

har en stor makt när det gäller att välja vilka källor som ska lyftas fram och vilka källor som ska 

sållas bort. Därför kan de utvalda källorna säga mycket om hur skandalen kommer att uppfattas och 

utvecklas. Börjar källorna i tidningarna att kräva en politikers avgång kommer troligtvis många 

läsare även att instämma (Thompson, 2000: 134). 

 

Framställningen av sociala normer i medierapporteringen påverkar en politikers trovärdighet och 

en skandals utfall. Medier kan även agera fördömande mot politiker. Att som politiker inte leva som 

man lär och gå emot sin partilinje anses ofta vara ett starkt normbrott som sällan går obemärkt förbi. 

På vilket sätt agerar de olika tidningarna fördömande mot politikerna? Går det att avläsa moraliska 

undermeningar i texterna? (Thompson, 2000: 135).   
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En skandals grundproblem kan skildras genom att artikeln adresserar en moralproblematik. Med det 

avses de värden som står i konflikt med huvudpersonens agerande, men rör också eventuella 

framtida värdekonflikter som kan uppstå som konsekvens av skandalen. Det kan vara att 

huvudpersonens förtroende och trovärdighet diskuteras, att dennes tidigare erfarenheter omnämns 

samt att personens möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter efter skandalens diskuteras. 

Rapporteringen kring en skandal kan färgas av tidningarnas ställningstagande, hur de ser på 

händelsen, hur de spekulerar i vad som kommer att hända härnäst och följs ofta av ett personligt 

ansvarsutkrävande (Bromander, 2012: 162). 

 

Skandalens visualisering. Tidningar kan med hjälp disposition och layout av artiklar påverka 

händelsens utfall med hjälp av uppseendeväckande rubriksättning, värdeladdade ord och bilder. 

Genom att använda sig av visualiseringstekniker i avslöjandena kring en politisk skandal kan 

medier blåsa upp en skandal. Nyheten kan till exempel placeras på tidningarnas förstasidor med 

sensationella, stora rubriker för att markera en händelses nyhetsvärde. Ofördelaktiga bilder kan även 

placeras i anslutning till rubriker och artiklar som inte nödvändigtvis är tagna i samma sammanhang 

(Thompson, 2000:137). 

Då denna studie endast undersökt texter och inte bilder, går det inte att uttala sig om kvällspressens 

visualiseringstekniker när det gäller val av bilder eller artiklar som placerats på förstasidan på 

tidningen och så vidare. Därför har denna studie valt att utesluta det sista perspektivet i skandalens 

tolkningsramar. 

4.3 Urval 
Anledningen till att ministerskandalen 2006 har valts är för att det är en politisk skandal som pågick 

under en begränsad period och som genererade stor medial uppmärksamhet. Skandalen omfattar 

flera politiker av båda könen, vilket är viktigt för att kunna diskutera mediernas framställning av 

kvinnliga respektive manliga politiker. Ministerskandalen 2006 handlar om fyra politiker: 

dåvarande finansminister Anders Borg, dåvarande handelsminister Maria Borelius, dåvarande 

kulturminister Cecilia Stegö Chilò och dåvarande integrationsminister Tobias Billström.  

 

Det empiriska materialet består av ett urval av 16 tidningsartiklar som publicerats i de svenska 

ledande kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet. Uppsatsen kommer endast att studera tryckta 

nyhetsartiklar, det vill säga inget opinionsmaterial eller artiklar som finns publicerade på respektive 

tidnings webbsajter.  
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Eftersom opinionsjournalistik går ut på att kommentera och ge uttryck för värderingar och åsikter är 

det inte helt oväntat att politiker framställs ensidigt, negativt och blir föremål för stereotypisering 

och demonisering. Det är en del av jobbet som opinionsskribent. Däremot är det av större intresse 

att se ifall det går att urskilja eventuella könsskillnader i kvällspressens framställning av politikerna 

i tidningarnas nyhetsrapportering.  

Nyheter har till skillnad från opinionsmaterial ett krav på att vara opartiska och höra båda parter i en 

konflikt. Av denna anledning avser denna uppsats att undersöka kvällspressens framställning av 

ministerskandalen i nyhetsartiklar och inte i opinionsmaterial, som redan studerats i Allern & 

Pollacks (2009) forskning.  

 

Tidsperioden som ska undersökas har avgränsats till perioden 6-18 oktober 2006, från det att 

statsministern utser statsråden fram till att Borelius och Stegö Chilò avgår. Uppsatsen avser att 

undersöka hur de fyra ministrarna framställs i kvällspressen med utgångspunkt i eventuella 

könsskillnader. Fokus ligger inte på hur Aftonbladet och Expressen skiljer sig åt politiskt utan i 

första hand på hur dessa tidningar väljer att skildra de fyra politikerna utifrån olika aspekter. 

 

På grund av studiens begränsade omfång har jag valt att endast undersöka tryckta nyhetstexter i 

kvällspress, inte etermedier och dagstidningar. Materialet som studeras i denna uppsats består av 

artiklar från Expressen och Aftonbladet. Dessa tabloider klassas som rikstäckande och 

avgränsningen motiveras med att vi kan få en helhetsbild av hur mediedrevsjournalistiken kan se ut 

i svensk press. Kvällspress, till skillnad från morgonpress, bedriver en journalistik som är mer 

sensationssökande och som tenderar att följa en medielogik där hårda vinklar, motsättningar och 

stereotypisering är vanligt, vilket ofta leder till en tydligare framställning av skandaler (Allern & 

Pollack, 2009: 121).  

 

Artiklarna i studien är hämtade från artikeldatabasen Retriever. Artikelurvalet gjordes genom att 

söka på de fyra ministrarnas för- och efternamn mellan den 6 oktober och 18 oktober. Endast 

tryckta nyhetsartiklar i Expressen och Aftonbladet valdes ut och debattartiklar, ledare, krönikor, 

kultur- och nöjesartiklar har alltså inte studerats.  

 

Urvalsprocessen har skett i fem olika steg. För att få en övergripande bild av det empiriska 

materialet och se hur fördelningen av artiklar per minister ser ut mellan de två tidningarna, 

presenteras en kvantitativ översikt av artiklarna i den första delen av analysen, det vill säga en 
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sammanställning av samtliga artiklar som påträffats under själva urvalsprocessen. Utifrån 

översikten har sedan ett mindre antal artiklar valts ut för en fördjupad textanalys.  

 

I den första sökningen i Retriever sökte jag på respektive politikers namn och tidning vilket 

 gav en träff på totalt 316 artiklar inklusive notiser, krönikor, debattartiklar, ledare, kulturnyheter 

och nöje. Därefter gjordes en andra sökning som avgränsades till att endast söka på tryckta nyheter 

under respektive politikers namn och tidning. Andra sökningen gav totalt en träff på 133 

nyhetsartiklar kring politikerna under den undersökta perioden.  

I det tredje steget avgränsades antal artiklar genom att alla notiser och korta referat togs bort. Kvar 

blev 104 artiklar. Efter en översikt av samtliga artiklars rubrik och ingress och innehåll avgränsades 

urvalet ytterligare till artiklar som endast berörde själva ministerskandalen. Då återstod 80 artiklar. 

Dessa har skummats igenom och ligger till grund för det slutgiltiga urvalet.  

 

I slutgallringen har 16 artiklar valts ut fördelat på 8 artiklar per tidning och 4 artiklar per minister. 

Dessa 16 artiklar anses vara representativa för de 80 artiklar som handlade om ministerskandalen. 

Detta eftersom samtliga artiklar innehöll två element som är nödvändiga för att medierna ska kunna 

skildra och bygga upp en politisk skandal: att politikerns övertramp nämns och att en utomstående 

aktör får ge uttryck för sin syn på övertrampet. Avgränsningen har vidare gjorts genom att välja ut 

artiklar som har likvärdig storlek och inte översteg 1500 tecken med blanksteg. Detta för att 

artiklarna inte ska vara för långa och svårhanterliga vid textanalysen. Det ska vara kort och koncis 

nyhetsjournalistik.  

 

4.3.1 Tillvägagångssätt 
För att ta reda på hur de fyra ministrarna i skandalen skildras i Aftonbladet och Expressen samt om 

det förekommer skillnader och likheter i framställningen av kvinnorna och männen i 

ministerskandalerna har studien använt sig av skandalernas tolkningsramar som urskiljer olika 

aspekter i framställningen av en politisk skandal utifrån dess proportioner, val av källor, vinkel samt 

framställning av sociala normer (Thompson, 2000:130). 

 

4.3.2 Analyskronologi 

De 16 artiklarna studeras med hjälp av skandalernas tolkningsramar. Här identifieras olika aspekter 

i tidningarnas framställningar av kvinnorna och männen i ministerskandalen. Här besvaras 

frågeställning ett (se 1.3) i uppsatsen. Därefter analyseras och diskuteras innehållet i artiklarna mer 
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djupgående. Här undersöks textens schematiska struktur, det vill säga hur artikeln är uppbyggd, 

vilka som får ta plats och vad som diskuteras. Här besvaras studiens andra frågeställning. 

 
4.4 Metodkritik  
Den kvalitativa metoden har kritiserats för att endast redogöra för författarens subjektiva tolkning 

av ett fenomen (Bryman, 2011: 192). En kvantitativ innehållsanalys kan ge mer tyngd i svaret på 

huruvida kvinnor granskas hårdare i politiska skandaler än män. Kvantitativa studier presenteras 

dock som stöd i forskningsdiskussionen. 

 

Eftersom framing handlar om tolkning av material så finns det alltid utrymme för ett visst mått av 

godtycklighet. En och samma text kan betyda olika för olika forskare och därför kan resultat och 

analys få olika innebörd (Entman, 1991:5). Förhoppningen är dock att slutsatserna i denna studie 

kan ge en bild av ett större fenomen och bana väg för fortsatt forskning. Genom att vara transparent 

i hur urval och analys gått till i en detaljerad beskrivning kan studiens interna reliabilitet ändå anses 

vara tydlig nog för att studien ska kunna replikeras och tolkas om.  

 

Händelseförloppet som speglas genom de utvalda artiklarna utgör inte en heltäckande version av 

hur medierna framställde skandalen. Den undersökta tidsperioden sträcker sig endast mellan 6 

oktober – då ministrarna tillsätts –  och 18 oktober – då två av ministrarna avgått – och följer därför 

inte efterrapporteringen. Den säger inte något om hur framställningen av ministrarna såg ut efteråt 

vilket skulle kunna ge en mer nyanserad bild av skildringarna. 

 

Även om 16 artiklar som valdes ut för en fördjupad textanalys anses vara representativa för 

materialet i stort så finns det uppenbara svagheter i urvalsprocessen. Det faktum att 64 artiklar valts 

bort för att de inte är likvärdigt stora samt inte innehåller en mening om politikerns övertramp eller 

låter en utomstående aktör ge uttryck för sin syn på övertrampet, betyder inte att de inte är relevanta 

för studiens syfte och frågeställningar. De artiklar som har valts bort i analysen skulle möjligtvis 

kunna ge en hårdare vinklad skildring av politikernas skandaler alternativt också en mer nyanserad 

rapportering av politikernas övertramp som därmed skulle kunna ge upphov till en annan 

resultatanalys. Det är svårt att veta i efterhand. Däremot har denna uppsats noga gått igenom och 

redogjort för tidigare forskning som tittat på rapporteringen kring ministerskandalerna 2006, vilket 

även ger en tydlig bild av hur skildringarna såg ut, och kan vara en vägledning i hur resultatet kan 

och bör tolkas (Bromander, 2012: 162-170, Allern & Pollack, 2009: 132-164). Dessutom har en 
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översikt av de 80 artiklar som handlade om politikernas skandaler gjorts, vilket också ger en 

indikation om hur innehållet i materialet ser ut. 

 

I denna studie har det utvalda tidningsmaterialet av tidsmässiga skäl inte jämförts med det externa 

nyhetsflödet, vilket inte gör det möjligt att på ett heltäckande sätt kartlägga vilka proportioner som 

skandalen tog i relation till andra nyheter. Däremot går det att uttala sig om hur antalet artiklar kring 

politikerna och skandalerna i kvällspressen såg ut. Genom att sammanställa den mängd artiklar som 

påträffades vid de första sökningarna kan man ändå få en bild av skandalens omfattning – 316 

artiklar på knappt två veckor är rätt mycket.  

Vidare täcker studien enbart kvällspress och bortser från andra medier som TV, radio och 

morgontidningar. 16 artiklar är inte heller tillräckligt stort material för att resultatet från analysen 

ska vara representativt och möjligt att dra generella slutsatser ifrån. Den externa validiteten kräver 

komplettering men resultatet som presenteras kan ändå anses ha måttlig generaliserbarhet.  

Dessutom skulle en analys av alla de 316 artiklar som fanns kring skandalen vara för omfattande; 

därför begränsades urvalet till ett mer hanterligt antal.  

 

Artiklarna är publicerade under en tvåveckorsperiod, vilket gör att spridningen tidsmässigt inte är 

särskilt stor. Detta kan vara en nackdel eftersom risken finns att de inte representerar en förändrad 

framställning längre fram i nyhetsrapporteringen. Det behöver dock inte påverka urvalets giltighet 

eftersom nyheter i sitt innehåll alltid fokuserar på vad som är aktuellt och viktigt just då (Gripsrud 

2008: 395). Den valda perioden är i alla fall relevant eftersom den slutade med att två av 

ministrarna tvingades avgå inom dessa två veckor. 

 

Då denna studie endast undersökt texter och inte bilder har en av Thompsons (2000) 

framingelement, visualiseringstekniker, inte tagits med i analysen. Men detta är en viktig dimension 

i kvällspressens framställningar som ofta bygger på att väcka sensation. Visualiseringstekniker 

skulle dock kunna undersökas via värdeladdade ord och uppseendeväckande rubriker men det skulle 

i reell mening inte undersöka det vi ser i form av förstasidor, layout och grafik som på många sätt 

talar för sig självt. Att analysera bilder skiljer sig från textanalys och för att göra dem rättvisa krävs 

ytterligare en metod, som denna studie på grund av dess begränsade omfång, valt att avstå från.  
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5. RESULTAT  
5.1 Hur skildras de fyra ministrarna i Aftonbladet och Expressen? 
I första delen av analysen redovisas resultatet utifrån elementen: skandalens proportioner, val av 

vinkel/perspektiv, val av källor samt hur sociala normer framställs. När det gäller skandalens 

proportioner bygger resultatet på en kvantitativ översikt av den totala mängden artiklar om 

ministerskandalerna som påträffats vid första urvalet. Resultatet när det gäller de övriga elementen: 

val av vinkel/perspektiv, val av källor samt hur sociala normer framställs bygger på de 16 artiklar 

som valts ur för en fördjupad textanalys. Här besvaras frågeställning ett i studien (se 1.3):  

• Hur skildras de fyra ministrarna i Aftonbladet och Expressen?  

 

5.2 Skandalernas proportioner  
När det kommer till skandalens proportioner tittar man på hur stort utrymme skandalen har fått i 

relation till övriga nyheter samt hur länge drevet har pågått (Thompson, 2000:122).  

Första artikelsökningen i Retriever gav en sökträff på 316 artiklar som bestod av nyheter, ledare, 

debattartiklar, krönikor, kultur- och nöjesartiklar. Fördelningen av artiklar per minister var följande: 

Tabell 1 

 

Efter första sökningen går det att konstatera att det rapporteras mest intensivt kring Maria Borelius i 

både Aftonbladet och Expressen följt av Cecilia Stegö Chilò och därefter Anders Borg. Allra minst 

skrivs det om Tobias Billström. Hans artikelträffar utgör knappt en tredjedel av Maria Borelius 
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träffar. Att som Borelius få totalt 115 artiklar i de största svenska kvällstidningarna under 

tidsperioden 6 oktober till 18 oktober visar på att hon får ett stort medialt fokus. Även om externa 

nyhetshändelser inte har innefattats i denna studie går det ändå att konstatera att 115 träffar under en 

tvåveckors-period är mycket i relation till övrig nyhetsrapportering. 

Vid andra sökningen, då kategorin avgränsades till nyheter, blev sökträffen 133 artiklar. 

Fördelningen av artiklar såg då ut så här: 

 

Tabell 2 

 
Maria Borelius dominerar fortfarande överlägset i nyhetsrapporteringen. Därefter följer de övriga 

politikerna ungefär samma storleksordning som i första sökningen.  

I det tredje steget avgränsades antal artiklar genom att alla notiser och korta referat togs bort. Kvar 

blev 104 artiklar. Vidare avgränsades urvalet ytterligare till artiklar som endast berörde 

ministerskandalen samt beskrivningar av ministern och dess politik. Det vill säga inte artiklar där 

ministern bara omnämns fast i en annan kontext. Då återstod 80 artiklar kring ministrarna. Då såg 

fördelningen följande ut: 
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Tabell 3 

 
Maria Borelius får även här flest träffar följt av Cecilia Stegö Chilò, Anders Borg och Tobias 

Billström. Från att Expressen har dominerat nyhetsrapporteringen kring skandalerna när det gäller 

nästan alla fyra politiker, som tidigare staplar visar, intensifierar Aftonbladet nu mediebevakningen 

och går om sin konkurrent, om än marginellt.  

 

5.3 Skandalernas vinklar 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för de vinklar, val av källor samt hur sociala normer 

framställs ser ut, utifrån de 16 artiklar som ligger till grund för den fördjupade textanalysen i denna 

studie. 

Maria Borelius 
I rapporteringen kring handelsminister Maria Borelius ligger fokus på att skildra hennes privatliv. 

Uppgifter om hennes ekonomi, privata egendomar, hennes sociala status och familjeliv röjs. Hon 

beskrivs i hemmet på Djursholm och hennes make ges utrymme och får uttala sig om hennes svaga 

tillstånd.  
Hemma i villan i Djursholm höll sig handelsminister Maria Borelius och hennes make Greger Larsson undan hela 

gårdagen. Ingen av dem ville svara på några frågor om familjens ekonomi.  

- Jag ska ta hand om min sjuka fru. Det är min högsta prioritet just nu, säger Greger Larsson.   

I åtta dagar var Maria Borelius, 46, Sveriges handelsminister. I går avgick hon. Sedan flydde hon och familjen till 

London. 

Först medgav hon att hon anlitat barnflickor och betalat dem med svarta löner.  
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– Det kändes tråkigt att göra det, men jag hade inte råd att betala dem vitt, förklarade hon.  

(Expressen: Övertalas att lämna jobbet. Moderaternas advokat ska övertyga Borelius att läget är ohållbart, 2006-10-

14). 

Granskningen fokuserar främst på hennes privatekonomi och pressen redogör för hennes och 

makens inkomst, deras tiomiljonersvilla i Falsterbo, deras lyxlägenhet i Cannes på Franska rivieran. 

Det avslöjas även att deras lyxvilla i Falsterbo ägs av ett utländskt bolag i skatteparadiset New 

Jersey – på så sätt slipper familjen betala förmögenhetsskatt. Hon utmålas som en bov och tilldelas 

därför rollen som en antagonist. Aftonbladet sammanställer även hennes snedsteg som de kallar ”lik 

i garderoben” en efter en och bygger upp skandalen.  
Maria Borelius och hennes man Greger Larsson kom över det gamla anrika huset i Falsterbo 2002. Köpesumman var 

6,8 miljoner kronor. I dag är villan nog värd 10 miljoner, säger en mäklare. Maria Borelius ville i går kväll inte svara 

på frågor om hon förmånsbeskattats för att hon haft tillgång till villan, som har ett mycket fint läge.  

– Det här är en av de finare adresserna i Falsterbo, säger mäklaren. 

(Aftonbladet: Så slipper hon skatt, 2006-10-13). 

Hennes familjeliv får stå i centrum i skandalen och det blir tydligt att hennes politiska uppdrag 

hamnat i skymundan. Den omfattande granskningen av hennes nära och kära blir till slut för 

mycket. Hon viker sig och meddelar sin avgång. 
När hon i går förmiddag talade i telefon med statsminister Fredrik Reinfeldt sa hon att hon inte orkade fortsätta. Jag 

avgår från mina uppdrag som minister och riksdagsledamot, skriver Borelius i ett brev till medierna. Men att det skulle 

vara på grund av skandalerna och att hennes förtroende som politiker havererat vill hon inte kännas vid. I stället 

lägger hon ansvaret på medierna. Skälet till min avgång är den press som satts på min närmsta krets.  

– De har utsatts för en närgången bevakning som medför att ett normalt familjeliv blir omöjligt. 

(Aftonbladet: Hon sågas hon avgår, 2006-10-15). 

 

Cecilia Stegö Chilò  
I rapporteringen kring Cecilia Stegö Chilò ligger perspektivet i rapporteringen mer på att belysa 

hennes övertramp med en mer politisk förankring. Att hon inte har betalat tv-licensen och anlitat 

barnhjälp svart påverkar hennes politiska förtroende som framtida kulturminister negativt. Hon 

utkrävs därför personligt ansvar för sitt agerande.  
Nya kulturministern Cecilia Stegö Chilò är högsta hönset för SVT. Men någon tv-licens har hon inte betalt de senaste 

16 åren.   

– Det är märkligt om hon får ha kvar ansvaret, säger Radiotjänsts vd Lars Lindberg. 

(Aftonbladet: Hon struntade i tv-licens- i 16 år, 2006-11-10). 

 

I rapporteringen framgår att kulturministerns val att inte betala tv-licens var ett politiskt 

ställningstagande. Trots skandalen får hon stöd från statsministern och Carl Bildt vilket antyder att 

regeringen till viss del har förtroende för henne som politiker. Men det räcker inte för att hon ska få 
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stanna, då flera i partiet och i riksdagen kräver hennes avgång. Efter att ha blivit polisanmäld avgår 

hon. 
En klar majoritet av moderata distriktsordföranden i landet tycker att Cecilia Stegö Chilò har gjort sig politiskt 

omöjlig, visar en rundringning som TT har gjort (Expressen: Avgå i dag – toppmoderater attackerar egna 

kulturministern, 2006-10-15).  

I dag erkänner Stegö Chilò att hon aldrig betalat tv-licensen. I början var det en protest mot systemet sedan har det 

bara fortsatt. Det hade hon velat stå för. Och göra politik av.  

– Å, det är så mycket jag skulle velat säga de här dagarna.  

Cecilia Stegö Chilò säger inget ont om Fredrik Reinfeldt.  

– Jag är väldigt imponerad av honom, av vilket tryck han klarar. Vi har haft en jättelugn och bra dialog. Även andra 

ministrar har stöttat. Särskilt hennes gamle chef Carl Bildt.  

– Han sa "Hang in there, Stegö". Det betydde mycket.  

I söndags, efter ett långt familjeråd, bestämde hon sig för att avgå. De två polisanmälningarna blev droppen.  

– Ett slut på den negativa publiciteten och mer stöd från partiet hade kunnat få mig att stanna. Jag vet vad det 

betyder när riksdagsgruppen inte stöder en (Aftonbladet, Partistaben tystade henne, 2006-10-18). 

–  

Trots avgången fortsätter rapporteringen att svärta ner bilden av kulturministern. Bilden av en feg 

politiker som flyr medierna målas upp. Hennes kompetens ifrågasätts dessutom och enligt en av 

Expressens källor var Cecilia Stegö Chilò “en nyliberal testballong”.  
Cecilia Stegö Chilò var Sveriges kulturminister i 238 timmar. Under sina tio dygn på ministerposten så gjorde Cecilia 

Stegö Chilò ett enda politiskt uttalande.   

– Avtalet med public servicebolagen ska kortas från sex till tre år.   

I övrigt gömde sig kultur- och medieministern, hukande bakom gardinerna för att slippa konfronteras med medierna. 

Flera initierade personer som Expressen har pratat med säger att näste kulturminister och handelsminister inte 

kommer att bli några oprövade kort. 

– Nu satsar man på de erfarna och pålitliga medarbetarna. Ingen vill ta någon risk. 

 (Expressen: 238 timmar som minister – Stegö Chilò trotsade Reinfeldt in i det sista, 2006-10-17). 

 

Anders Borg 
Anders Borgs kunskaper i den svenska ekonomin och hans betydelse för svensk politik betonas 

återkommande i samband men nyheten kring hans övertramp. Han tilldelas karaktärsdrag som har 

betydelse för regeringens framgång, vilket gör att hans överträdelse inte uppfattas som så allvarlig, 

utan snarare verkar handla om slarv. 
Finansminister Anders Borg medgav i går att hans barnvakter fått betalt direkt i handen. Men han menar att det inte 

handlar om svarta löner.  

- Nja, det var fråga om att personen i fråga naturligtvis fick pengar i handen men eftersom vederbörande då inte 

hade några större inkomster så är det inte svarta pengar. Därför att man har inte skattskyldighet på inkomster 

som understiger de här beloppen. 
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- Jag tror att vi har följt reglerna, säger Anders Borg till Expressen.  

Anders Borg har under Fredrik Reinfeldts tid som moderatordförande varit partiets chefsstrateg och chefsarkitekt. Det 

är Borgs analyser som gjort att partiet svängt mot mitten i svensk politik.  

 (Expressen: - Tror jag gjort rätt. Finansministern om lönerna till sina barnvakter, 2006-10-17). 

Hon säger att hon tjänade mer än 10000 om året? 

– Jag har inte någon bokföring i huvudet på alla barnvakter vi haft. Jag och min fru har försökt följa 

regelverket, vi har till och med kollat med Skatteverket om vilka regler som gäller. 

(Aftonbladet: ”Jag tror att vi följt reglerna”, 2006-10-17). 
 

Att Borg inte betalat skatt för barnvakten överskuggar dock inte hans kompetens som politiker. Han 

får stöd av Expressen genom att de lyfter fram röster från det svenska folket, som anser att Borg 

trots allt inte gjort fel, det kunde hänt hem som helst.  
Många av Expressens läsare ger delvis ministrarna sitt stöd:  

"Vem bryr sig om de har betalt en barnflicka svart eller vitt. Det kan hända alla" Olof 

(Expressen: Stödet till ministern. Många svenskar anser att Borg gjort rätt, 2006-10-18).  
 

Tobias Billström 
Tobias Billström håller sig undan medierna och sjukskriver sig under skandalveckan och gör sig 

oanträffbar. Detta gör att inget tydligt perspektiv i rapporteringen kring honom hinner utvecklas och 

han antar en mer passiv roll. Rapporteringen håller sig dock ändå inom den politiska ramen och 

varken hans privatekonomi eller familjerelationer nämns. Däremot får hans förtroende som folkvald 

politiker sig en känga i och med att han systematiskt låtit bli att betala tv-avgift under tio år. Det 

faktum att han håller sig borta från medierna gör att han kan uppfattas som en feg politiker. Men i 

hans få uttalanden framkommer det att han medvetet brutit lagen – av ideologisk övertygelse, vilket 

ger en indikation på att han är rakryggad och står för sina handlingar.  
Tobias Billström har medvetet brutit mot lagen sedan han flyttade hemifrån för tio år sedan.  

– Jag gillade inte public service och tyckte inte om deras program, säger han. 

Är det okej att inte betala tv-avgift tycker du?  

– Nej, alla är lika för lagen och alla är skyldiga att följa den, säger Tobias Billström.   

Så varför har du inte anmält ditt tv-innehav förrän nu?   

– Jag kan bara konstatera att jag behövde en spark i ryggen. 

(Expressen: Kastade räkningarna – migrationsministern skolkade från licensen – gillade inte SVT, 2006-10-12). 

Även hans pressekreterare ger korthuggna svar som inte lämnar mycket utrymme till att vinkla 

skandalen åt ett visst håll. 
Han har varit sjukfrånvarande sedan i onsdags, säger hans pressekreterare Markus Friberg.  

Är sjukfrånvaron kopplad till kritiken mot honom?  

– Ingen kommentar.  

Funderar han på att avgå?  
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– Det är upp till statsministern, säger Markus Friberg.  

 (Aftonbladet: M-toppar – Avgå nu, Billström, 2006-10-17). 

Att statsminister Fredrik Reinfeldt dessutom väljer att ta strid för Billström och menar att ingen 

människa är ofelbar, gör att hans mediala frånvaro inte får lika stort och negativt genomslag i 

skandalen.  
Direkt efter moderaternas drygt två timmar långa möte i riksdagsgruppen klev en sammanbiten Reinfeldt ut till 

pressuppbådet. Han ifrågasatte drevet mot hans nya ministrar.  

– Jag värjer mig för en samhällsutveckling som ropar på fläckfria, snövita människor. Dom finns inte. Och jag 

vill inte medverka till att skapa ett klimat som lägger grund för det.  

Då hade redan migrationsminister Tobias Billström och finansminister Anders Borg erkänt och beklagat sina 

regelöverträdelser.  

Billström medgav att han skäms över sitt tio år långa tv-licensskolk.  

– Ja, det gör jag. 

 (Aftonbladet: Reinfeldt till attack: Det finns inga ofelbara människor, 2006, 10-18). 

 

5.4 Vilka källor får utrymme?  

Maria Borelius 
Reinfeldt får en viktig handlingsfunktion och stort utrymme i skandalen kring Maria Borelius. Hans 

attityd beskrivs som kylig mot och pressen målar upp en bild av en besviken statsminister som 

känner sig belastad av handelsministerns snedsteg. När Borelius efter påtryckningar väljer att avgå, 

säger han inte emot. 
Fredrik Reinfeldt och hans rådgivare anser, enligt Expressens källor, att både kulturminister Cecilia Stegö Chilò och 

handelsminister Maria Borelius blivit alltför stora belastningar för den nya regeringen. Statsministern känner sig 

grundlurad av Stegö Chilò och djupt oroad över alla avslöjanden om Borelius privata affärer. 

 (Expressen: Övertalas att lämna jobbet. Moderaternas advokat ska övertyga Borelius att läget är ohållbart, 2006-10-

14). 

Fredrik Reinfeldt hade ett långt telefonsamtal med Maria Borelius tidigt i går morse. Han klargjorde "mycket tydligt" 

att hennes privata affärer och mediegranskningen av dessa allvarligt har försvagat regeringens möjligheter att få ut sin 

politik.  

Fredrik Reinfeldt döljer inte att han är besviken på Maria Borelius:  

- Det fanns uppgifter som hon inte angav till mig när jag ställde frågan om hon ville bli statsråd. Det var tråkigt för 

mig och för henne att vi inte kunde prata om det.  

Så småningom fattade Borelius budskapet, och sa: ”Jag orkar inte mer, jag orkar inte”. Reinfeldt sa inte emot henne 

och han beklagar inte hennes avgång (Expressen: Reinfeldt är lättad – nu kan han lägga Borelius-krisen bakom sig, 

2006-10-15). 

 

Många utomstående aktörer får kommentera Borelius överträdelse och vilka åtgärder som bör 

vidtas, själv hamnar hon i skymundan för granskningen av hennes privatekonomi och ges litet 
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utrymme att uttala sig eller bemöta kritiken. I stället är det hennes man – affärsmannen Greger 

Larsson – som får försvara hennes agerande. Bland de röster som får komma till tals finns 

moderaternas advokat Johan Gernandt, en källa med insyn i den moderata partitoppen, en av 

Reinfeldts medarbetare, personer med insyn i statsrådsberedningen, moderata ordföranden och 

riksdagsledamöter runtom i landet – som alla fördömer hennes handlingar. (Expressen: Reinfeldt är 

lättad – nu kan han lägga Borelius-krisen bakom sig, 2006-10-15, Aftonbladet: Hon sågas hon 

avgår, 2006-10-15). 
Enligt uppgifter till Expressen ska Maria Borelius make Greger Larsson ha reagerat häftigt över att en advokat skulle 

granska parets ekonomi.  

- Maria Borelius var trängd från två håll - från statsministern och från sin man. Ingen av dem vek sig, och till slut 

orkade hon inte längre, säger en källa med insyn i den moderata partitoppen. 

Enligt personer med insyn i statsrådsberedningen är det troligt att Maud Olofsson ska få tillsätta den nya 

handelsministern. 

 – Efter den senaste klantiga tillsättningen vill de andra partierna i Alliansen ha mer inflytande. 

(Expressen, Reinfeldt är lättad – nu kan han lägga Borelius-krisen bakom sig, 2006-10-15). 

 

Cecilia Stegö Chilò 
I rapporteringen kring Cecilia Stegö Chilòs obetalda tv-licens tillskrivs Fredrik Reinfeldt återigen 

en stor roll. Han beskrivs vara djupt besviken över kulturministerns felsteg och hon målas upp som 

en syndabock som skadat hela regeringens anseende. Dessutom redogörs det för hur stora delar av 

moderaternas toppskikt kräver att Stegö Chilò ska avgå för att rädda partiet.  
En av Reinfeldts närmaste medarbetare berättar:  

- Fredrik Reinfeldt vill bli av med Stegö. Hon är en belastning för regeringen. Men han vill inte sparka henne, 

det ser inte bra ut. Han vill att hon ska fatta att hon måste lämna på eget initiativ.  

Hittills har Reinfeldts förhoppningar inte infriats. 

(Expressen: Avgå i dag – toppmoderater attackerar egna kulturministern, 2006-10-15). 

Aftonbladet har även gjort en Sifo-undersökning gällande förtroendet för Fredrik Reinfeldt, som 

visar att han fortfarande har starkt förtroende trots kulturministerns snedsteg. 

 

Radiotjänsts vd får stort utrymme att uttala sig om vad han anser är ”skandal” och ifrågasätter 

hennes hennes möjlighet att få ha kvar sitt förtroendeuppdrag. Statistik som visar att nio av tio 

svenskar betalar sin tv-licens lyfts fram. Fakta kring hennes tidigare uttalande i SvD om att hon 

gillar public-service-tv får även ge uttryck för hennes dubbelstandard. Det framkommer också att 

kulturministern även skyller sina misstag på sin man, som ska ha slarvat med räkningarna 

(Aftonbladet ”Hon struntade i tv-licens i 16 år” 2006 10-11). 

Cecilia Stegö Chilò ges relativt lite utrymme för egna citat och hennes pressekreterare Carl Johan 
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Swanson tar i stället över dialogen med media.  
På morgonen skickades en ung pressekreterare hem till Stegö.  

– Sedan dess har jag inte ägt mina egna pratminus, säger hon.  

Samma eftermiddag slutade en kaosartad presskonferens med att hon bara reste sig och gick. Som gammal journalist 

förstod hon precis hur fel det blev.  

– Jag hade velat försöka förklara. Även om det hade gått halvdåligt så blev det som hände värre. Samtidigt har hon 

förståelse för Reinfeldts hantering.  

– Jag är en ganska yvig person. De var väl rädda att jag skulle säga fel saker eller för mycket. 

I söndags, efter ett långt familjeråd, bestämde hon sig för att avgå. De två polisanmälningarna blev droppen.  

– Ett slut på den negativa publiciteten och mer stöd från partiet hade kunnat få mig att stanna. Jag vet vad det betyder 

när riksdagsgruppen inte stöder en. 

 (Aftonbladet: Hon struntade i tv-licens- i 16 år, 2006-11-10). 

 

Anders Borg 
I samband med kritiken mot Borg ges statsminister Fredrik Reinfeldt stort utrymme att uttala sig om 

Borgs och Billströms snedsteg. Hans uttalande visar tydligt att han står på deras sida. 
Statsminister Fredrik Reinfeldt tvingades i går försvara ytterligare en minister i sin nya regering.  

- Jag har inte letat efter perfekta människor. 

 (Expressen: - Tror jag gjort rätt. Finansministern om lönerna till sina barnvakter, 2006-10-17).  

Borgs övertramp, att betala barnflickor svart, normaliseras även genom Expressens hänvisning till 

att många svenskar anser att han gjort rätt. De väljer också att publicera flera insändare från läsare 

som uttalar sitt stöd för finansministern. 
Efter avslöjandet att finansminister Anders Borg betalat barnflickor direkt i handen utan redovisning har han fått stöd 

av många läsare.  

- Vad roligt, hälsar Anders Borgs pressekreterare Roberta Alenius.  

"Snälla, vi orkar inte läsa eller höra mer om detta! Kolla också hur många andra av Sveriges befolkning som betalat 

målare, trädgårdsarbetare, barnflickor, städhjälp utan kvitto. Och nog finns det några sossar också bland dem? Är ni 

journalister helt "vita"?" Berit.” 

(Expressen: Stödet till ministern. Många svenskar anser Borg gjort rätt - nu avslöjas även städhjälpen, 2006-10-18). 

I Aftonbladets artiklar får Anders Borg stort utrymme med egna citat, där avslöjar de att han anlitat 

barnflicka utan att skatta. Barnflickan, som är kritisk ges också stort utrymme att kommentera vad 

som hänt. 
Nu i efterhand tycker Maria det hela känns olustigt.  

– Jag gick i skolan och de skulle tjäna så mycket pengar som möjligt genom att utnyttja mig som var ung. 

– Det var ungefär "här har du 150 kronor så du kan passa mina barn när jag ska ut på uppdrag".  

Hur känns det att Sveriges finansminister har gjort så här?  

– Det är skamligt, det är en katastrof. 

(Aftonbladet, Hon fick svart lön, 2006-10-17). 
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Trots de ofördelaktiga avslöjandena, placeras Borg återigen i en politisk kontext, där hans yrkesroll 

som finansminister lyfts fram. 
Aftonbladet träffade Anders Borg i SVT-huset på Gärdet i Stockholm i går kväll sedan finansministern diskuterat den 

nya budgeten i Aktuellt. Han håller inte med Maria om att hon varit familjen Borgs barnflicka. 

– Vi har inte haft någon barnflicka. Men vi har i olika perioder haft en hel del barnvakter som varit hemma hos 

oss. 

Den här flickan säger att hon hämtat på dagis två gånger i veckan i ett par år.  

– Så är inte min minnesbild. 

(Aftonbladet, “Jag tror att vi följt reglerna”, 2006-10-17). 

 

Tobias Billström 
I rapporteringen kring Tobias Billströms obetalda tv-licens framgår det att flera ledande moderater 

och riksdagsmän tycker det är tveksamt om Tobias Billström kan sitta kvar. Socialdemokraternas 

dåvarande partiledare Göran Persson får även ge sin syn: han anser att Billström bör avgå. Andra 

inom partiet instämmer. Radiotjänsts vd Lars Lindberg och Christina Jutterström, vd för SVT 

fördömer även Billström, som blir polisanmäld (Expressen, I dag blir statsråden polisanmälda, 

2006, 10-12). 
Partiveteranen Henrik Westman, som inte kandiderade i höstens val, menar att migrationsministern måste avgå.  

– Jag tycker att man har skadat moderaterna våldsamt, det är jag väldigt ledsen över. Jag företräder verkligen 

de gamla moderaterna och är det här de nya så är jag lite förskrämd, säger han till tidningen.   

I en av Expressens artiklar ges Billström många citat, där han förklarar att det var ett medvetet val 

att inte betala tv-licens. 
– Jag gillade inte public service och tyckte inte om deras program, säger han.  

Någon tv-avgift har han aldrig betalat in. Trots att han varje år fått brev med uppmaningen att betala in tv-avgiften.  

Vad har hänt med breven?  

– Jag har kastat dem.  

Varför då? - För att jag inte gillade public service, sedan av ren slentrian.  

Är det okej att inte betala tv-avgift tycker du? 

 - Nej, alla är lika för lagen och alla är skyldiga att följa den, säger Tobias Billström.  

Så varför har du inte anmält ditt tv-innehav förrän nu 

– Jag kan bara konstatera att jag behövde en spark i ryggen. 

(Expressen, Kastade räkningarna. Migrationsministern skolkade från licensen – gillade inte SVT, 2006-10-12). 

 
I Aftonbladets artikel får Billströms pressekreterare Markus Friberg sedan tala för Billström – som 

genom att sjukskriva sig – gör sig oanträffbar (Aftonbladet 2006-10-17, M-toppar: Avgå nu 

Billström). Fredrik Reinfeldt ges stort utrymme och ifrågasätter drevet mot Billström och Borg. Han 

tar strid för sina ministrar och menar att inga människor är ofelbara. Billström får även bemöta 
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kritiken med egna citat. Billströms agerande ställs även i direkt relation till Stegö Chilòs avgång, 

som Reinfeldt inte försvarar på samma sätt. En riksdagsledamot får vidare förklara att samtalet var 

givande för alla parter. 
– Det var ett terapeutiskt samtal för alla parter, säger riksdagsledamoten Hans Wallmark.  

Fredrik Reinfeldt beklagade inte Cecilia Stegö Chilòs avgång: Hon kände att hon inte kunde fullfölja sitt uppdrag. Det 

är helt rimligt. Däremot tar han både Anders Borg och Tobias Billström i försvar (Aftonbladet: Reinfeldt till attack: 

“Det finns inga ofelbara människor”, 2006-10-18). 

 

5.5 Hur framställs sociala normer? 

Maria Borelius 
Maria Borelius exklusiva överklassliv skildras i hennes val att anlita städ- och barnhjälp och au pair 

som flyger med henne till hennes dyra bostäder i Djursholm, London och Cannes. Kvällspressen 

beskriver ingående hennes dyra vanor och extravaganta leverne, vilket bidrar till att skapa en 

polarisering mellan läsarna och Borelius. Hon framställs som en girig politiker som missbrukar 

offentliga medel (Aftonbladet: Så slipper hon skatt, 2006-11-10). I en tid då Moderaterna 

marknadsför sig själva som ”Det nya arbetarpartiet” rimmar det illa med en handelsminister som 

lever lyxliv och säger saker som att ”hon som kvinna inte skulle lyckats göra karriär utan 

barnflicka” (Aftonbladet: Övertalas att lämna jobbet. Moderaternas advokat ska övertyga Borelius 

att läget är ohållbart, 2006-10-14). 

 

Cecilia Stegö Chilò  
Att Cecilia Stegö Chilò inte har betalat på tv-licensen på över 16 år blir problematiskt för en 

blivande kulturminister. Förtroendet för henne som seriös politiker som vill kulturens bästa blir 

litet. I Aftonbladet ställs hennes omoraliska agerande på sin spets när Radiotjänsts vd uttrycker att 

det är ”skandal” att hon inte betalar när det finns ett riksdagsbeslut om att alla som har tv ska betala 

avgift. För att förstärka allvaret i hennes lagöverträdelse redogörs det även för statistik som visar att 

nio av tio svenskar betalar sin tv-licens. Hon framställs som en oärlig politiker med dubbelmoral. 

Denna dubbelmoral blir extra tydlig när det framkommer att hon tidigare sagt att hon uppskattar 

public service-kanalerna, som hon nu är chef över. Att hon dessutom har gott om pengar som 

tidigare pr-människa förstärker bilden av en girig och korrumperad politiker – motsatsen till alla 

strävsamma medborgare som snällt och lydigt betalar sin tv-avgift (Aftonbladet ”Hon struntade i tv-

licens i 16 år” 2006 10-11). 
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Anders Borg  
Anders Borg får inte lika hård kritik, omständigheterna kring hans köp av svart städ- och barnhjälp 

förmildras istället. Expressen visar upp det svenska folkets stöd för ministern genom att publicera 

läsares upprörda reaktioner och försvar för hans snedsteg. Han framställs mer som en man av folket, 

som trots sitt övertramp, går att lita på. Hans kunskaper och betydelse för den svenska ekonomin 

gör honom till en slags räddare i nöden. Trots att hans position ifrågasätts i och med avslöjandena 

överbryggar hans kunskaper skandalen. Stödet från svenska folket och statsministern förstärker 

denna moraliska hjälteroll (Expressen: Stödet till ministern. Många svenskar anser Borg gjort rätt - 

nu avslöjas även städhjälpen, 2006-10-18). 

 

Tobias Billström 
Att Tobias Billström gör sig oanträffbar genom att sjukskriva sig och inte vill kommentera 

skandalen, gör att han framstår som en feg politiker som inte vågar bemöta kritik. De kommentarer 

han ger är dock raka och kaxiga. Han har inte slarvat med tv-licensen utan gjort ett ideologiskt 

ställningstagande. Han har medvetet brutit lagen, men han står också för det. Att inte vilja betala för 

public service går inte heller helt stick i stäv med hans parti, som är för en friare mediemarknad 

(Aftonbladet 2006-10-17, M-toppar: Avgå nu Billström). Billströms handlingar och ord skildras 

här, men inte hans känslor. Värdeladdningar uteblir, vilket gör att konflikten inte trappas upp, det 

finns inte så mycket att hämta och spinna vidare på. Han är inte ångerfull, ledsen eller märkbart 

skamsen. Inget i texten tyder i alla fall på det och detta gör att det blir svårare för pressen att trappa 

upp konflikten och sätta dit honom (Expressen, I dag blir statsråden polisanmälda, 2006, 10-12). 
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6. ANALYS 
I följande avsnitt presenteras resultatanalysen som framkommit genom att studera de 16 artiklarna i 

Expressen och Aftonbladet. Artiklarna har analyserats utifrån skandalens tolkningsramar som 

innefattar: skandalens proportioner, val av vinkel/perspektiv, val av källor samt hur sociala normer 

framställs. Analysen har kopplats till och hämtat stöd i teori och tidigare forskning. Här besvaras 

frågeställning två (se 1.3): 

• Finns det likheter och skillnader i tidningarnas skildringar av kvinnorna och männen i 

ministerskandalen? 

 

6.1 Skandalernas proportioner 
Hur stort utrymme har de olika ministrarna fått i rapporteringen kring skandalerna? 

Tittar man på antal artiklar som skrivits om de fyra politikerna blir det tydligt att Maria Borelius 

och Cecilia Stegö Chilò får mycket större utrymme i kvällspressen än Anders Borg och Tobias 

Billström. Det skrivs mer om de kvinnliga politikernas övertramp. Det faktum att det är dessa två 

som får avgå visar även på att rapporteringen kring dem var mer intensiv och att de står i fokus för 

drevet. 

Studiens resultat går i linje med Tobias Bromanders forskning som visar att medierna skriver 

mycket mer om kvinnliga politiska skandaler än om politiska skandaler där män är inblandade, trots 

att kvinnor vanligtvis får mindre medialt utrymme än män. När kvinnor begår övertramp prioriteras 

de i nyhetsrapporteringen och deras snedsteg behandlas som en märkligare händelse, därav blir 

nyhetsvärdet högre och skandalen genererar fler artiklar (Bromander, 2010:10-12). Även om 

innehållet i alla 316 artiklar som påträffades vid första sökningen inte har studerats och heller inte i 

relation till det externa nyhetsflödet, ger antalet artiklar och fördelningen av artiklar mellan 

politikerna ändå en bild av hur proportionerna i skandalen såg ut.  

6.2 Skandalernas vinklar 
Hur skildras politikerna: från ett privat eller ett politiskt perspektiv? 

När det gäller Borg och Billström ligger perspektivet främst på att skildra deras professionella 

politiska roll. Borelius skildras i stället utifrån sin privata roll. Liten hänsyn tas till hennes integritet 

då detaljer kring hennes inkomst, egendomar och familjeliv avslöjas på löpande band. 

Detta bekräftar Ross forskning som visat att när kvinnliga politiker begår fel, så utsätts de för 

hårdare och mer personfixerad granskning i medierna än männen. De framställs i första hand utifrån 

sin privata roll och i andra hand som politiker (Ross 2010: 98-106).  
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Anders Borgs privatekonomi är inte av lika stort intresse för kvällspressen, trots att han är blivande 

finansminister. Han hängs ut för att han haft barnflicka utan att betala skatt och det spekuleras i 

huruvida han varit medveten om detta eller inte. Men till skillnad från Borelius lyfts även hans 

politiska engagemang och kunskaper i den svenska ekonomin fram i samband med nyheten kring 

hans snedsteg. Detta gör att skandalen inte intensifieras på samma sätt som i Borelius fall. 

Enligt Pollack tenderar just ekonomiska skandaler att få störst genomslag i den svenska politiska 

kontexten, det anses vara mest moraliskt förkastligt att som politiker skattefiffla (Allern & Pollack 

009: 198-199).  

 

Att både Borelius och Borg, två politiker ansvariga för landets ekonomi, behandlas olika av 

medierna kan bero på flera saker. Dels kan det ha att göra med att Borelius är den första av 

ministrarna som blir föremål för drevet i medierna, hon avslöjas och fälls först.  Enligt Allern och 

Pollack (2009) är tidpunkten för en skandal viktig för hur stort genomslag den får. Den politiker 

som blir föremål för en skandal i ett tidigt skede tenderar också att bli utsatt för en mer intensiv 

rapportering (Allern & Pollack, 2009: 194). När det sedan uppdagas att även Borg skattefuskat 

hamnar han lite i skuggan av Borelius skandal. Både tidningarna och läsarna kan möjligtvis ha 

ledsnat lite på de intensiva avslöjandena som har liknande karaktär, det finns andra händelser som 

pågår ute i världen. Det faktum att det finns ett externt flöde av aktuella nyhetshändelser, utöver 

ministerskandalerna, kan också göra att Borgs skandal inte uppmärksammas lika mycket.  

 

När det gäller Cecilia Stegö Chilò ligger ett visst fokus på hennes privatliv, då pressen skriver att 

hon gömmer sig i hemmet eller skyller på sin man som missat att betala tv-licens, men inte i samma 

utsträckning som Borelius. Hon skildras desto mer utifrån sin roll som politiker, om än som en 

oärlig sådan. Enligt Tobias Bromander skildras männens skandaler i sin offentliga roll i större 

utsträckning än för kvinnorna, vars överträdelser oftare sker i den privata rollen, vilket blir tydligt i 

framför allt Maria Borelius och Anders Borgs fall (Bromander, 2010:10-12). Allern och Pollack 

(2009) skiljer vidare på politiska skandaler och politikerskandaler, där första avser brott mot regler 

i utövandet av politik medan den senare antar en mer personorienterad och privat vinkel. Både Borg 

och Billström ligger i framställningen närmare kategorin politiska skandaler medan Borelius ingår i 

kategorin politikerskandaler och Stegö Chilò befinner sig någonstans där mitt emellan. 

 

 

 

 



 36 

6.3 Vilka källor får utrymme? 
I artiklarna som rör de kvinnliga ministrarna framkommer bilden av deras försvagade yrkesroll. 

Deras förmåga att upprätthålla externa relationer med partikollegor samt interna relationer med 

familj och makar blir uppmärksammade av kvällspressen. Deras känslor och de miljöer de befinner 

sig i får större utrymme. Kvinnor definieras oftare utifrån sin roll som hustru, mamma eller sina 

yttre attribut medan männen beskrivs utifrån sin professionella roll och ges mer handlingsutrymme 

vilket tidigare forskning och teori bekräftar (Ross 2010: 98-106). 

 

Artiklarna kring männen håller sig mer till själva skandalen och deras politik. Billströms och Borgs 

handlingar och ord skildras, men inte deras känslor. Deras kvinnliga kollegor tillskrivs däremot 

förtvivlade och instabila karaktärsdrag. Borelius ”orkar inte mer” och Stegö Chilò ”gömde sig 

hulkandes i hemmet bakom gardinerna” (Aftonbladet: Övertalas att lämna jobbet. Moderaternas 

advokat ska övertyga Borelius att läget är ohållbart, 2006-10-14, Expressen: Avgå i dag – 

toppmoderater attackerar egna kulturministern, 2006-10-15). 

Allern och Pollack (2009) menar att kvinnor, till skillnad från män, förväntas visa mer empati och 

be om ursäkt direkt när de begått ett övertramp vilket blir tydligt i framställningen av Borelius och 

Stegö Chilòs skandaler. Bilden av två ångestfyllda kvinnor som ursäktar sitt slarv.  

 

Trots att männen inte ägnas lika uppmärksamhet så ges de större möjligheter att komma till tals i 

artiklarna. De får fler citat där de kan förklara sig offentligt och bemöta kritiken. Stegö Chilò och 

Borelius får mindre utrymme till egna citat och andra, utomstående aktörer får i stället uttala sig om 

deras agerande. Borelius och Stegö Chilò blir därmed mer frånvarande i skildringarna och 

kvinnornas egna argument tappar i tyngd.  

 

Statsminister Fredrik Reinfeldt tilldelas dessutom en viktig roll för hur skildringen av Borelius och 

Stegö Chilòs skandaler utvecklas. Att hans besvikelse och fördömande av ministrarnas handlingar 

får stort utrymme är en bidragande faktor till att kvinnorna målas upp som antagonister – medan 

Borg och Billström får hans stöd och beskydd. Fredrik Reinfeldts skepticism gentemot de kvinnliga 

ministrarna gör att de får rollen som icke trovärdiga politiker. Borg framställs som viktig för 

regeringens framgång, och Borelius och Stegö Chilò som en orsak till regeringens minskande 

förtroende. 

 

Enligt Bromander skiljer sig vinkel och val av källor i rapporteringen vid skandaler mellan män och 

kvinnor. Bland männen ligger oftare fokus på att rapportera kring hur ska han/ hon kunna hantera 
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skandalen för att gå vidare? Bland kvinnorna ligger istället större fokus på om huvudpersonen kan 

fortsätta efter skandalen (Bromander, 2010:10-12).  I analysen av artiklarna kring ministrarna blir 

det tydligt att kvinnorna framställs som ministerskandalernas huvudsakliga bovar och krav om deras 

avgång växer sig allt starkare, både internt inom partiet och externt via andra röster som får komma 

till tals i rapporteringen. Det finns inget alternativ för kvinnorna, förutom att avgå. Även om Borgs 

och Billströms agerande ifrågasätts och kritiseras placeras detta mer i bakgrunden. De utsätts också 

för färre negativa spekulationer och avslöjanden än Borelius och Stegö Chilò. Men i slutändan är 

det Borg och Billström som får behålla sina poster, vilket visar att de får fortsatt förtroende som 

politiker.  

 

Att kvinnorna får intern kritik från partiet bekräftar Bromanders (2012) forskning som pekar på att 

kvinnor får sämre stöd av sina partikollegor än män när en skandal uppstår samt att kravet på 

avgång när en skandal uppstår är större för kvinnor. 

 

6.4 Hur framställs sociala normer? 

Ser man på den moraliska aspekten i ministerskandalerna, alltså hur tidningarna agerar fördömande 

mot politikerna och vilka moraliska undermeningar som går att utläsa, så skiljer sig dessa mellan 

ministrarna. Politiker bedöms olika hårt av media beroende på vilket moraliskt övertramp de begår. 

I den svenska kontexten har det visat sig att ekonomiska skandaler bedöms hårdare än andra typer 

av skandaler (Kroon 2007: 99). 

 

Maria Borelius blir hårt kritiserad för att ha betalat barnflickor utan att skatta och hon har dessutom 

undvikit att betala förmögenhetsskatt genom att aktivt låta sommarhuset stå på ett bolag i 

skatteparadiset Jersey. I hennes fall blir det moraliska fördömandet extra starkt eftersom hon har en 

lön som tillåter henne att spendera mer pengar än de flesta. Detta framgår tydligt genom alla 

avslöjanden kring hennes och makens privatekonomi och extravaganta leverne. Hon målas upp som 

en snobbig dam från Djursholm och det blir därför ännu mer moraliskt oförsvarbart när hon påstår 

att hon inte hade råd att betala barnflickan vitt.  

 

När det gäller Anders Borgs skandal har medierna inte samma fördömande ton i rapporteringen 

trots att han och Borelius begår övertramp av liknande karaktär och det faktum att han är landets 

finansminister – en av landets viktigaste poster. Med Fredrik Reinfeldts uppbackande stöd och 

uttalande: ”jag har inte letat efter perfekta människor” plockar han ner Borg och Billström till en 
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folkig nivå (Expressen: - Tror jag gjort rätt. Finansministern om lönerna till sina barnvakter, 2006-

10-17).  

Vem som helst kan begå ett misstag, det är humant. Avslöjandet om att Borg anlitat hemhjälp svart 

uppdagas dessutom samtidigt som han lägger fram det nya budgetförslaget. Något han enligt 

medierna sköter bra. Till skillnad från Borelius och Stegö Chilò räddar han Sveriges ekonomi och 

Moderaternas anseende. Borgs snedsteg framstår som betydligt mindre allvarlig i den kontexten och 

han framställs som protagonist. Det verkar alltså finnas en lägre social acceptans för kvinnliga 

övertramp, något som återfinns i tidigare forskning (Bromander, 2010:10-12). 

 

Enligt Thompson (2000) spelar nyhetsmedierna en central roll i att bygga upp ett förtroende för en 

politiker men också för att rasera det (Thompson, 2000:13). I Borg och Billströms fall tar 

förtroendet för dem skada i och med avslöjandet av skandalerna. Trots det klarar de sig lindrigt 

undan, medan förtroendet för Borelius och Stegö Chilò raseras, genom att skandalen byggs upp och 

dramatiseras ända fram till att de avgår.  

 

Om den anklagade politikern bryter mot det egna partiets värderingar eller agerar tvärtemot sina 

egna hjärtefrågor tenderar rapporteringen kring skandalen att bli mer negativ (Kroon 2007: 99). 

Därför pressas Cecilia Stegö Chilò hårt av medierna när det avslöjas att hon, som nyutnämnd 

kulturminister, vägrat att betala tv-licens under 16 år. Det anses vara moraliskt och politiskt 

inkorrekt att smita från betalningen när hon högsta hönset som minister som ansvarar för SVT. 

Ännu mer genant blir det när hon påstått att hon gillar public service.  

 

Tobias Billström utsätts inte för samma fördömande ton trots att begått samma snedsteg. Han blir 

också betvivlad som politiker då han inte betalat tv-licens men hans skandal får inte samma 

genomslag som Stegö Chilò eftersom han inte får samma utrymme och genererar därför inte lika 

många negativa känslor i framställningarna, vilket enligt Thompson (2000) är en förutsättning för 

att en skandal ska eskalera. Hans roll förblir blek och frånvarande i rapporteringen vilket har till stor 

del att göra med att han sjukskriver sig och är sparsam med sina kommentarer till media.   

 

Att Billström – till skillnad från sina kollegor Borelius och Stegö- Chilo – inte skyller ifrån sig på 

slarv utan gör ett aktivt val att inte betala gör förmodligen att hans övertramp inte heller tillskrivs 

samma moraliska fördömande (Expressen: Kastade räkningarna. Migrationsministern skolkade från 

licensen - gillade inte SVT, 2006-10-12). Men en annan orsak kan också vara att det inte ställs 

samma krav på honom att värna om kulturen eftersom han är migrationsminister.  
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Bromanders (2012) forskning visar att medierapporteringen kring skandaler där män är inblandade 

en mer förlåtande och accepterande ton medan tonen mot kvinnor är mer fördömande och innehåller 

fler negativa spekulationer (Bromander, 2010:10-12).  Genomgående i rapporteringen så ifrågasätts 

kvinnornas trovärdighet och moral. Deras förmåga och kompetens att leva upp till de krav som 

ställs på folkvalda politiker räcker inte. De har helt enkelt inte vad som krävs. Männens snedsteg 

kritiseras men deras kompetens blir inte ifrågasatt på samma sätt.  

 

7. DISKUSSION  
	  
7.1 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur de fyra ministrarna Borg, Borelius, Stegö- Chilo 

och Billström framställdes i tidningarna Expressen och Aftonbladet samt om det fanns några 

skillnader och likheter i tidningarnas skildringar av kvinnorna och männen i ministerskandalen. 

Genom att studera tidningarnas inramningar med hjälp av framing ville uppsatsen ta reda på vilka 

proportioner som skandalen fick, vilken vinkel som var dominerande samt vilja källor som 

prioriterades och hur sociala normer skildrades i de olika skandalerna.   

Efter att ha gått igenom samtliga 16 artiklar i tidningarna under perioden 6-18 oktober går det att 

konstatera att det fanns både skillnader och likheter. När det gäller de kvinnliga politikerna ges de 

större utrymme i rapporteringen än männen när det gäller antal artiklar, vinkeln är mer negativ och 

kvinnorna skildras mer utifrån än privat framför politiskt perspektiv där deras hemmiljöer, 

känslomässiga attribut och livsstil skildras, vilket försvagar deras yrkesmässiga roll och förstärker 

deras roll som antagonister. Deras moral framställs som bristande och förtroendet inom och utanför 

partiet beskrivs som litet vilket till slut leder till krav om avgång. 

Det skrivs mindre om männens skandaler men de får desto mer utrymme att uttala sig i stället för att 

utomstående aktörer ska få diktera skandalens utfall, vilket sker i kvinnornas fall. Männen beskrivs 

främst utifrån sin yrkesroll som politiker och tilldelas pålitliga karaktärsdrag där deras politiska 

idéer lyfts fram. Detta förstärker deras roll som protagonister och tillsammans med internt stöd från 

partiet lyckas de trots skandalerna, behålla förtroendet som politiker och ta sig ur drevet.  

 

7.2 Klarar sig männen bättre när drevet går? 
Då är frågan: klarar sig män bättre än kvinnor när drevet går? Utifrån den tidigare forskning som 

presenterats verkar det så. Enligt Ester Pollack är män bättre på kämpa emot och inte lägga sig platt 

när de befinner sig mitt i en skandal. Männen får dessutom mer stöd och uppbackning av sin 
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omgivning när de befinner sig i en skandal vilket blir tydligt även i denna studie (Pollack 2009: 99-

120).  

Forskningen pekar på att kön har en betydelse i politiska skandaler (Bromander, 2012: 152-154). Är 

du kvinna är sannolikheten större att fokus kommer att flyttas från de politiska frågorna och själva 

händelsen till ditt privatliv och ditt sätt att bete dig på. Vidare kommer granskningen av övertrampet 

förmodligen bli hårdare och mer intensiv om du är kvinna. Sammanfattningsvis verkar toleransen 

för kvinnliga politikers övertramp vara lägre bland medierna. Kvinnorna har mer att leva upp till, 

både när det gäller politisk ambition och representativitet. De måste ständigt vara medvetna om hur 

de uppfattas av omgivningen när det gäller beteende och livsstil för att inte reta upp reportrar och 

bli kända som den ”snobbiga” ”manhaftiga” eller ”hysteriska” politikern (Ross 2010: 105). 

 

En orsak till att kvinnor granskas hårdare kan vara att politiken länge varit en mansdominerad värld, 

där traditionellt manliga beteenden fortfarande premieras – även av medierna. Även om en kvinna 

anpassar sig till dessa beteenden kommer hon alltid ha det lite tuffare än sina manliga kollegor, så 

länge dessa förställningar om manligt politiskt ledarskap dominerar. Att kvinnor fortfarande 

bedöms utifrån sitt utseende och inte sina åsikter – och män tvärtom – hänger samman med de 

gamla könsstrukturer och normer kring manligt och kvinnligt som fortfarande lever kvar i 

samhället. Där förväntas kvinnor vara omgivningen till lags och inte ta för mycket plats (Ross 2010: 

110). 

Studien som presenterats i denna uppsats är dock inte tillräckligt omfattande för att kunna dra 

slutsatsen att kön spelar en avgörande roll i skandaler och att kvinnor alltid har det tuffare. 

Skandalens utfall kan bero på andra faktorer som politikerns bakgrund, händelsens komplexitet, 

vilken typ av normbrott som begåtts eller hur fördelningen mellan övriga nyhetshändelser ser ut 

under den undersökta perioden. Det kan vidare vara andra sociala aspekter som avgör hur medierna 

väljer att framställa en skandal så som social klass, vilket är något som framkom i framställningen 

av handelsminister Borelius. Det krävs fler och mer omfattande studier för att säkerställa ett sådant 

påstående. 

 

7.3 Förslag på vidare forskning 
Denna uppsats har valt att identifiera vilka olika inramningar som förekommer i artiklarna och alltså 

inte inramningarnas effekter, hur läsarna uppfattar materialet. Receptionsstudier kan därför vara ett 

förslag för vidare forskning, det vill säga hur läsarna uppfattar materialet. Ju oftare en viss typ av 

inramning förekommer i nyhetstexter, desto troligare är det att den generella uppfattningen kommer 

att påverkas av de dominerande inramningarna (Entman, 1991:24). Detta kan förklara varför en 
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läsaropinion stöder eller är kritisk mot en politiker eller viss fråga och kan därför vara av intresse 

för framtida forskning. För att mer djupgående kunna ta reda på hur stort utrymme skandalen har 

fått samt hur länge drevet i medierna pågått, skulle även det externa nyhetsflödet, det vill säga de 

andra nyheter som publicerades under den undersökta tidsperioden, även kunna innefattas och 

studeras. Då det finns andra faktorer än kön som spelar in när det gäller tidningarnas framställningar 

av skandaler, vore det även intressant att undersöka ifall det finns andra sociala aspekter som 

påverkar skildringarna av politikerna så som samhällsklass.  
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Artiklar 

 Aftonbladet: Hon sågas hon avgår, 2006-10-15. 

Aftonbladet: Så slipper hon skatt, 2006-10-13. 

Aftonbladet: Hon struntade i tv-licens- i 16 år, 2006-11-10. 

Aftonbladet: Partistaben tystade henne, 2006-10-18. 

Aftonbladet: ”Jag tror att vi följt reglerna”, 2006-10-17. 

Aftonbladet: Hon fick svart lön, 2006-10-17. 

Aftonbladet: M-toppar – Avgå nu, Billström, 2006-10-17. 

Aftonbladet: Reinfeldt till attack: Det finns inga ofelbara människor, 2006, 10-18. 

Expressen: 238 timmar som minister – Stegö Chilo trotsade Reinfeldt in i det sista, 2006-10-17. 

Expressen: Reinfeldt är lättad – nu kan han lägga Borelius-krisen bakom sig, 2006-10-15. 

Expressen: Övertalas att lämna jobbet. Moderaternas advokat ska övertyga Borelius att läget är 

ohållbart, 2006-10-14. 

Expressen: Avgå i dag – toppmoderater attackerar kulturministern, 2006-10-15. 

Expressen: - Tror jag gjort rätt. Finansministern om lönerna till sina barnvakter, 2006-10-17. 

Expressen: Stödet till ministern. Många svenskar anser att Borg gjort rätt, 2006-10-18. 
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Expressen: I dag blir statsråden polisanmälda, 2006,-10-12. 

Expressen: Kastade räkningarna – migrationsministern skolkade från licensen – gillade inte SVT, 

2006-10-12. 

 

 

 

 

 

 

 


