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Inledning 
De politiska skandalerna har stadigt ökat i Sverige ju närmare nutid man kommer (Allern & 

Pollack 2012, s. 14).  Detta behöver inte betyda att politikers moraliska överträdelser också 

har ökat med tiden, det förhåller sig snarare så att medias definition av vad som kan anses 

vara en skandal har blivit bredare (Ibid. s.35). Den mediala politiken har också blivit mer 

personfixerad, till skillnad från partifixerad, vilket får följden att de politiska skandalerna som 

handlar om etiska överträdelser blir mer framträdande (Allern & Pollack 2012, s. 14). 

Media kallas ofta för ’’den tredje statsmakten’’ (Strömbäck 2003 s.21).  Media har inflytande 

över det politiska beslutsfattandet, den politiska dagordningen samt människors åsikter om 

politik. Det är främst medierna själva som avgör vad som är värt att betrakta som en nyhet 

och hur den sedan skall avbildas. Till följd av medias möjlighet att välja vad som har 

nyhetsvärde har de också makten att bestämma vilka incidenter och överträdelser som kan 

anses vara en skandal (Strömbäck 2000). Det som gör den politiska skandalen speciell är att 

den kan få väldigt långvariga politiska, men också personliga, konsekvenser (Ibid.). De mest 

dramatiska skandalerna kan tvärt och plötsligt avsluta långa politiska karriärer, då väljarnas 

förtroende sjunker kraftigt på väldigt kort tid (Strömbäck 2003 s.21).    

Allt eftersom att media har kommit att ta upp en större och större del av våra liv har också 

vår medieanvändning kommit att få stark påverkan på människors verklighetsuppfattning, 

åsiktsbildning och i förlängningen också deras politiska åsikter (Strömbäck 2012) 

Jesper Strömbäck beskriver detta som att media har makt över människors tankeprocesser 

(2000). Media kan påverka den politiska skandalens händelseförlopp, genom att de oftast är 

de som startar den genom att rapportera om den, och ibland kan de också påverka hur 

skandalen skall avslutas. Människors uppfattning och åsikter om politiker kan skapas eller 
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påverkas av media, då medias rapportering nästan uteslutande är människors primära 

informationskälla (Bromander 2010 s.20-21). 

Denna makt över ansvarsutkrävandet, eller kanske snarare avskedandemakten, kan utgöra 

ett problem. Denna problematik grundar sig i att ansvarsutkrävande uppgifter inte 

automatiskt följer med medias granskande roll. Den ansvarsutkrävande makten är 

förbehållet väljarnas genom allmänna val.  Det är inte medias roll att bestämma vilka 

politiker som skall representera väljarna, den makten skall ligga hos väljarna (Bromander 

2010 s.21).  

Den ökade frekvensen av politiska skandaler kan komma att försvåra den politiska 

rekryteringsprocessen, då den mediala granskning och det offentliga livet bedöms vara ett 

för högt pris att betala för annars mycket kompetenta människor (Dobel 1998).  

Den tidigarde kulturministern Cecilia Stegö Chilo, som tvingades avgå på grund av en politisk 

skandal, kommenterade i efterhand medias rapportering på detta sätt: 

’’Det här riskerar förstås att leda till att färre personer är villiga att ta på 

sig politiska uppdrag. Människor som på nära håll sett vad jag fick gå 

igenom säger nästan utan undantag att de aldrig i livet skulle utsätta sig 

för att bli minister.’’ (Pihlblad 2010 s.98) 

 

Den tidigare socialdemokratiska justitieministern Thomas Bodström har också utalat sig om 

denna problematik i sina memoarer, där han nämner att en nära vän skulle tänka sig att anta 

ett politiskt uppdrag men tyvärr har ’’en hel kyrkogård i garderoben’’ (Bodström 2011 s.18). 

En intensiv mediabevakning, både av karriär och privatliv, kan vara priset man får betala för 

att inneha höga politiska ämbeten. Problem kan dock uppstå om den politiska 

rapporteringen i vissa fall är omotiverat mer intensiv, kritisk och mindre förlåtande. Att vissa 

människor, utan större anledning, får betala ett högre pris för medias granskning än andra 

(Bromander 2010 s.23).  

Vanliga människor kommer inte i lika stor utsträckning att finnas i politiken om de inte har 

ett fläckfritt förflutet. I politiska disskussioner om krav och förväntningar så förs ofta 
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problemet fram att politiken saknar vanliga människor. Risken finns att politiker efterhand 

kommer att bli ett mycket speciellt släkte, eller typ av människor (Bromander 2010 s.24).  

Det person som ändå vill bli politiker kan komma att bli mindre tillgängliga och personliga i 

mötet med media. Många politiker kan komma att anta attityden ’’Det spelar ingen roll vad 

jag gör eller säger eftersom medierna redan har bestämt sig för vad de ska skriva’’, och på 

grund av detta så väljer de att inte uttala sig i media alls. Om politiker upplever att de själva 

eller någon av deras kollegor missgynnas i rapporteringen av politiska skandaler så kan detta 

resultera i att även relationen med media under normala omständigheter påverkas negativt. 

Rädslan för att allt politiker säger till journalister kommer att missförstås eller tas ur sitt 

sammanhang kan leda till att våra förtroendevalda förvandlas till robotar som bara använder 

sig av klyschor och floskler i intervjuer. Hur personer agerar i mötet med medierna under 

normala omständigheter kan därför påverkas av deras tidigare upplevelser av medias 

rapportering om mer extrema situationer som politiska skandaler (Bromander 2010 s.24-25).  

Den ökade medialiseringen av politiken, och kanske framför allt av politikerna själva, är 

onekligen en utveckling som kan få potentiellt negativa konsekvenser för graden av 

demokrati i Sverige. Dock så skall detta i denna uppsats främst tjäna som en bakgrund, och 

förklaring till varför läget ser ut som det gör.  

Denna uppsats inriktar sig på att undersöka de retoriska förvarsstrategier som politiker 

använder när de blir huvudperson i en politisk skandal. Detta kommer att göras genom att 

identifiera 92 fall av politiska skandaler under tidsperioden 1997-2010. Jag ska studera de 

retoriska försvarstrategier som användes i alla skandaler i urvalet, och sedan kategorisera 

dessa. Urvalet kommer också att sorteras enligt variabeln ’’avgått/ inte avgått’’ för att 

undersöka om det finns ett samband mellan om en politiker avgick, eller inte, beroende på 

vilken retorisk försvarstrategi denne använde.  

Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka vilka retoriska försvarstekniker politiker använder sig 

av då de hamnar i fokus för en politisk skandal, och huruvida användningen av vissa 
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försvarstekniker framför andra ökar politikernas chanser att behålla sitt förtroendeuppdrag. 

Frågeställningarna lyder alltså: 

- Vilka försvarstekniker används av de som får behålla sitt förtroendeuppdrag? 

- Vilka försvarstekniker används av de som avgår från sitt förtroendeuppdrag? 

- Vilken försvarsteknik, om någon, verkar mer lyckosam att använda i politiska 

skandaler? 

 

Bakgrund 

Media brukar oftast anses ha två primära ansvarsområden; informationsspridning och 

granskning(Asp 2007, 2006). Att granska politiker, samt att avslöja politiska skandaler är 

alltså en mycket viktig och central del av medias roll i samhället. En fri och oberoende press 

är en vital del av demokratins förutsättningar, då de spelar stor roll för folkets möjligheter 

att få information och kunskap. Massmedia skapar också många möjligheter för medborgare 

att göra sina åsikter hörda. Politiska filosofer såsom Jurgen Habermas och Hannah Arendt 

hävdar ofta att just dessa komponenter är de allra viktigaste förutsättningarna för en 

fungerande demokrati (Bengtsson 2001 s.21). 

Många svenska studier om politisk journalistik hävdar att det utvecklats en viss typ av 

’’medielogik’’ , en medielogik som fungerar som en dramaturgisk form som uppmuntrar till 

att lägga stor fokus på det ovanliga, spekulativa, personliga och konfliktfyllda. Detta 

resulterar i att ge en bild av politiken som inte egentligen överenstämmer med verkligheten 

(Strömbäck 1998, Asp 1990). 

’’Den politiska journalistiken ska inte bara informera och granska, den måste i ökad 

utsträckning också sälja’’ skriver Lars Nord (2001 s.19). Den förändring som förmodligen har 

bidragit mest till att medias rapportering förändrats är den ständigt ökade konkurrensen om 

publik och pengar, inte bara från andra tidningar och tv-nyheter, utan också från webb-

baserade nyhetskällor. Nya medier och nya medieformat dyker upp i allt större utsträckning. 

Genom att vara de som avslöjar politiska skandaler kan nya medier snabbt etablera sig och 
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hitta en publik, och detta har därför lett till att det dyker upp fler och fler individer som 

sysslar med granskande journalistik (Strömbäck 2005 s.2). 

Denna utveckling har resulterat i att media tvingas foga sig till en ekonomisk 

marknadsanpassning, där nyhetsinnehållet främst styrs av vad som ’’säljer bäst’’ och ger 

dem störst publik, vilket inte alltid är samma sak som faktiskt nyhetsvärde (Ibid.). Och 

politiska skandaler med högprofilerade personer inblandade är idag hårdvaluta inom 

journalismen (Johansson 2006 s.65).  

Denna ökande konkurrens och rädsla för att missa stora nyheter, och som följd av detta 

förlora intäkter, kan innebära att journalister börjar göra överträdelser och bryta mot 

tidigare vedertagen praxis för att vara först med en nyhet (Strömbäck 2005:2). I och med 

denna utveckling har också förekomsten av mediadrev etablerats och också en vanligare och 

vanligare företeelse (Lerner 2010). 

Pressen på journalister att vara först med nya avslöjanden och skandaler har bara blivit 

större, och därav ökar risken att tidningar inte tar sig tid att tolka och bekräfta sina uppgifter. 

Detta kan få negativa konsekvenser för journalister och media i stort då människors 

förtroende för mediumet kan sjunka. Det kan också få negativa konsekvenser för personen 

avslöjandet rör, då hens handlingar eller utalande kan bli förvrängda eller misstolkade av 

journalister (Ibid). 

Den politiska journalistiken har utvecklats från objektiv rapportering till att ofta istället anta 

formen av aktivt berättande (Stúr 2009 s.202). En av konsekvenserna av detta är också att 

personifieringen av politiken ökar (Nord 2001s.20). Politiker måste i större utsträckning 

synas i media för att ’’finnas’’ och för att nå ut till potentiella väljare. I och med denna 

förändring är det ofta fördelaktigt att som politiker etablera en positiv och närgången 

relation till media. Men detta har också en mörk baksida i det faktum att politiker som tar 

stor plats i media också löper betydligt större risk att deras liv och bakgrund granskas mycket 

noggrant (Johansson 2006 s.64). 

Utvecklingen av krishantering 
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När medielandskapet och den politiska journalistiken förändras så måste också politikerna 

utveckla sin krishantering. PR-konsulter har gjort ett omfattande intåg i den politiska sfären 

på senare år, men området befinner sig fortfarande i ständig utveckling. Innan Mona Sahlins 

’’toblerone’’-skandal hade till exempel inte ’’time out’’ varit ett vanligt begrepp eller strategi 

vid politiska skandaler, men flera politiker efter henne har valt att göra samma sak när de 

råkade ut för liknande kritik   (Persson 2007 s.120). 

Den påverkan krishantering kan ha på en politisk skandal varierar. För små skandaler behövs 

oftast inte ens någon krishantering. Det som karaktäriserar dem som ’’små’’ är att de snabbt 

faller i glömska och upprör få personer. För stora och komplicerade skandaler kan å andra 

sidan krishantering komma att ha stor betydelse för skandalens avslut. Framgångsrik 

krishantering kan effektivt släcka bränder, medans dålig krishantering till och med kan göra 

skandalen värre än den tidigare var. Krishanteringen är därav av stor betydelse för stora 

skandaler, dock hjälper det ibland inte vad huvudpersonen än gör eller säger. 

Huvudpersonens förtroende i allmänhetens ögon kan vara nästan helt förbrukat och då är 

möjligheten att få tillbaka den liten.  När dessa skandaler övergår till mediedrev blir det 

speciellt svårt för huvudpersonen att klara den mediala trycket (Bromander 2010 s.70). 

Teori 
Allt eftersom medias granskning har blivit aggressivare och de politiska skandalerna fler har 

också krishanteringen blivit en större del av den politiska sfären . Eftersom detta fortfarande 

är en relativt ny företeelse så finns det inte speciellt mycket forskning inom området, flera 

journalister har skrivit om det, men få akademiska texter finns att finna, speciellt sådana 

som fokuserar på den svenska politiken. 

Det finns dock en hel del forskning om kriskommunikation och apologia som fokuserar på 

andra områden. Orla Vigsös artikel Kriskommunikation – från vem till vem?, studerar ämnet 

genom att analysera Försäkringskassan uttrycker sig i en artikel.  

Apologia tillhör den retoriska genren och syftar till självförsvar. Apologia definierades för 

första gången 1973 av Ware och Linkugel, men har sedan dess förfinats av forskare såsom 

Dionisopolous and Vibbert (1988) och Benoit (1995).  
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Dionisopolous and Vibbert (1988) var de första som argumenterade för att apologia-teorin 

kunde användas för att försvara företags rykte också, och inte bara enskilda personers. 

Benoit utvecklade sedan denna teori vidare och anses var en av de mest fullständiga teorier 

för kriskommunkation som finns idag (Coombs, Frandsen, Holladay, Johansen 2010 s.340). 

Benoits apologia- teori är alltså i grunden utvecklad för att försvara företags rykte. Men 

anses fortfarande var lämplig att använda för att analysera politikers kriskommunikation då 

Benoits apologiateori anses vara en av de främsta för att hantera krissituationer 

överhuvudtaget. Det är också så att politiker nästan aldrig skriver sina tal själva, utan har 

ofta en hel stab bakom sig som utformar kriskommunikationen, vilket liknar sättet företag 

hanterar liknande situationer (Sandahl 2015).Till exempel så presenteras teorin i boken 

Effective crisis communication: Moving from crisis to opportunity, som en väldigt effektiv 

strategi för att laga organisationers eller individers rykte (Ulmer, Sellow & Seeger 2011, s. 

17).  Benoits apologiateori omnämns ofta som den metod alla företag borde grunda sig i om 

de har ett behov av att förbättra sitt anseende efter en tvivelaktig handling (Blosenhauer 

s.6). Även i svenska böcker om krishantering, till exempel Kriskommunikation av Jesper 

Falkheimer, Mats Heide och Larsåke Larssons, omnäms Benoits teori fördelaktigt (2009, s. 

98). 

Jag finner också att Benoits apologiateori är speciellt lämplig för min undersökning då den 

fokuserar på hur det går att återfå förtroende efter en skandal. Benoit skriver själv att 

tidigare retorikforskning oftast fokuserat på vad som skett, medans han har valt att rikta in 

sig på hur man kan återhämta sig från en skandal, och vilka medel som man kan använda sig 

av (Benoit 1995 s.9)  

’’Krishantering’’ är en relativt ny term inom politiken, men försvarsstrategier som sådana kan 

hittas så långt tillbaka i tiden som i Sokrates försvarstal, som Plato skrev ner det. I Sokrates 

försvarstal så använder sig Sokrates av flera utalanden som lätt kan kategoriseras in i Benoits 

apologiateori. Meningen  “Let the event be as god wills” kan tolkas som en användning av 

trancendence, alltså att han försöker sätta händelsen i ett större perspektiv. Sokrates 

fortsätter sedan med att säga:  
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“Well, although I do not suppose that either of us knows anything really beautiful and good, I 

am better off than he is–for he knows nothing, and thinks that he knows. I neither know nor 

think that I know” (Plato)  

Här attackerar Sokrates sina anklagare, vilket enligt Benoit är en av metoderna tillgängliga 

för att reducera negativitet (Blosenhauer 2014 s. 7-8).  

Detta är bara några få exempel på hur Benoits apologia-teori enkelt kan tillämpas på ett flera 

tusen år gammalt försvarstal, och därför blir det också lätt att argumentera för att Benoits 

apologia är tidlös och därför kan tillämpas på försvarstal oavsett när de formulerades.  

Vad är en skandal?  

I John B. Thompsons bok Political Scandal – power and visibility in the media age (2000 s.13) 

definierar den brittiska sociologen 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’’.  För att en politisk skandal skall uppstå krävs alltså att en person begår någon 

form av överträdelse. Men sedan så måste kunskap om  denna överträdelse komma ut till 

allmänheten. Skandalen kräver såklart också att majoriteten av alla människor blir illa 

berörda av överträdelsen (Bromander 2012 s.9). 

Poltiska skandaler uppkommer nu för tiden ganska regelbundet, men bör ändå betraktas 

som något annat än den politiska vardagen. Skandalen uppkommer oftast plötsligt, och 

bryter normala rutiner och planer då den kräver omedelbar uppmärksamhet. Den ändrar 

den politiska agendan och kan kräva krisberedskap. Politiska skandaler har funnits precis lika 

länge som politiker själv, men hur ofta de uppkommer är nästan omöjligt att förutsägbara. 

Skandalens oförutsägbarhet beror i stor del på att ingen vet när den uppkommer och att 

överträdelsen i fråga inte behöver vara aktuell utan kan mycket väl vara flera år gammal när 

den avslöjas (Bromander 2012 s.8). Det är också mycket svårt att avgöra när en skandal 

kommer sluta, och på vilket sätt detta kommer att ske (Bromander 2012 s.9).  

Urvalsgrupp 
Urvalet av politiska skandaler kommer från Tobias Bromanders uppmärksammade 

avhandling från 2010, där han tittar på hur manliga respektive kvinnliga politiker behandlas 
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av media när de råkar ut för mediedrev mot sin person. I denna avhandling har han 

identifierat och analyserat 92 fall av politiska skandaler inom tidsperioden 1997 och 2010. 

Urvalet använder sig av en bredare empirisk operationalisering av definitionen politisk 

skandal än tidigare studier, bland annat genom att den inkluderar ’’mindre’’ skandaler som 

avslutades efter relativt kort tid (Bromander 2010 s.54). I samtliga fall har dock medias 

rapportering om skandalen pågått i minst tre dagar (Ibid.).  

Bromander studerar alltså också svenska politiska skandaler under samma tidsperiod som 

jag gör, men där slutar likheterna mellan våra undersökningar. Bromander studerar 

uteslutande om kvinnliga och manliga politiker behandlas olika av media när de blir 

huvudperson för en politisk skandal. Denna uppsats intresserar sig inte för könsskillnader, 

utan för de retoriska strategier som politiker använder sig av.  

För att kunna definiera vad exakt som räknas som en skandal behöver skandalkriterierna 

definieras ytterligare. Bromander operationaliserar dessa till ett överträdelsekriterium, 

spridningskriterium och ett responskriterium. För att en överträdelse skall kunna räknas som 

en politisk skandal bör ’’incidenten’’ uppfylla samtliga kriterier: 

1. Överträdelsekriterium 

Alla politiska skandaler börjar med någon form av moralisk eller juridisk överträdelse. Alla 

skandaler börjar med en överträdelse, men alla överträdelser leder inte till en politisk 

skandal. Det finns ingen objektiv definition av vad som räknas som en överträdelse, och 

brukar också variera dramatisk mellan olika länder och mediakulturer. Många skandaler har 

både en juridisk och moralisk dimension. I de fall då skandalen har en juridisk dimension så 

behöver inte denna juridiska överträdelse resultera i en fällande dom, den behöver 

egentligen inte ens resultera i ett åtal. Det enda som krävs är att misstänken om en juridisk 

överträdelse förekommer.  För att detta kriterie skall anses vara uppfyllt, enligt Bromander, 

så måste det framgå i medias rapportering att huvudpersonen, politikern, är skyldig till 

någon form av överträdelse.  

2. Spridningskriterium 
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Andra människor måste ha kännedom om politikerns överträdelse. Överträdelsen måste 

alltså vara allmänt känd för att den skall kunna utvecklas till en politisk skandal. För att detta 

kriterie skall kunna anses vara uppfyllt så måste politikerns överträdelse vara omskriven i 

minst hälften av de nyhetsmedier som Bromander studerar i sin avhandling.   

3. Responskriterium 

En skandal är ingen skandal om inte någon blir upprörd över politikerns överträdelse. Någon 

form av negativ reaktion måste förmedlas av medias rapportering, att endast informera om 

att överträdelsen har ägt rum räcker inte. Att en förtroendevald till exempel förlorar 

körkortet i en hastighetskontroll behöver inte bli en skandal. Det blir en skandal först när en 

annan personer eller personer anser att överträdelsen är att betrakta som en skandal. För 

att en skandal skall ha förutsättning att väcka upprörda känslor hos en bredare publik krävs 

det också att medias rapportering om skandalen pågår i flera dagar. För att detta kriterie 

skall uppfyllas måste medias rapportering pågå in minst tre dagar, och inkludera negativa 

reaktioner på överträdelsen. 

Metod och Material 

Undersökningen består av 92 fall av politiska skandaler rörande svenska riksdagspolitiker 

mellan åren 1997-2010. Jag har sedan tagit fram artiklar, intervjuer eller presskonferenser i 

alla dessa 92 fall, där politikern som är huvudperson för skandalen utalar sig om sitt  

agerande.  Dessa kommer sedan att analyseras textkritiskt och de försvarsstrategier som 

används kommer kvantifieras och sorteras in i den kategori som passar den bäst. Denna 

kategorisering består av fem variabler, i vissa fall med sina egna underkategorier, som 

befinner sig på en nominalskala. Variblerna befinner sig på en nominalskala då de inte går att 

rangordna. Dessa variabler är baserade på de försvarsstrategier som Benoit presenterar i sin 

bok Accounts, excuses, and apologies: a theory of image restoration strategies (1995). Dessa 

kommer att förklaras närmare under rubriken Analysverktyg. 

Jag har valt att enbart granska svenska politiker och de skandaler de varit inblandade i. 

Främst för att det är lättare att jämföra politiska skandaler och hur de hanteras när de alla 
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figurerar inom samma medielandskap, och därför granskas av samma journalister, eller 

iallafall samma tidningar och tv-kanaler.  

För att denna sortens undersökning skall vara genomförbar på den relativt korta tid som 

finns så krävs det att urvalet potentiella källor begränsas. När politikers försvarstekniker 

klassificeras kommer jag alltså bara titta på nationell media. De medier som kommer 

användas är Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, SVT, 

TV4 och Sveriges Radio. Om politikern ifråga skulle välja att ’’tala ut’’ i en mindre tidning till 

exempel, kommer detta alltså inte att vara med i denna undersökning.  

Jag kommer alltså till stor del att använda mig av artiklar från Sveriges etablerade nationella 

tidningar, så som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, och Aftonbladet. Att välja 

tidningar som går ut till hela Sveriges befolkning var främst för att de oftast bevakar och 

skriver om denna sorts stora skandaler i mycket större utsträckning än lokala tidningar. 

Lokaltidningar brukar oftast skriva mer om saker som händer i den region där deras läsare 

finns, och deras läsarskara är till stor del prenumeranter.  

Den nationella pressen, speciellt kvällstidningar som Aftonbladet och Expressen, är mer 

beroende på försäljningen av lösnummer för att överleva, och har därför en tendens att 

ägna större uppmärksamhet åt politiska skandaler. I många fall så är det också journalister 

som är anställda vid någon av dessa större medier som har varit de som från början avslöjat 

skandalen, och då alltså varit först med informationen. De stora tidningarna har också mer 

personal och resurser som gör att de kan ägna mer tid åt att få fram all information om 

skandalen ifråga. Eftersom dessa nationella tidningar också är de med högst antal läsare är 

de också de tidningar som politiker nästan alltid väljer att ’’tala ut’’ i då de är de medier som 

når flest av deras potentiella väljare.   . 

Ett stort problem med denna undersökning är den enormt varierande mängd artiklar och 

annan information som finns tillgängliga om varje enskilt fall. I fallet Gudrun Schyman så 

finns det en uppsjö av artiklar, böcker, video och analyser medans man i vissa andra 

skandaler får hålla till godo med några få artiklar. 
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Analysverktyg 
Jag kommer använda mig av William L. Benoits apologiateori som analysverktyg. Denna teori 

presenteras i Benoits bok Accounts, excuses, and apologies: a theory of image restoration 

strategies (1995). Denna teori är uppdelad i fem olika strategier som kan användas som 

verktyg för att rädda sitt skadade ethos. Dessa fem är förnekelse; undvikande av ansvar; 

reducera negativitet; förbättringsåtgärder och botgöring. Alla försvarstrategier som 

politikerna i denna undersökning använder sig av kommer att hamna i någon av dessa fem 

kategorier, dock så behöver en person inte nödvändigtvis bara använda sig av en typ av 

strategi. Ibland så går de in i varandra, eller så använder politikern sig av flera olika 

försvarsstrategier i samma försvarstal eller vid olika tidpunkter. Detta gör att antalet 

försvarsstratigier som används kan komma att bli högre än antalet fall som studeras.   

Här nedanför följer min operationalisering av dessa fem försvarsstrategier.  

1. Förnekelse  

Personen som är föremål för skandalen förnekar att denna begått en felaktig handling, eller 

förnekar att händelsen i fråga ens har inträffat. Personen kan i denna situation redovisa alibi 

eller hävda att bevisen hens anklagare har är falska, eller manipulerade (Benoit 1995, s.2). I 

de fall där politikern ifråga vägrar utala sig om skandalen kommer detta också att 

kategoriseras som förnekelse.  

2. Undvikande av ansvar 

Här erkänner målsägande att händelsen ifråga har ägt rum, men avsäger sig också allt ansvar 

för den. Man kan till exempel hävda att man inte var den som kontrollerade 

händelseförloppet eller att det hela var en olyckshändelse (Benoit 1995, s.75). 

3. Reducera negativitet 

Målsägande försöker förminska graden av upprördhet/ogillande mot sig själv. Det finns sex 

olika sätt att göra detta på. 

• Bolstering – Man försöker höja publikens positiva attityd mot målsägande, så 

att handlingen ter sig mindre negativ i jämförelse.  
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• Minimisation – Man minimerar handlingens negativitet så det hela inte verkar 

vara en så allvarlig överträdelse som den egentligen var. 

• Differentation – Man använder andra, allvarligare händelser, för att få sina 

egna handlingar att verka mindre allvarliga 

• Attacking one’s accuser – Man attackerar sin anklagare för att få den anklagade 

att se bättre ut. 

• Kompenstation – Man erbjuder sig att på något sätt kompenstera offret/offren 

för att få bort deras negativa attityd mot den anklagade (Benoit 1995, s.76-78).  

 Transcendence – Man försöker sätta handlingen i en större kontext, för att den inte 

skall verka lika negativ. 

4. Förbättringsåtgärder 

Personen ifråga lovar att förbättra sig och lära sig av sina misstag så att detta aldrig inträffar 

igen. Här hävdar också Benoit att denna strategi, till skillnad från ovanstående, inte handlar 

om att erbjuda kompenstation, utan snarare om att ställa saker tillrätta (Benoit 1995, s.79). 

5. Botgöring 

Personen erkänner, tar på sig skulden för händelsen, och ber om ursäkt. Sedan ber personen 

också om förlåtelse. Benoit påpekar dock att man måste verka genuint ångerfull för att 

allmänheten skall övertygas (Ibid.) 

 Alla försvarstrategier som politikerna i denna undersökning använder sig av kommer att 

hamna i någon av dessa fem kategorier, dock så behöver en person inte nödvändigtvis bara 

använda sig av en typ av strategi. Ibland så går de in i varandra, eller så använder politikern 

sig av flera olika försvar i samma försvar eller vid olika tidpunkter. Detta gör att antalet 

försvarsstratigier som används kan komma att bli högre än antalet mediedrev och politiker 

som studeras. 
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Analys 

Urvalet består, som sagt, av 92 fall av politiska skandaler under perioden 1997 – 2010. Innan 

vi kommer till den huvudsakliga undersökningen, den som rör frågeställningarna i syftet, så 

presenteras här två tabeller som ämnar ge en viss bakgrund till själva undersökningen. Den 

första tabellen beskriver vilka partier som politikerna i urvalet kommer ifrån. Den andra 

tabellen beskriver vilka försvarsstrategier som är populärast överhuvudtaget, alltså oavsett 

om politikern ifråga avgick eller inte.  För ytterligare information hänvisar jag till bilagan, som 

innehåller kodningschemat och fullständig lista på alla politiska skandaler som ingår i 

analysen, samt vilka försvarsstrategier som används i varje specifikt fall.  

Figur 1.  

      

Mer än hälften av alla fall i urvalet har en Socialdemokrat som huvudperson, 55 stycken för 

att vara exakt. Detta är egentligen inte så konstigt då Socialdemokraterna har varit det 

styrande partiet i Sverige under majoriteten av de år urvalet kommer ifrån. Något som redan 

tagits upp i inledningen och bakgrunden är hur medialandskapet har förändrats under 

senare år, och hur journalister därför i större utsträckning måste jaga nyheter med ’’hög 

profil’’. Då Socialdemokraterna nästan alltid haft makten, eller åtminstonde upptagit en stor 
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del av riksdagen, så följer det också ganska logiskt att partiet också har flest högprofilerade 

personer som kan begå möjliga moraliska eller juridiska överträdelser. En politiker som, på 

grund av sitt stora inflytande, ofta syns i media är ett mer ’’attraktivt byte’’ för journalister 

än en politiker med låg profil och inflytande (Pihlblad 2010).  

I 17 fall i urvalet hade den politiska skandalen en person från Moderaterna som 

huvudperson, vilket ger dem andra plats i denna undersökning, men fortfarande ligger de 

långt efter Socialdemokraterna. Då Moderaterna, i allians med KD, C och FP, styrde Sverige 

under fyra av åren urvalet kommer ifrån så följer detta i linje med vad jag skrivit om 

Socialdemokraterna. Nämligen att politiker vid makten granskas mer ingående än 

andra(Ibid).  

När det gäller de mindre partierna så blir denna tes inte lika klar. Bara tre av de 92 fallstudier 

som undersöks i denna uppsats har en Miljöpartist som huvudperson. Miljöpartiet kom in i 

riksdagen så sent som 1994, bara tre år innan vårt urval tar vid, vilket gör att de under 

urvalsperioden inte var lika etablerade som de andra partierna. Detta kan ha haft stor 

inverkan på deras magra representation i detta urval, men faktum är att under åren 1997-

2010, så växer Miljöpartiet till att bli Sveriges tredje största parti vid valet 2010 (Scb). Enligt 

tesen ’’de största partierna blir mest granskade’’ borde alltså Miljöpartiet inte ha näst minst 

politiska skandaler under denna period.  

På andra sidan av detta så finns Kristdemokraterna, som ligger på tredje plats i antal politiska 

skandaler. Kristdemokraternas väljarstöd har under vår undersökningsperiod stadigt sjunkigt 

vid varje val. Från att ha varit de tredje största partiet efter valet 1998 till att hamna bara 1,6 

% över 4% spärren vid valet 2010 (SCB). Kristdemokraterna är alltså ganska gravt 

överrepresenterade när det kommer till att figurera i politiska skandaler. 

Vilken försvarsteknik är vanligast? 

Figur 2 visar vilka försvarsmetoder som används i alla 92 fall. Observera att majoriteten av 

politikerna i urvalsgruppen använder mer än en (1) försvarsmetod per fall, och politiska 

skandal, vilket betyder att antalet summerade försvarstekniker kan överskrida 92. 
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Undvikande av ansvar är, med fin marginal, den försvarsstrategi som används oftast; i 42 fall. 

Förnekelse kommer strax efter då det används i 40 fall.  Botgöring används i 35 fall, och 

hamnar därför på tredje plats. Detta går inte speciellt väl ihop med det faktum att PR-

experter oftast anser att botgöring är den enda effektiva strategin. Om politiker lyssnade på 

dessa råd borde denna strategin rimligtvis ligga högre upp på listan. Reducera negativitet, 

och dess underrubriker, används i 25 fall.  Förbättringsåtgärder används minst av alla, i bara 

15 fall av 92.  

Under figur 2 presenteras alla fem försvarsstrategier i det sammanhang de har använts i 

denna undersökning. Hur ofta försvarsstrategierna använts, och i hur många fall politikerna i 

urvalet som använt sig av dessa har avgått respektive behållit sitt förtroendeuppdrag 

presenteras först kort. Sedan illustreras min kategorisering med exempel från mitt urval. Jag 

har valt att inkludera detta stycke eftersom urvalet är alltför stort för att jag skall kunna 

förklara hur och varför jag har kategoriserat varje enskilt fall. Jag vill ändå göra ett försök till 

ökad transparens genom att ge illustrerande exempel som visar hur denna kategorisering 

har gått till.  

 

Figur 2.  
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Undvikande av ansvar 

Undvikande av ansvar användes i 42 fall. 6 personer som använde sig av denna 

försvarstrategi avgick, vilket alltså betyder att 36 personer behöll sina förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar är alltså , med fin marginal, den av Benoits försvarstrategier som 

politikerna använder sig av mest. Undvikande av ansvar används i stor utsträckning när den 

moraliska eller juridiska överträdelsen gäller ekonomiska frågor. När dessa skandaler handlar 

om politiker så gäller det nästan alltid att de misstänks ha använt skattepengar till privata 

inköp och resor. Majoriteten av de politiska skandalerna i urvalet handlar om att en politiker 

har agerat omoraliskt, men dock inte begått ett lagbrott. Politiska skandaler som rör 

ekonomi skiljer sig från denna majoritet, då denna typ av ’’överträdelser’’ kan leda till åtal, 

även om de inte alltid gör det. 

Den nya Alliansregeringens kulturminister Maria Borelius blev anklagad för en ekonomisk 

överträdelse, nämligen för att ha betalat en barnflicka svart under 90-talet. Hon förnekade 

inte händelsen, då avslöjandet hade sitt ursprung i en enkät där ministern själv uppgett att 

hon hade utnyttjat svarta tjänster (Holmén 2008).  

’’Det var i olika omgångar under 90-talet. Det kändes tråkigt att göra det, men jag hade inte 

råd och det fanns inga i min närhet som kunde ställa upp gratis’’ – Maria Borelius (Ibid.) 

Maria Borelius använder sig primärt av försvarstrategin undvikande av ansvar då hon hävdar 

att hon helt enkelt inte hade råd att betala sin barnflicka på annat sätt. Benoit skriver att 

denna strategi ofta används genom att personen hävdar att de inte hade någon kontroll över 

situationen (Benoit 1995 s.75). Maria Borelius hävdar att hon inte hade någon kontroll över 

sin situation då hon var tvungen att ha en barnflicka och valet att avlöna henne vitt inte 

fanns (Holmén 2008). 

Undvikande av ansvar är som sagt den populäraste försvarstrategien överlag, men också hos 

gruppen av politiker som klarade sig ur sina politiska skandaler ’’helskinnade’’. Dock så 

fungerade undvikande av ansvar inte i Maria Borelius fall, då hon avgick bara veckor efter att 

ha utsetts till kulturminister.  
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Det faktum att undvikande av ansvar är den populäraste försvarsmetoden när det gäller 

ekonomiska överträdelser anses ha börjat med Mona Sahlin och hennes kontokortsskandal 

1995. Från att ha haft en snabbt stigande karriär inom Socialdemokraterna, och vara en stark 

kandidat till partiledarposten så tvingades hon ta en ’’time-out’’ från politiken då det 

uppdagades att hon använt partiets kontokort för att betala flera privata utgifter. Också på 

mer lokal nivå blev kommunfullmäktige Sigvard Marjasin anklagad för att ha missbrukat 

offentliga medel. Speciellt avslöjandet om Mona Sahlins krångliga ekonomi blev så pass 

uppmärksammat att detta gett journalister ökade initiativ att gräva i andra politikers 

ekonomi. Generellt så har också avslöjanden rörande politikers ekonomiska överträdelser 

blivit fler efter 1995 (Abdelzadeh 2011).  

I princip alla politiker som försvarat sig i ekonomiska skandaler med hjälp av undvikande av 

ansvar har hänvisat till att de inte förstått reglerna ordentligt, fått väldigt dålig information 

om de regler som gäller eller helt enkelt inte hunnit redovisa vissa saker ordentligt på grund 

av deras hektiska arbeten. Sten Andersson från Moderaterna säger till exempel, efter att ha 

missat att redovisa vissa kvitton, att han aldrig behövt redovisa kvitton förut och därför inte 

förstår varför han skulle behöva göra det nu heller (Bromander 2010). Maj- Inger Klingvall 

från Socialdemokraterna är en av flera fall i vår urvalsgrupp vars avdrag blivit underkända 

hos Skatteverket. Klingvall försvarade sig med att hon gjort ett misstag eftersom hon inte 

varit tillräckligt pålästa om Skatteverkets regler för skatteavdrag (Ibid.) 

Förnekelse 

Förnekelse användes i 40 fall. I 9 fall av dessa 40 avgick politikern ifråga. I de resterande 31 

fallen fortsatte politikern sitt förtroendeuppdrag. 

 Förnekelse används ofta i samband med undvikande av ansvar. I de fall då förnekelse 

förekommer så används det nästan alltid i de tidigaste kommentarerna till media, när 

skandalen precis har uppdagats. Politikern ifråga försöker ofta förneka att hen gjort något 

fel, eller ens var inblandad i den uppmärksammade händelsen. Ibland stannar skandalen här, 

då media inte kan hitta flera inkriminerande uppgifter som motbevisar politikerns utsago. 

Men ibland är det just detta som händer, journalister lyckas gräva fram uppgifter som 
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motbevisar politikerns utsago, att hen var mer inblandad än som påståtts, och i denna 

situation överges subsekvent försvarstrategin förnekelse för någon av de andra.  

 Vår dåvarande utrikesminsiter Laila Freivalds blev under 2006 anklagad för att ha 

missbrukat sin makt genom att ha fått en internetoperatör att stänga ner 

Sverigedemokraternas webbtidning. Detta skall ha skett efter att Sverigedemokraternas 

partitidning arrangerat en tävling där deras läsare skulle skicka in teckningar på profeten 

Muhammed. Detta kritiseras kraftigt av Freivalds,  innan webboperatören tillfälligt stänger 

ner tidningen. Tidningarna Riksdag och Departementet avslöjar uppgifter som bevisar att 

utrikesdepartementet fått internetoperatören, vid namn Levonline, att stänga ner hemsidan. 

Under skandalens första dagar hävdade Freiwalds bestämt att hon inte hade haft någon 

vetskap alls om denna händelse, men senare säger hon istället att hon själv, tillsammans 

med en tjänstemän, varit de som haft kontakt med internetoperatören. Händelsen anmäls 

till Konstitutionsutskottet, som bedömer Freiwalds agerande som mycket olämpligt. I 

skandalens kölvatten väljer Laila Freivalds sedan att avgå från sin post som utrikesminister 

(Bromander 2010). 

Reducera negativitet 

Reducera negativitet, vilket inkluderar alla fem underrubriker, används i 25 fall. Dessa 25 fall 

inkluderar 4 fall där politikern ifråga avgick, och 21 där politikern behöll sitt 

förtroendeuppdrag. 

Reducera negativitet används relativt sällan av politikerna i urvalet, speciellt med tanke på 

att det finns flera olika sätt att göra detta på (Benoit 1995 s. 77). Men det mest 

förekommande sättet att reducera negativitet är ’’attacking one’s accuser’’. Detta verkar 

vara ännu ett tecken på att relationen mellan media och politiker försämras, förmodligen på 

grund av att medias jakt efter skandaler har blivit mer intensiv. 

Bara några dagar efter att den nya alliansregeringen bildas avslöjar Dagens Nyheter att den 

nya kulturministern, Christina Stegö Chilo, inte har betalat tv-licens på 16 år. Som följd av 

detta väljer Radiotjänst att polisanmäla Stegö Chilo. Eftersom Stegö Chilo är just 

kulturminister och därför ansvarig för public service så kritiseras hon särskilt kraftigt för 
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denna överträdelse (Bromander 2010 s.246). Det kommer också fram att Stegö Chilo under 

perioder betalat hemhjälp och/eller barnflicka svart (Triches 2006). Detta leder till ännu en 

polisanmälan mot Stegö Chilo av Transportarbetarförbundet (Bromander 2010 s.246). 

Stegö Chilo själv säger på en presskonferens att ’’det inte finns någon förklaring utan bara en 

stor ursäkt’’, men väljer också att kritisera de myndigheter som anmält henne: 

’’Genom att inte betala TV-avgift och att anlita s.k. svart hemhjälp, har jag under tiden innan 

jag blev statsråd begått förseelser som inte är acceptabla, men som jag på alla sätt försökt 

att rätta till. Den ambitionen har nu stoppats av Radiotjänst i Kiruna AB och Svenska 

Transportarbetarförbundets polisanmälningar.’’ 

’’ Eftersom det inte kommer att vara möjligt att inom rimlig tid reda upp situationen ser jag 

inte längre någon möjlighet att genom ett engagerat och kompetent arbete reparera den 

skada jag åsamkat regeringen.’’(Triches 2006) 

Hon riktar också kritik mot media: 

’’Jag vill också rikta ett varmt tack till alla dem som på olika sätt stöttat mig och min familj 

under några utsatta dagar. Jag har blivit föremål för mycket värme, men också mött en stor 

oro: Hur blir det med vår demokrati om politiken bara har plats för felfria människor? Det är 

en stor och svår fråga som jag inte kan diskutera här. Men jag hoppas att mina upplevelser 

inte ska avskräcka "sådana som jag", kvinnor, företagare, journalister och fria 

samhällsdebattörer från att utveckla sina tankar, följa sina övertygelser och engagera sig 

partipolitiskt’’.(Ibid.) 

Förbättringsåtgärder  

Förbättringsåtgärder används i 15 fall, och är alltså den försvarsstrategi som används minst. I 

5 av dessa fall avgick politikern ifråga, och i 10 fall behöll de alltså sina förtroendeuppdrag. 

2003 valde Gudrun Schyman att avgå som partiledare för Vänsterpartiet, efter att ha blivit 

mycket kritiskt granskad av media. Schyman är en av de personer i urvalet som figurerar som 

huvudperson för flera politiska skandaler. Hon lyckades i majoriteten av fallen behålla sitt 

politiska förtroendeuppdrag, men år 2003 tvingades hon till slut avgå från sin post till följd av 
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en skandal. Skandalen gällde det faktum att hon var anklagad för skattefusk, då hon försökt 

göra stora avdrag som skattemyndigheten senare underkänt.  

Det försvarstal jag valt att analysera i detta fall är egentligen hennes avskedstal, hon har 

alltså redan beslutat sig för att avgå, men presskonferensen där hon skall meddela folket och 

media detta, blir också ett försvarstal. Publiken på plats består av media, men det är tydligt 

att det inte är dessa personer som är Schymans primära publik. Istället så talar hon nästan 

uteslutande till det svenska folket.  

Schyman uttrycker sig väldigt ärligt och sakligt i sitt försvarstal, dock så benämner hon inte 

själva skattefusket vid namn utan kallar det istället för ’’situationen’’. Och nu när 

’’situationen’’ ifråga blivit ohållbar så väljer Schyman att avgå nu, istället för om ett år, som 

var planerat.  

Av Benoits fem försvarsmetoder så kan jag i Schymans tal inte se förnekelse, undvikande av 

ansvar eller reducera negativitet, utan hon använder sig uteslutande av de två sista; 

förbättringsåtgärder och botgöring.  

I slutet av sitt tal så börjar hon tala om sitt misstag, och tar på sig den hela skulden för dessa: 

’’Någonstans måste jag också göra förändringar för att det här ska gå ihop. En sådan 

förändring som jag gjort är att jag har bett om delvis hjälp med det som handlar om 

deklarationer. Men jag har som ni ju förstår inte bett om hjälp i den utsträckning och på det 

sätt som jag skulle ha behövt göra. Det ångrar jag naturligtvis att det har blivit så, jag ångrar 

det djupt. Kunde jag backa tiden skulle jag göra det men det går inte. Det här säger inte jag 

som något försök att ursäkta för jag tycker inte att det finns någon ursäkt. Utan jag säger 

det här för att försöka förklara och kanske ge alla dem som undrar åtminstone en liten liten 

bit av verklighet att fundera på.( Expressen, Gudrun Schyman ”avskedstalet – ord för ord” 

2003-01-26) 01-26)  

Denna strategi, där personen lovar att förbättra sig och lära sig av sina misstag,  kallar Benoit 

för förbättringsåtgärder.  Botgöring använder sig Schyman av i samma citat där hon 

beskriver hur mycket hon ångrar sitt misstag på ett mycket innerligt sätt, vilket får henne att 
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verkar uppriktigt ångerfull. Enligt Benoit är ytterst viktigt för att just försvarsmetoden 

botgöring skall vara effektiv (Benoit 1995 s. 79).  

’’Jag vet att det finns de som upplever den diskussion som har varit i media om mina 

deklarationer och vad min avsikt har varit med det här som ett svek. Och jag har stor 

förståelse för det. Jag har flera gånger under de här dagarna uttalat att för mig har det 

aldrig varit frågan om att fuska eller att bryta mot några regler eller lagar som andra 

medborgare lever under. Däremot har jag begått misstag och jag har gjort fel.’’ (Schyman 

2003) 

’’...Men jag har som ni ju förstår inte bett om hjälp i den utsträckning och på det sätt som jag 

skulle ha behövt göra. Det ångrar jag naturligtvis att det har blivit så, jag ångrar det 

djupt.’’(Ibid) 

 Här använder Schyman ännu en gång botgöring. Hon är också noga med att påpeka att hon 

faktiskt inte gjort något brottsligt, men likväl ändå har gjort fel, och att hon tar på sig skulden 

för detta.  

En annan kvinna som hamnat i blåsväder på grund av ekonomiska oegentligheter är Cecilia 

Stegö Chilo, kulturminister hos Moderaterna. Bara några dagar efter att hon påbörjat sitt 

politiska förtroendeuppdrag avslöjades det att hon inte betalat tv-licens på över 16 år. Hon 

använder sig också av försvarsteknikerna botgöring och förbättringsåtgärder, men till 

skillnad från Gudrun Schyman så faller dessa försvarstekniker platta då hon inte vill ta på sig 

ansvaret för händelsen (Triches 2006). 

Stegö Chilo själv säger på en presskonferens att ’’det inte finns någon förklaring utan bara en 

stor ursäkt’’, men väljer också att kritisera de myndigheter som anmält henne: 

’’Genom att inte betala TV-avgift och att anlita s.k. svart hemhjälp, har jag under tiden innan 

jag blev statsråd begått förseelser som inte är acceptabla, men som jag på alla sätt försökt 

att rätta till. Den ambitionen har nu stoppats av Radiotjänst i Kiruna AB och Svenska 

Transportarbetarförbundets polisanmälningar’’ (Triches 2006). 
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’’Eftersom det inte kommer att vara möjligt att inom rimlig tid reda upp situationen ser jag 

inte längre någon möjlighet att genom ett engagerat och kompetent arbete reparera den 

skada jag åsamkat regeringen.’’(Triches 2006) 

Stegö Chilo påbörjar sitt försvarstal med att be om ursäkt, men hävdar sedan att hon iallafall 

gjort ett försök till förbättringsåtgärder, men att dessa försök hindrats av just de 

myndigheter som anklagar henne. Enligt Benoit hör just detta hemma i en underkategori till 

försvarsmetoden reducera negativitet, vid namn attacking one’s accuser, där personen ifråga 

verbalt attackerar sina motståndare för att själv verka bättre i jämförelse (Benoit 1995 s. 79).  

Botgöring 

Botgöring används 35 fall, och bland dessa valde politiker att avgå i 6 fall. I de resterande 29 

fallen behöll alltså politikern ifråga sitt förtroendeuppdrag. 

Botgöring är därför den tredje mest populära försvarsmetoden, strax efter undvikande av 

ansvar och förnekelse. Detta är inte speciellt förvånande. Botgöring  är enligt de flesta PR-

konsulter det enda rätta att göra för att kunna komma vidare från en skandal, och enligt 

denna undersökning verkar politikerna också följa dessa råd (Thalén 2011).  

PR-konsulternas intåg på den politiska arenan ligger alltså bakom detta. I och med att de 

politiska skandalerna har blivit vanligare har också behovet av att kunna förebygga och 

hantera skandaler öppnat dörrarna för PR-konsulterna(Bromander 2010 s.65). Inflationen av 

botgöring är inte bara synlig inom den politiska sfären, utan också inom krishanteringen för 

andra offentliga personer och privata företag (Ahlström 2014). Idag finns det ett enormt 

utbud av kurser, föreläsningar och handböcker om medieträning och krisberedskap vid 

mediedrev (Bromander 2010 s.65).   

(...)men riktningen i åsiktskorridoren blir åtminstone väldigt tydlig: först med en ursäkt 

kommer man framåt. Den är lika mycket till för den anklagade att få rentvå sig, som den är 

för oss att få plåster på såren. Med en ursäkt kan alla gå vidare. – Ahlström(2014) 
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Kan man dra några lärdomar för livet genom att läsa om skandaler? Kanske. Det finns ju 

regler: ”Gör bara sådant du står för!” ”Om du gör misstag, erkänn dem så fort som 

möjligt!”– Gunnar Wall (2008, s. 7) 

’’Visst har det gått inflation i detta pudlande. Det kanske är den lättaste vägen ut för många. 

När den som gjort något fel erkänner och ber om ursäkt finns det ju inget kvar att kämpa om. 

Men om man gör motstånd finns det fortfarande ett offer som ska fällas’’- Pål Jebsen  

(Ahlström 2014) 

Det kan också tyda på en viss uppgivenhet hos politiker, att det inte är lönt att försvara sig, 

utan helt enkelt bättre att erkänna att man har gjort fel och göra sitt bästa för att ordna upp 

situationen. 

’’Det går aldrig att vinna ett drev. Det är bara att säga förlåt, förlåt, förlåt’’ –Yvonne 

Ruwaida (Pihlblad 2010 s. 56). 

Detta bekräftar oron som tas upp i inledningen till denna uppsats, nämligen att politiker 

förvandlas till robotar som bara läser saker från manus och använder sig av klyschor och 

floskler i intervjuer. Hur politiker agerar i mötet med medierna under normala 

omständigheter kan därför påverkas av deras tidigare upplevelser av medias rapportering 

om mer extrema situationer som politiska skandaler. Detta kan alltså leda till att det blir 

ytterst svårt att förmå politiker att göra substansiella utalanden i media under normala 

förhållanden också  (Bromander 2010 s.24-25). 

Det typiska exemplet på ett framgångrikt användande av botgöring står, i denna 

undersökning, Jan O Karlsson för.  Karlsson figurerar som huvudperson i sex av de politiska 

skandaler i mitt urval, vilket är mer än någon annan politiker. Det faktum att alla dessa 

skandaler utspelar sig under en treårsperiod (2001-2003), och att Karlsson aldrig tvingades 

avgå till följd av någon av dessa skandaler, gör honom definitivt till ett fall värt att studera.  

Anledningen till att Karlsson tas upp som exempel under rubriken botgöring är att han givit 

upphov till uttrycket ’’att göra en pudel’’. Trots att han, som sagt, aldrig tvingades avgå var 

det ytterst nära en gång.  
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2002 avslöjas det att Jan O Karlsson under en period fått dubbla löner, en statsrådslön och 

ett avgångsvederlag från ett tidigare uppdrag. I samma veva avslöjas också att Karlsson har 

arrangerat kräftskivor för sina vänner med skattepengar. Karlsson hävdar att kräftskivan var 

en representationsmiddag, och därför visst kan betalas med skattebetalarnas pengar. Han 

medger dock att han borde ha lämnat in en begäran om representation i förväg, vilket han 

inte gjorde. Han får dock mothugg av Björn Von Sydow, dåvarande riksdagens talman, och 

Kjell- Olof Feldt, föredetta finansminister, som båda var gäster på kräftskivan ifråga och 

anser att det inte rådde någon tvekan om att det rörde sig om en privat tillställning (Rosén 

2011).  

’’Vad jag gör med mina pengar är min ensak’’ säger Karlsson när media först ifrågasätter 

detta (Rosén 2011). Han skäller också ut de journalister avslöjat skandalen (Ahlström 2014). 

Kritiken växte dock från alla håll, men kanske främst hos fackliga företrädare, som finner 

Karlssons beteende ytterst omoraliskt. Karlsson väljer därför att göra en helomvändning, och 

istället använda sig att botgöring. Plötsligt håller han med om att det är oetiskt av ett 

statsråd att erhålla dubbla löner.  

"I tröttheten föll jag tillbaka i en attityd som mina vänner ibland påpekar: att jag blir 

arrogant, stingslig och elak. Jag ber er som drabbades om förlåtelse" – Jan O Karlsson 

(ibid.) 

 

Karlsson hade också ett beslut från EU:s revisionsrätt i ryggen, som fastslagit att Karlsson 

inte kan avsäga sig sitt avgångsvederlag, och inte heller tillåts ge bort det till välgörenhet.  

’’Detta var ett problem för mig redan när jag tillträdde som statsråd för ett år sedan och jag 

förstår att många känner ilska och upprördhet över det här. Men EU:s revisionsrätt har nu 

stängt dörren för en lösning’’ – Jan O Karlsson (Malmström 2002) 

Här använder Karlsson sig, utöver botgöring, också av försvarsstrategien undvikande av 

ansvar då han visar på att han inte kunde ha avsägt sig denna dubbla lön även om han hade 

velat. Här skulle han kunna ha lämnat saken, genom att bevisa att situationen faktiskt ligger 

bortom hans kontroll. Men Karlsson väljer att tillämpa ännu en försvarsstrategi på ett 
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mycket framgångsrikt sätt. För att ändå inte erhålla dubbla löner så planerar Karlsson att 

skänka bort sin statsrådslön till Olof Palmes minnesfond (Ibid).  

’’Det är säkert ingen perfekt lösning, men det är den lösning jag funnit och som känns rätt för 

mig. Jag är fullt medveten om att jag ändå kommer att ha en inkomst som de flesta 

människor är långt ifrån att någonsin komma upp i’’ – Jan O Karlsson (Ibid.) 

Trots att han tidigare poängterat att han inte kunde avsäga sig avgångsvederlaget, så 

försöker han ändå åtgärda problemet genom att ge bort större delen av sin lön. Karlsson 

använder sig alltså också av strategin förbättringsåtgärder.  

När det gäller kräftskivan så hävdar Jan O Karlsson fortfarande att det faktiskt rörde sig om 

en representationsmiddag då den hade både dagordning och talarlista. Karlsson håller hela 

tiden fast vid denna definition, men han erkänner ändå att han gjort fel. Inte genom att låta 

skattebetalarna stå för notan för en privatfest, utan genom att inte ha varit medveten om att 

man måste ansöka om representationstillstånd i förväg. Eftersom han erkänner att han inte 

följt reglerna så väljer Karlsson att betala tillbaka hela kostnaden av festen till 

utrikesdepartementet (ibid).  

För att sammanfatta så står Karlsson fast vid att han inte faktiskt har orsakat denna 

situation, men väljer trots detta att be om ursäkt för händelserna, och lägger också fram 

tydliga exempel på vad han själv skall göra för att ordna upp problemen. Journalisten Pål 

Jebsen myntade sedan uttrycket ’’att göra en pudel’’ för att beskriva Jan O Karlssons 

beteende.  

’’Han tog kommandot på presskonferensen och hade ett välgrundat manus. Han gjorde det tmed 

stor, trovärdig ödmjukhet och förståelse för reaktionerna ute i landet. Han gjorde en hel pudel – lade 

sig på rygg och sprattlade med benen’’ – Pål Jebsen (Sjöblom och Hellberg 2002) 

Vilka försvarstekniker används av de som avgår från sitt 

förtroendeuppdrag? 
Antalet politiska skandaler, och mediadrev, har ökat stadigt under senare år. Till exempel så 

inträffade fyra politiska skandaler under samma månad år 2006, i samband med att 
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Alliansregeringen tog makten. Hälften av politikerna i dessa fyra skandaler avgick sedan. För 

mer detaljer om detta; se bilagan. Denna ökade frekvens av politiska skandaler kan 

potentiellt innebära stora negativa konsekvenser för demokratin, vilket redan nämnts i 

denna uppsats.  Denna studie har dock visat att en överhängande majoritet av alla politiker i 

urvalet faktiskt fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag efter att de blivit huvudperson för 

en politisk skandal. Mer konkret; i 71 fall av 92 så fortsatte politikern sitt politiska 

förtroendeuppdrag. Detta betyder alltså att i 21 fall av 92 så tvingades politikern ifråga avgå 

till följd av en politisk skandal.  

För det fullständiga resultaten; se figur 3 på nästa sida.  

Förnekelse var, med ganska stor marginal, den vanligaste förvarsstrategin bland människor i 

denna del av urvalsgruppen. Den användes 9 fall av 21. Förnekelse används, som sagt, oftast 

tidigt i skandalens livstid, när den precis börjat. Ibland stannar skandalen här, då 

journalisterna inte kan hitta några uppgifter som bestrider politikerns utsago. Detta 

resulterar generellt i att politikern behåller sitt förtroendeuppdrag.  Bland de politiker som 

använde sig av förnekelse, och tvingades avgå, så hittade alltså media oftast uppgifter som 

motbevisade politikerns utsago.  

Undvikande av ansvar ligger på en delad andra plats i denna grupp. Denna strategi användes 

i 6 fall där politikern till följd av skandalen ifråga tvingades avgå från sitt förtroendeuppdrag. 

Den delar denna andra plats med botgöring, som också användes i 6 fall av dessa 21.  

Reducera negativitet och förbättringsåtgärder är det två strategier som använts minst, då de 

bara går att finna i 5 fall vardera.  

Ingen försvarsstrategi står ut i denna grupp. Alla försvarsstrategier har använts, men ingen 

av dem har använts väldigt mycket oftare än alla andra. Avståndet mellan den 

försvarsstrategi som användes oftast, förnekelse, och de två som hamnade på en delad 

andra plats är dock långt mycket större än avståndet mellan andra och sista plats.  

Användandet av förnekelse är alltså det som står ut mest. Det faktum att förnekelse verkar 

vara den vanligaste försvarsstrategin kan vara ett tecken på ett av problemen som togs upp i 

inledningen, nämligen att relationen mellan politiker och pressen håller på att försämras.  
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Att politikerna inte känner att de får något gehör om de försöker förklara sig eller försvara 

sig, och därför ser de inte alls någon poäng i att prata med media. Något som dock också är 

av intresse är det faktum att strategin botgöring ligger på delad andra plats i denna grupp. 

Jag har tidigare tagit upp att PR-konsulter generellt anser att botgöring är den bästa 

strategin. Om detta stämmer är det märkligt att botgöring figurerar så pass ofta även inom 

gruppen som avgått. Hur det kommer sig att dessa politiker var tvungna att avgå trots att de 

använt sig av botgöring är oklart. 

Figur 3. 

 

Vilka försvarstekniker används av de som får behålla sitt 

förtroendeuppdrag? 
I majoriteten av alla 92 fall i urvalet avgick inte politikern till följd av skandalen. I hela 71 fall 

behöll alltså politikern sitt förtroendeuppdrag.  

Undvikande av ansvar användes i 36 fall, och är därför den försvarsstrategi som är mest 

framgångsrik bland politiker som inte tvingades avgå. Förnekelse ligger här på andra plats, då 

försvarsstrategin användes i 31 fall. Botgöring ligger på tredje plats med 29 fall. Reducera 
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negativitet, vilket inkluderar alla dess fem underrubriker, användes i 21 fall där politikern 

fortsätte med sitt förtroendeuppdrag. Förbättringsåtgärder är den försvarsstrategi som 

används minst, då den bara används i 15 fall.  

Figur 4.  

 

Vilken försvarsteknik, om någon, verkar mer lyckosam att använda i 

politiska skandaler? 
Ingen av de försvarsstrategier som kartlagts i denna undersökning, varken i gruppen politiker 

som avgått eller inte gjort det, sticker ut så pass mycket att det är möjligt att ge ett helt 

säkert svar på denna fråga. Undersökningen rör i sin helhet, 92 fall, av dessa så avgick 

politikern ifråga i 21 fall och fortsatte sitt förtroendeuppdrag i 71 fall. Det faktum att denna 

uppdelning mellan grupperna är så pass skev gör det också svårt att dra slutsatser utifrån 

detta resultat. Några, väldigt försiktiga, slutsatser kan dock presenteras.  

Den mest signifikanta skillnaden ligger i den försvarsstrategi som är populärast i respektive 

grupper. Undvikande av ansvar är den försvarsstrategi som används i flest fall där politikern 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Försvarsstrategier bland politiker som inte 
avgått



Johanna Pethö  
Uppsala Universitet 2016 
Statskunskap C : Kandidatuppsats 
Handledare: Christina Bergqvist 
 

32 
 

fortsätte sitt förtroendeuppdrag. I gruppen av politiker som avgick ligger samma 

försvarsstrategi på en delad andra plats.  

I gruppen av politiker som avgick så är istället, med ganska stor marginal, förnekelse den 

mest använda försvarsstrategin. Det verkar alltså som om undvikande av ansvar är den 

försvarsstrategi som till synes är den mest lyckosamma att använda sig av i en politisk 

skandal.  

Diskussion 

Enligt denna analys så använder de politiker som fortsatt sina förtroendeuppdrag 

försvarsstrategierna undvikande av ansvar och botgöring i större utsträckning än de politiker 

som tvingats avgå.  Detta stämmer till viss del in på vad pr-konsulter verkar anse – nämligen 

att botgöring är den bästa försvarstrategin för politiker i blåsväder. I fallet Jan O Karlsson så 

var han huvudperson för sex olika politiska skandaler på en period av två år. Vid alla dessa 

tillfällen så tillämpade han försvarstrategin botgöring, och i alla fall lyckades Jan O Karlsson 

behålla sitt politiska förtroendeuppdrag.  

Detta kan bero på PR-konsulternas intåg i den politiska arenan. I och med att de politiska 

skandalerna har blivit vanligare har också behovet av att kunna förebygga och hantera 

skandaler öppnat dörrarna för PR-konsulterna(Bromander 2010 s.65). Inflationen av 

botgöring är inte bara synlig inom den politiska sfären, utan också inom krishanteringen för 

andra offentliga personer och privata företag (Ahlström 2014). Idag finns det ett enormt 

utbud av kurser, föreläsningar och handböcker om medieträning och krisberedskap vid 

mediedrev (Bromander 2010 s.65). 

Detta bekräftar oron som tas upp i inledningen till denna uppsats, nämligen att politiker 

förvandlas till robotar som bara läser saker från manus och använder sig av klyschor och 

floskler i intervjuer. Hur politiker agerar i mötet med medierna under normala 

omständigheter kan därför påverkas av deras tidigare upplevelser av medias rapportering 

om mer extrema situationer som politiska skandaler. Detta kan alltså leda till att det blir 

ytterst svårt att förmå politiker att göra substansiella utalanden i media under normala 

förhållanden också  (Bromander s.24-25). 
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Faktum är dock att botgöring också var ganska vanligt hos de politiker som tvingades avgå 

från sin post. Detta tyder på att botgöring kanske inte faktiskt är så effektivt som pr-experter 

påstår, eller att det finns någon utomstående variabel som också påverkar situationen. Till 

exempel så kan den bakomliggande orsaken till skandalen spela en stor roll. Hos de politiker 

som använde sig av botgöring och avgick så kanske handlingen som orsakade skandalen helt 

enkelt var för allvarlig för att försvarsstrategin skulle spela någon roll? 

Undvikande av ansvar förekommer dock ännu oftare än alla andra försvarsstrategier, hos de 

politiker som fortsätte sina förtroendeuppdrag. Som jag redan varit inne på behöver det här 

inte faktiskt ha att göra med att undvikande av ansvar är den mest ’’lyckosamma’’ 

försvarsstrategin. Undvikande av ansvar används nästan alltid i samband med skandaler som 

orsakats av ekonomiska överträdelser, och faktum är att ekonomiska överträdelser också är 

den vanligaste orsaken till politiska skandaler i Sverige.  

Det faktum att politiska skandaler till följd av ekonomiska överträdelser är så pass vanliga i 

Sverige kan tyda på flera olika saker. Något som redan nämnts är det faktum att denna typ 

av skandal blivit ’’hetare nyheter’’ sedan Mona Sahlins uppmärksammade kontokortskandal 

1995, och ergo letar journalister mer aktivt efter tveksamheter i våra politikers ekonomi.  

Detta mönster är just den typen av diskurs som också kan säga något om vår omvärld. Det 

faktum att många politiker i dessa skandaler erkänner att de verkar ha gjort fel, men att de 

inte gjort detta medvetet, utan eftersom de inte varit tillräckligt ’’a jour’’ med reglerna. En 

cynisk människa skulle säkert dra slutsatsen att politiker visst har koll på regler och lagar, 

men ändå skyller ifrån sig på detta sätt. Men det kanske är lite väl pessimistiskt. Hursomhelst 

så pekar detta mönster på att riksdagen verkar har ett stort problem med att deras politiker 

inte kan tillräckligt om de ekonomiska direktiv som finns. 

Detta är den typ av politisk skandal som är lätt att förhindra genom att just införa striktare 

och tydligare regler för hur till exempel partiets kontokort för användas. Man skulle också 

kunna utreda politikers ekonomi internt inom partiet oftare, för att skapa fler chanser att 

rätta till potentiella misstag och felaktigheter innan journalister upptäcker dem. 
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Då de politiska skandalerna stadigt ökar borde riksdagen ägna mer resurser åt att försöka 

förhindra denna typ av skandaler. När en politiker blir föremål för ett ’’mediedrev’’ 

begränsar detta drev kraftigt politikerns förmåga att göra sitt jobb under perioden drevet 

pågår. Hos journalisterna och media ägnas ofta opropotionerligt mycket tid och 

uppmärksamhet åt detta drev, vilket begränsar utrymmet för media att rapportera om andra 

nyheter. 

Om relationen mellan media och politiker fortsätter att utvecklas åt samma håll som den gör 

nu, så kommer detta troligen leda till att de politiska skandalerna blir fler och fler. Antalet 

politiker som tar ’’time-out’’ eller avgår kommer förmodligen också blir fler på grund av 

dessa skandaler (Karlberg & Mral 2011).  

Anledningen till att de politiska skandalerna blir fler är på grund av att medielandskapen 

förändrats och nu är mer konkurrenskraftigt än det någonsin varit tidigare.  Denna utveckling 

har resulterat i att media tvingas foga sig till en ekonomisk marknadsanpassning, där 

nyhetsinnehållet främst styrs av vad som ’’säljer bäst’’ och ger dem störst publik, vilket inte 

alltid är samma sak som faktiskt nyhetsvärde (Ibid.). Och politiska skandaler med 

högprofilerade personer inblandade är idag hårdvaluta inom journalismen (Johansson 2006 

s.65).  

Om det ligger i vårt intresse att bibehålla det relativt öppna samhälle Sverige är idag (jfr 

offentlighetsprincipen etc.) där media kan fortsätta granska politiker så får inte journalister 

låta granskningen bli så extrem och ensidig på det sätt som det blir allt vanligare att den är. 

Politikerna och partierna själva måste jobba mer för att ha tydliga regler för vad som gäller 

inom deras organisation, väldigt många av de mediedrev vi har haft har orsakats av att 

politiker inte varit medvetna om vilka regler som gäller vid till exempel ekonomisk 

redovisning.  

Den mediala och teknologiska utvecklingen för med sig så mycket positiva saker, det skall 

inte stickas under stol med, men utveckling betyder också att det kommer att uppstå 

problem som inte tidigare existerat. I demokratins intresse måste vi ge dessa problem vår 
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fulla uppmärksamhet och arbeta för att lösa dem innan utvecklingen har gått så pass långt 

att de negativa konsekvenserna för demokratin blir alltför stora. 

Sammanfattning 
Överhuvudtaget så ger inte detta analysresultat tillräckligt starka siffror för att jag skall 

känna mig bekväm med att dra några större slutsatser om just denna frågeställning. Detta 

resultat kan vara en tillfällighet och en mer extensiv studie verkar krävas för att kunna 

utröna ett säkert resultat. Det man kan dra visa slutsatser om från detta resultat är något 

som jag redan nämnt i inledningen till denna uppsats. Nämligen att det finns andra viktiga 

variabler som kraftigt påverkar politikers chans att klara sig ur mediedrev, och om man ändå 

är ute efter att utröna den ultimata metoden för att hantera politiska skandaler så måste 

man studera fler saker än bara retoriska försvarsmetoder. Kanske är det istället orsaken till 

skandalen som avgör? Eller politikerns anseende inom det egna partiet? Detta är något som 

skulle kunna vara intressant för vidare studier, som kan göra avstamp i denna undersökning. 
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Politiska skandaler  
 

1. Tobleroneuttalandet Mats Odell Kommunminister (KD) 2010 

Mats Odell kritiserar Socialdemokraternas politiska förslag för att vara ofinansierade, och 

säger att Mona Sahlin bedriver en så kallad ’’tobleronepolitik’’. En del av den efterföljande 

mediala debatten avhandlar huruvida Odells utalande var ett acceptabelt inslag i den 

pågående valrörelsen.  

 

Mats Odell fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag. 

 

Reducera negativitet - transcendence (TT 2010)  
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2. Valfuskskandalen Mats G Nilsson Riksdagsledamot (M) 2010 

Dagens Nyheter avslöjar att det förekommit valfusk hos Moderaternas nomineringsval i 

Stockholm. Mats G Nilsson hade gjort sig skyldig till valfusk som gick ut på att 

medlemsuppgifter för nya medlemmar betalats om de i gengäld la sin röst på i förväg 

bestämda kandidater. Moderaterna anställer revisionsbolaget Ernst & Young för att utreda 

detta valfusk.  

Mats G Nilsson ställer inte upp i omval till riksdagen. 

Förnekelse (Svensson&Karlsson 2010) 

 

 

3. Valfuskskandalen Mats Rudin Riksdagskandidat (M) 2010 

Dagens Nyheter avslöjar att det förekommit valfusk hos Moderaternas nomineringsval i 

Stockholm. Mats Rudin hade gjort sig skyldig till valfusk som gick ut på att medlemsuppgifter 

för nya medlemmar betalats om de i gengäld la sin röst på Mats Rudin själv. . Moderaterna 

anställer revisionsbolaget Ernst & Young för att utreda detta valfusk.  

Mats Rudin avsäger sig sin kandidatur till riksdagen. 

Visst har det hänt att jag har värvat, ganska ofta till och med, en del personer, vänner och 

andra personer till Moderaterna, och jag inte har tagit en hundralapp av dom. Det känns 

futtigt, säger han till DN. 

Reducera negativitet – Minimisation  

 (Chaaban 2010) 

 

4. Accessoarsskandalen Mona Sahlin Partiledare (S) 2010 

Vid en fotografering av riksdagens samtliga partiledare bär Mona Sahlin en handväska av 

märket Louis Vuitton, som kostat 6000 kr. Detta tolkades som en moralisk överträdelse, då 

Mona Sahlin inte ’’levde som hon lär’’ genom att bryta mot Socialdemokraternas klassiska 

’’image’’ och politik.   

Mona Sahlin fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar  

Reducera negativitet – transcendence (Bergström 2010) 

 

5. Vattenfallskandalen Maud Olofsson Vice statsminister och näringsminister (C) 2009 

Vattenfalls vd Lars G Josefsson avslöjas ha slutit ett avtal med tyska myndigheter om att 

pantsätta företaget. Den ansvariga ministern Maud Olofsson påstår att regeringen blivit 

informerad om avtalet innan det redan avklarats. Hon säger också att regeringen aldrig hade 

godkänt avtalet om de vetat om det. Men uppgifter kommer ut om att Olofsson visst haft 

kännedom om avtalet och hon kritiseras alltså för att ha ljugit om detta i media.  

Maud Olofsson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar (Flood&Almgren 2009) 

Förbättringsåtgärder (TT 2009) 

 

6. Städhjälpsskandalen Charlotte Cederschiöld Europaparlamentsledamot (M) 2009 
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Aftonbladet rapporterar att Cederschiöld sedan 1994, alltså i 13 år,  betalat sin städhjälp 

svart.   

Charlotte Cederschiöld fortsätter som Europaparlamentsledamot. 

– Ja, det har vi, men inte längre regelbundet utan när det är mycket att göra, säger hon till 

tidningen via moderaternas presschef Carl Johan Swanson. 

– Jag har ingen djupare förklaring. Det har bara rullat på. I fortsättningen betalar vi vitt. 

– Jag fick tipset av en bekant och hoppade på det, förklarar hon. Det är beklagligt. Så ska man 

inte göra.  

Reducera negativitet – minimization 

Undvikande av ansvar (TT 2007) 

 

 

 

7. Närvaroskandalen Thomas Bodström Riksdagsledamot (S) 2009 

TV4-programmet Kalla Fakta avslöjar att Thomas Bodström under våren samma år varit 

frånvarande från mer än varannan av riksdagens voteringar. I flera av de fall har Bodström 

varit frånvarande eftersom han istället valt att prioritera sitt arbete som advokat och därför 

också haft dubbla löner.  

Thomas Bodström fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Reducera negativitet –minimization - Bodström uppger också att han tvärtom varit mera 

aktiv än genomsnittsledamoten i fråga om interpellationsdebatter, skriftliga frågor och 

utskottsnärvaro. Han pekar också på att han under riksdagsåret 2008/2009 skrivit 44 

motioner, medan en ledamot i snitt skriver tio (TT 2009, Karlsson 2009) 

 

 

8. Pysslingsskandalen Thomas Bodström Riksdagsledamot (S) 2010 

Politikerbloggen.se avslöjar Thomas Bodström är styrelseledamot i den privata 

friskolekoncern vid namn Pysslingen. Socialdemokraterna är internt splittrade i frågan om 

friskolor och vinster i utbildningssektorn. Debatten handlar i huvudsak om huruvida det är 

lämpligt för Bodström att vara involverad i ett vinstdrivande utbildningskoncer.  

Thomas Bodström sitter kvar på sin förtroendepost. 

Förnekelse (Sjöshult 2011) 

 

9. AMF-skandalen Wanja Lundby-Wedin Ledamot av verkställande utskott (S) 2009 

Det avslöjas att vd:n för AMF pension, Christer Elmehagen, får 47 miljoner i pension när han 

avgår från sin post. Wanja Lundby-Wedin är en av de verkställande styrelseledamoterna i 

AMF-pension och uppger att hon känner sig grundlurad och att detta inte alls stämmer in på 

de beslut hon upplevde att styrelsen hade tagit. Lundby-Wedin har även tidigare kritiserat 

höga pensionsavtal inom näringslivet. Men senare uppdagas det att Lundby-Wedin varit 

närvarande vid mötet där beslutet togs och därför borde vara ganska insatt i beslutet.  

Det finns en möjlighet att hon har svårt att komma ihåg just detta möte då Lundby-Wedin 

har 24 styrelseuppdrag utöver sitt uppdrag med att företräda LO. Lundy-Wedin ändrar sig 

senare och medger att hon kände till beslutet men att hon känner att hon inte fick 
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innebörden närmare förklarad för sig. AMF pension anställer revisionsbyrån Ernst & Young 

för att granska situationen. Skandalen får ett rättsligt efterspel genom att Elmehagen i en 

förlikning accepterar att betala tillbaka en summa på 8.6 miljoner av sina tidigare 

utbetalningar.  

Wanja Lundby-Wedin fortsätter sitt förtroendeuppdrag 

Undvikande av ansvar (Grahn 2009) 

 

 

10. Blocketskandalen Jan Emanuel Johansson Riksdagsledamot (S) 2009 

Realtid.se, en affärstidning, avslöjar att Johansson försöker hyra ut sin lägenhet i Stockholm 

genom en annons på blocket. För lägenheten kräver Johansson 10 000 kronor i månaden i 

hyra. Realtid.se och andra medier kritierar Johansson för att kräva en alldeles för hög hyra. 

Tidigare har Johansson också försökt hyra ut sin bostad på Gotland för ockerhyra.  

”Rent krasst: jag vet 

inte vart det står att man inte skall försöka. Det var bara ett försök. Det 

gick ju inte”. Efter ett möte med 

Socialdemokraternas Mikael Damberg uttrycker Johansson ånger för sin 

bostadsannons. På sin blogg förklarar Johansson sitt agerande med att det 

var ”Ett pinsamt försök till att hyra ut en lägenhet väldigt dyrt”. 

Jan Emanuel Johansson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Botgöring (TT  2009) 

 

11. Carniegeskandalen Mats Odell Kommunikationsminister (KD) 2007 

Investmentbanken Carniege blir kritiserade av Finansinspektionen, samtidigt som de håller 

på att bistå regeringen med utförsäljningen av statliga företag. Den ansvariga ministern är 

Mats Odell, som också har en statssektreterare som tidigare arbetat på Carniege.  Kritiken 

från Finansinspektionen går ut på att Carniege kraftigt överskattat resultaten, vilket i sig har 

påverkat de anställdas bonus. Kritiken mot Odell, å andra sidan, går ut på att Odell inte 

lyssnat tillräckligt på Finansinspektionens rapport och att han inte avbryter samarbetet med 

Carniege. 

Mats Odell fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Jag måste naturligtvis hela tiden granska det jag har gjort. Jag tar däremot inte ett dugg åt 

mig att jag skulle vara passiv. Jag har använt tiden från i fredags att dels noggrant utreda 

förutsättningarna för att avbryta avtal med Carnegie och jag har samtalat med mina 

medarbetare under helgen. 

 

– Det tycker jag är en människosyn som jag kan stå för. Jag vill inte bara sparka människor 

direkt när jag får en rapport i handen, jag kan inte avbryta ett samarbete utan att utreda 

detta. Talet om att jag har varit passiv är en sällsynt trist kombination av okunnighet och 

illvilja, säger Mats Odell. 

Förbättringsåtgärder och attacking one’s accuser (Hillbom, 2007) 

 

12. Bygglovskandalen Ewa Björling Handelsminister (M) 2007 
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Björling har byggt ut sin bostad på ett sätt som strider mot det bygglov Ekerö kommun 

utfärdat till henne. Ekerö kommun utfärdar också straffavgifter för den olagliga 

byggnationen. Björling kritiseras alltså för att inte följa de lagar och regler som hon, i 

egenskap av minister, företräder. Björling överklagar kommunens beslut men detta avslås av 

länstyrelsen.  

Enligt TT 

kommenterar Björling länsstyrelsens utslag med att hon ”självklart 

kommer att följa beslutet”. 

Ewa Björling fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förnekelse, attacking one’s accuser (Thunborg&Holmen 2007) 

 

13. Bluffexamenskandalen Sven-Otto Littorin Arbetsmarknadsminister (M) 2007 

En blogg vid namn Friktion avslöjar att Littorin i sitt CV uppger att han innehar masterexamen 

i företagsekonomi från det amerikanska universiteten Fairfax University. Problemet är dock 

att Fairfax University inte har rätt att utfärda akademiska examina. Littorin kritiseras alltså 

för att ljug om sin utbildning på sitt CV.  

I Expressen skriver en amerikansk expert att Littorin hade riskerat fängelse om han gjort 

samma sak i USA.  

Sven-Otto Littorin fortsätter sitt förtroendeuppdrag.  

Förbättringsåtgärder 

Förnekelse (TT 2007) 

 

14. Taxiskandalen Mikael Odenberg Försvarsminister (M) 2006 

Sveriges Radio avslöjar att Odenberg åkt taxi för skattebetalarnas pengar för en summa på 

över 56 000 kronor under ett och ett halvt år. Odenberg kritiseras för att vara slösaktig med 

offentliga medel.  

Mikael Odenberg fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag.  

Förnekelse (TT 2006) 

 

15. Aktieinnehavsskandalen Mats Odell Kommunminister (KD) 2006 

Odell kritiseras för att äga privata aktier i vårdbolaget Bellstasund AB. Kritiken går ut på de 

potentiella jävsituationer som kan komma att uppstå. Finansdepartementet utreder saken 

och fastslår att ministerns aktieinnehav inte är förenligt med hans politiska uppdrag.  

Mats Odell fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar 

Förbättringsåtgärder  

Reducera negativitet – minimization (Olsson 2006) 

 

16. Barnpassnings- och städhjälpsskandalen Anders Borg (M) 2006 

Borg har köpt svarta hushållsnära tjänster och bland annat också anställt en kvinna som 

saknat arbetstillstånd. Enligt svensk lag är det arbetsgivarens skyldighet att kontrollera denna 

typ av saker. Borg har också missat att lämna in en uppgift till Skatteverket om ersättning för 

barnpassning som betalats kontant.  
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Borg har inte heller betalat barnvaktens arbetsgivaravgift. Barnvakten uppges ha tjänat över 

10 000 kronor. Kritiken går alltså i huvudsak ut på att Borgs skattemoral brister. 

Anders Borg fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar (Cantwell&Aschberg&Lindström 2006) 

 

17. Optionsskandalen Carl Bildt Utrikesminister (M) 2006 

Göteborgsposten avslöjar att Carl Bildt har en betydande aktieportfölj hos företaget Vostok 

Nafta. Företaget har kopplingar till det ryska företaget Gazprom, som har ett stort intresse av 

en planerad gasledning i Östersjön. Bildt kritiseras för att ha ljugit eller undanhållit uppgifter 

om sitt aktieinnehav och att hans affärskontaker och styrelseuppdrag hos Lundin Oil kan 

medföra jävsituationer i uppdraget som utrikesminister. Detta gäller speciellt frågan om en, 

mellan Tyskland och Ryssland, planerad gasledning som då kommer att ligga i svensk vatten i 

Östersjön. 

Carl Bildt fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förbättringsåtgärder (Nilsson 2006) 

 

18. Tv-licensskandalen Tobias Billström Migrationsminister (M) 2006 

Billström erkänner att han under 10 år valt att inte betala sin tv-licens. Billström polisanmäls 

av Radiotjänst och erhåller senare ett straffförläggande på 900 kronor.  

Tobias Billström fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förbättringsåtgärder 

Botgöring (TT 2006) 

 

19. Tv-licensskandalen Cecilia Stegö Chilo Kulturminister (M) 2006 

Bara några dagar efter att den nya alliansregeringen bildas så avslöjar Dagens Nyheter att 

den nya kulturministern, Christina Stegö Chilo, inte har betalat tv-licens på 16 år. Som följd 

av detta väljer Radiotjänst att polisanmäla Stegö Chilo. Eftersom Stegö Chilo är just 

kulturminister och därför ansvarig för public service så kritiseras hon kraftigt (Bromander 

s.246). Det kommer också fram att Stegö Chilo under perioder betalat hemhjälp och/eller 

barnflicka svart (Triches 2006-10-16). Detta leder till ännu en polisanmälan mot Stegö Chilo 

av Transportarbetarförbundet (Bromander s.246) 

Journalister Anders Carlgren hävdar att Stegö Chilo har valt att inte betala tv-licens på grund 

av ideologiska skäl och att kulturministern vid en middagsbjudning skall ha sagt att hon ’’vill 

bli åtalad för licensskolk’’ (Bromander s.246).  

Stegö Chilo själv säger på en presskonferens att ’’det inte finns någon förklaring utan bara en 

stor ursäkt’’, men väljer också att kritisera de myndigheter som anmält henne: 

– Genom att inte betala TV-avgift och att anlita s.k. svart hemhjälp, har jag under tiden innan 

jag blev statsråd begått förseelser som inte är acceptabla, men som jag på alla sätt försökt 

att rätta till. Den ambitionen har nu stoppats av Radiotjänst i Kiruna AB och Svenska 

Transportarbetarförbundets polisanmälningar. 

– Eftersom det inte kommer att vara möjligt att inom rimlig tid reda upp situationen ser jag 

inte längre någon möjlighet att genom ett engagerat och kompetent arbete reparera den 

skada jag åsamkat regeringen.(Triches 2006) 
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Hon riktar också kritik mot media och mediadrevet: 

Jag vill också rikta ett varmt tack till alla dem som på olika sätt stöttat mig och min familj 

under några utsatta dagar. Jag har blivit föremål för mycket värme, men också mött en stor 

oro: Hur blir det med vår demokrati om politiken bara har plats för felfria människor? Det är 

en stor och svår fråga som jag inte kan diskutera här. Men jag hoppas att mina upplevelser 

inte ska avskräcka "sådana som jag", kvinnor, företagare, journalister och fria 

samhällsdebattörer från att utveckla sina tankar, följa sina övertygelser och engagera sig 

partipolitiskt.(Ibid.) 

Stegö Chilo betalar retroaktivt 22 000 kronor till Radiotjänst och godkänner också ett 

straffföreläggande på 900 kronor.   

Cecilia Stegö Chilo avgår också från sin post som kulturminister. 

Botgöring 

Förbättringsåtgärder 

Reducera negativitet – attacking one’s accuser (Haraldsson, Hennel, Kalmteg 2006) 

 

 

20. Barnpassnings- och tv-licens skandalen Maria Borelius (M) 2006 

Alliansregeringens nya handelsminister Maria Borelius erkänner i en intervju med Svenska Dagbladet 

att hon tidigare betalat sin barnflicka svart. Hon säger också att ’’Det kändes tråkigt att göra det, men 

jag hade inte råd att betala vitt’’. Senare avslöjar dock media att Borelius och hennes make hade en 

gemensam inkomst på 16 miljoner under perioden som dessa svarta tjänster köpts. Paret Borelius 

borde därför rimligtvis visst kunna ha anlitat vit barnpassningstjänst (Bromander s. 246).  

Borelius har också missat att anmäla sig till radiotjänst, då hon två månader tidigare flyttat tillbaka till 

Sverige från England.  

Borelius kritiseras i huvudsak för att ha en bristande skattemoral och för att, efter avslöjandet, ha 

ljugit om sin ekonomiska situation och sin möjlighet att betala för barnpassning och tv-licens.  

Ekobrottsmyndighetens granskning av Borelius läggs ner, men hon erhåller ett strafföreläggande på 

5000 kronor för en oredovisad försäljning av värdepapper.  

Maria Borelius avgår som handelsminister. 

Undvikande av ansvar (Holmén 2008) 

21. Körkortskandalen Johan Pehrson Riksdagsledamot (FP) 2006 

Pehrson, som också är Folkpartiets rättspolitiska talesman, stoppas av polis efter att ha kört 

mot rött. Till följd av detta blir Pehrson av med körkortet i två månader och får böter på 1200 

kronor. I samband med detta uppdagas också att Pehrson inte betalat skatt för en renovering 

av sin bostad.  

I Aftonbladet konstaterar Pehrson att ”Det var 

verkligen jättedumt” men att misstaget föranleddes av speciella 

omständigheter. 

Johan Pehrson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 
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Botgöring (Behdjou 2006) 

 

22. Dataintrångskandalen Lars Leijonborg Partiledare (FP) 2006 

Dagens Industri avslöjar att medlemmar i Folkpartiets ungdomsförbund vid flera tillfällen har 

loggat in på Socialdemokraternas interna nätverk för att stjäla information. Bara två veckor 

innan riksdagsvalet meddelar Socialdemokraterna att de polisanmält Folkpartiet för 

dataintrång. Krav på Leijonborgs avgång börja dyka upp strax därefter. Flera andra personer 

med höga poster inom Folkpartiet avgår som följd av skandalen, bland annat 

partisekreteraren Johans Jakobsson samt presschefen Niki Westerberg och 

ungdomsförbundets pressekreterare Per Jodenius.  

Den stora fråga handlar om huruvida Leijonborg själv vetat om detta dataintrång, något som 

han vid SVT:s partiledarutfrågning upprepade gånger nekar till. I det rättsliga efterspelet 

åtalas sex personer, men bara tre döms till dagsböter. I Folkpartiets interna utredning frias 

Leijonborg från allt ansvar. 

Lars Leijonborg fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förnekelse (Carlbom&Stenberg 2006) 

 

23. Spionskandalen Louise Axelsson Riksdagskandidat (KD) 2006 

Expressen avslöjar att riksdagskandidaten och ungdomsförbundets ombudsman Axelsson 

försökt komma över information om Socialdemokraterna genom att kontakta deras 

partikansli, där hon utgav sig för att vara medlem i SSU och frågade om hon kunde jobba med 

deras valkampanj. ’’Jag vill be SSU och mina egna partikamrater i Kristdemokraterna om 

ursäkt för den skada jag orsakat. Mitt beteende var oärligt och dumt och jag tar på mig hela 

skulden för det inträffade’’ Louise Axelsson avskedas från sitt jobb som ombudsman för 

Kristdemokraternas ungdomsförbund.  

 

Botgöring (Baas 2006) 

 

 

24. Presentskandalen Ilmar Reepalu Ledamot för partistyrelse (S) 2006 

Ilmar Reepalu är kommunal ledamot i Malmö samt adjugerad ledamot i Socialdemokraternas 

partistyrelse. Reepalu misstänks för mutbrott under en resa till Sydafrika. Reepalu blev 

bjuden på resan av sin vän Dan Olofsson, vars företag Sigma som vid tillfället sålde datorer 

till Malmö stad och deras länsstyrelse. Resan värde uppskattades till circa 34 00 kronor. 

Reepalu påstår att han inte visste att Sigma hade affärer med Malmö Stad. Reepalu frias i 

såval tingsrätten som hovrätt, och högsta domstolen väljer att inte pröva ärendet.  

Ilmar Reepalu fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Den här rättsprocessen har kostat samhället fem, kanske tio miljoner. Och åklagarna har inte ens 

bekymrat sig om att ta reda på hur en upphandling går till.  I stället har de åkt ned till Sydafrika och 

bott på hotell Hilton i flera veckor. Samtidigt som de klagar på dåliga resurser. 

Det är allvarligt att åklagare brister så i omdöme. Det är bara att beklaga (Hansson 2007) 

Reducera negativitet – attacking one’s accuser, transcendence  
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25. Deklarationsskandalen Gunilla Carlsson Riksdagsledamot (M) 2006 

Moderaternas vice ordförande döms till skattetillägg eftersom hon gjort en rad felaktiga 

avdrag på sin deklaration. Av de drygt 70 000 kronor som Carlsson angett som avdrag 

underkändes runt 49 000 kronor av Skatteverket. Anledningen till att dessa avdrag 

underkänns är enligt Skatteverket att det rör sig om privata levnadskostnader.  

Carlsson begär själv att bli upptaxerad av Skatteverket och 

till Svenska dagbladet säger hon att ”Jag har gjort fel och det står jag för”. 

Carlsson hänvisar till tidsbrist som huvudsaklig orsak till det felaktiga 

avdragen. 

Förnekelse – vägrar svara på frågor 

’’Jag har gjort ett misstag som jag beklagar. Jag har infört rutiner som gjort att det inte ska 

upprepas. ’’ 

Botgöring 

Förbättringsåtgärder (Svensson 2006) 

Gunilla Carlsson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

 

26. Arbetsmiljöskandalen Göran Persson Statsminister(S) 2006 

Expressen avslöjar att Socialdemokraternas partiledare och tillika landets statsminister inte 

föranmält en byggnation på sin sommarstuga till Arbetsmiljöverket, och även arbetsmiljöplan 

saknas. Vid inspektion noteras också flera brister på byggarbetsplatsen.  

I ett strafföreläggande tilldöms Persson 30 dagsböter för att ha brutit mot 

arbetsmiljölagen. 

Göran Persson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Till Expressen meddelar Göran Persson att 

misstaget med arbetsmiljöplanen är ”ett rent förbiseende” (Bromander 2010) 

- Undvikande av ansvar  

 

 

27. Rattonykterhetskandalen Karin Pilsäter Riksdagsledamot (FP) 2006 

Karin Pilsäter var vid tillfället riksdagsledamot och Folkpartiets talesman i ekonomiska frågor, 

då hon stoppas för rattfylla. Andningsprovet visar att hon har 0.3 promille alkohol i blodet. 

Situationen förvärrars ytterligare av att Folkpartiet under en period innan har argumenterat 

starkt för en hårdare hållning mot rattfylla.  

Pilsäter säger till Aftonbladet ’’ Rattonykterhet är ett allvarligt brott och jag borde ha vetat 

bättre än att köra bil på förmiddagen dagen efter”. Pilsäter döms till 40 dagsböter. 

 Karin Pilsäter tar en timeout från politiken, men återgår efter en tid till sitt 

förtroendeuppdrag. 

Botgöring,  förbättringsåtgärder (Garme, Ölander 2006, Bengtsson 2006,  Sörbring 2006) 

 

28. Webbsideskandalen Laila Freivalds Utrikesminister (S) 2006 

Efter Jyllandspostens uppmärksammade publicering av Muhammedkarikatyrer väljer 

Sverigedemokraterna, i sin webbtidning, arrangera en egen tävling där läsare skall skicka in 
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sina egna karikatyrer av den muslimska profeten. De publicerar även sedan ett av bidragen. 

Både den dåvarande utrikesministern Laila Freiwalds och SÄPO kritiserar 

Sverigedemokraternas agerande starkt. Den främsta anledningen till deras kritik var att 

karikatyrerna kunde få negativa konsekvenser för rikets utrikespolitik. Tidningarna Riksdag 

och Departementet publicerar sedan uppgifter om att SD:s hemsida(där webbtidningen 

också publicerades) stängts ner av deras internetoperatör efter påtryckningar från 

utrikesdepartementet.  Skandalen gäller i huvudsak två viktiga aspekter: De första gäller 

huruvida internetoperatören Levonline självmant stängt ner hemsidan eller om de fått 

påtryckningar från andra håll. Enligt svensk grundlag är det förbjudet att censurera medier, 

så om det var så att statliga myndigheter hade bidragit till nedstängningen var detta ett 

mycket allvarligt brott.  

Den andra aspekten gäller om Laila Freiwalds känt till eller till och med varit inblandad i  UD:s 

agerande, och huruvida hon ljugit om detta. Under skandalens första dagar hävdade 

Freiwalds bestämt att hon inte hade haft någon vetskap alls om denna händelse, men senare 

säger hon istället att hon själv, tillsammans med en tjänstemän, varit de som haft kontakt 

med internetoperatören. Händelsen anmäls till Konstitutionsutskottet, som bedömer 

Freiwalds agerande som mycket olämpligt.  

Laila Freiwalds avgår sen som utrikesminister den 21 mars 2006. 

Förnekelse, undvikande av ansvar (SR 2006) 

 

 

29. Crazy Horse-skandalen Anna Sjödin Ledamot i verkställande utskott (S) 2006 

Anna Sjödin, som också är ordförande för SSU, grips av polis, misstänkt för våld mot 

tjänstemän, efter att ha bråkat med personal och vakter på en resturang vid namn Crazy 

Horse, i Stockholm. Enligt resturangens dörrvakt skall han ha bett Sjödin och sällskap lämna 

resturangen, varvid bråk uppstod. Han uppger också att Sjödin kallat honom för olika 

rasistiska öknamn. Sjödin, å andra sidan, anklagar dörrvakten för att ha misshandlat henne. 

Förundersökningen mot dörrvakten läggs ner pga brist på bevis. Sjödin blir dock åtalad våld 

mot tjänsteman, våldsamt motstånd, egenmäktigt förfarande och förolämpning och 

sedemera också fälld för detta. Hon döms till 120 dagsböter och överklagar till Hovrätten, 

men Hovrätten väljer att inte pröva fallet. 

Anna Sjödin tar en timeout från politiken, men avgår sedan från sitt förtroendeuppdrag. 

Förnekelse (Brandel 2009) 

 

 

30. Polisskandalen Bosse Ringholm Vice statsminister (S) 2005 

Efter att ha genomfört en telefonintervju med TV4 missar Ringholm att avsluta samtalet 

ordentligt, och därför hör journalisterna efterföljande privata samtal Ringholm har med sina 

medarbetare, där han bland annat säger att den svenska polisen skulle kunna få bättre 

resultat om de ’’inte var så jävla slöa’’. Till Expressen kommenterar Ringholm händelsen 

frankt med att ”Jag skall nog undvika telefoner ett tag framöver”. 

Rikspolischefen kritiserar Ringholm för sina kommentarer, men tar tilbaka kritiken när 

Ringholm ber om ursäkt. 
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Bosse Ringholm fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Botgöring (TT 2005) 

 

 

31. Rattfylleskandalen Per Gahrton Ledamot i partistyrelse (MP) 2005  

Per Gahrton, som också är europaparlamentsledamot, misstänks för rattfylla efter att ha kört 

in i en annan bil. Ett andningstest visar mycket riktigt att han ligger över gränsen för rattfylla. 

Han frikänns dock i tingsrätten, men fallet överklagas till hovrätten, där han döms att betala 

16 000 kronor i böter.  

På Miljöpartiets webbsida kommenterade 

Gahrton händelsen med att ”Jag beklagar djupt att jag tycks ha felberäknat 

förbränningstiden för alkohol”. 

Per Gahrton fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Botgöring (Brattö 2005) 

 

32. Bokföringskandalen Maria Carlshamre Europaparlamentsledamot (FP) 2005 

Carlshamre döms till 100 dagsböter för bokföringsbrott i samband med konkursen av ett 

företag som ägts av Carlshamre och hennes man.  

 

Carlshamre utesluts ur Folkpartiet, och rekommenderas att avgå, men väljer ändå att 

fortsätta sitt förtroendeuppdrag som politisk oberoende. 

Förnekelse (TT 2005) 

 

33. Valfuskskandalen Ibrahim Baylan Skolminister (S) 2005 

SVD avslöjar att den nuvarande skolminister begått valfusk under sin tidigare post som 

ordförande för SSU i Umeå. Den faktiska händelsen är alltså några år gammal. Valfusket skall 

ha gått ut på att Baylan tillåtit extraval efter att valtiden egentligen gått ut. Detta fusk 

resulterade i att Baylan blev invald i SSU:s förbundsstyrelse. 

Ibrahim Baylan fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förnekelse (Nilsson, 2005) 

Undvikande av ansvar (Garme 2005) 

 

 

34. Medlemskandalen Lena Hallengren Ungdomsminister (S) 2005 

DN avslöjar att Lena Hallgren gjort sig skyldig för bidragsfusk under tiden hon var ordförande 

för SSU i Kalmar. Redovisade medlemssiffror skall ha varit mycket högre än de faktiska 

siffrorna, och på grund av detta fick förbundet under två år 200 000 kronor för mycket i 

bidrag. Hallgren försvarar sig med att SSU betalade in medlemsavgifter för medlemmar som 

inte själva kunde betala årsavgiften. Enligt Hallengren betalade SSU 

själva in medlemsavgifter för de medlemmar som inte själva betalade 

årsavgiften.  

Lena Hallgren fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar (Flores 2005) 
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35. Medlemsskandalen Ardalan Shekarabi Ledamot av verkställande utskott (S) 2005 

DN avslöjar att Shekarabi fuskat med bidragen under sin tid i SSU, genom att registrera 

människor som medlemmar utan deras godkännande. En person har varit medlem i över 15 

år utan att själv veta om det. 

Ardalan Shekarabi avgår från posten som ordförande genom att inte ställa 

upp för omval vid ungdomsförbundets kongress under augusti 2005. 

Förnekelse 

Undvikande av ansvar (TT 2005) 

 

 

36. Doktorskandalen Göran Persson Statsminister (S) 2005 

Göran Persson utses till hedersdoktor vid Örebros Universitet. Han blir kritiserad eftersom 

han sex år tidigare, tvärtemot Högskoleverkets rekommendation, uppgraderade Örbro 

Högskola till Örebro Universitet. Ordförande för Institutet mot mutor anmäler vår dåvarande 

statsminister till riksåklagare, samtidigt som Folkpartiet anmäler honom till 

konstitutionsutskottet. Dock så bestämmer sig båda instanser för att lägga ner åtalet mot 

Persson. 

Göran Persson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förnekelse 

Reducera negativitet – attacking one’s accuser (Jonsson 2006) 

 

37. Rönnebergskandalen Ola Rask Riksdagsledamot (S) 2005 

  Ola Rask har låtit facket betala för sin sons renovering på sin privata bostad. Vid sidan av sitt 

förtroendeuppdrag är Rask också VD för en konferensanläggningen Rönnebro, som ägs av 

fackföreningen. Hans son bor i en av byggnaderna som utgör konferensanläggningen, och det är 

denna byggnad som renoverades. 

Ola Rask sparkas från sin post som VD, men fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar  

Reducera negativitet – transcendence (Sörbring 2005) 

38. Rapportskandalen Ibrahim Baylan Skolminister (S) 2005 

Baylan anklagas för ministerstyre eftersom han bidragit till att stoppa offentligörandet av en 

rapport från Skolverket vid namn mer ’’mer kunskap för pengarna’’. Han skall ha gjort detta 

genom att bland annat utrycka i media att rapporten aldrig borde publiceras. Efter dessa 

kommentarer drar Skolverker tillbaka rapporten. Skolverkets direktör hävdar själv att Baylans 

åsikter inte har någonting att göra med att rapporten drogs tillbaka. Baylan anmäls dock till 

konstitutionsutskottet som väljer att pricka honom för ministerstyre. 

Ibrahim Baylan fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förnekelse (Öberg 2005) 
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39. Tsunamiskandalen Laila Freivalds Utrikesminister (S) 2004 

Många politiker fick kritik för sitt handlande efter tsunamikatastrofen i Thailand under 

juldagarna 2004 där ett stort antal svenska turister avled. Freivalds kritiseras för sin generella 

brist på handlande under katastrofens första dagar, då hon till exempel gick på teater istället 

för att arbeta med att hjälpa svenska medborgare. När Freivalds sedan reser till Thailand och 

organiserar krisarbetet hennes sätt att göra detta på också en hel del kritik. Alliansen och 

Miljöpartiet hotar alla med att misstroendeförklara Freivalds om hon inte avgår självmant, 

och konstitutionsutskottet prickar henne för sin dåliga hantering av situationen.  

Laila Freivalds fortsätter sitt förtroendeuppdrag en kort period 

för att senare avgå till följd av webbsideskandalen. 

Undvikande av ansvar (Wierup&Stenberg 2005) 

 

 

40. Kampanjkontoskandalen Ardalan Sherkarabi Ledamot av verkställande utskott (S) 2004 

UNT avslöjar att Sherkarabi, som också är ordförande i SSU, har använt pengar menade för 

ett integrationsprojekt för att finansierar sin egen personvalskampanj. SSU startar en intern 

utredning och kommer fram till att Sherkarabis omdöme brustit, samt brutit mot reglerna för 

kampanjfinansiering.  

Ardalan Sherkarabi fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Botgöring (Bromander 2010) 

 

41. Köttbergskandalen Pär Nuder Finansminister (S) 2004 

Pär Nuder liknar Sveriges 40-talister med köttberg vid ett möte med SEB. Göran Persson 

kommenterar utalandet som ’’minder begåvat’’. Kommentaren väcker starka reaktioner 

bland allmänheten och finansdepartementet översvämmas av mejl.                                         

Pär Nuder fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar 

Botgöring (Bromander 2010) 

 

42. Hästrelationsskandalen Jens Orback Jämnställdhetsminister (S) 2004 

I en intervju bemöter Orback kritik som riktats mot honom om HBTQ-frågor. Orback gör ett 

försök att verka fördomsfri genom att säga ’’ Jag hade också en härlig syster till min mormor i 

Kanada som levde med en häst’’. Detta tolkas av många som att Orback likställer sex med 

djur och homosexualitet, och RFSL:s ordförande anser att Orback bör avgå.  

Jens Orback fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Botgöring (Bromander 2010) 

 

43. Enskede IK-skandalen Bosse Ringholm Vice statsminister (S) 2004 

Fotbollsklubben Enskede IK, där Bosse Ringholm vid sidan av sitt förtroendeuppdrag är 

ordförande, misstänkts för skattebrott. Enligt Skatteverket skall klubben ha undanhållit cirka 

950 000 kronor från beskattning. Förundersökningen läggs dock ner efter en tid.  

Bosse Ringholm fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 
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Botgöring (Bromander 2010) 

 

 

44. Ursäktskandalen Lars Ohly Partiledare (V) 2004 

Uppdrag Granskning avslöjar att Lars Ohly, under sitt tidigare uppdrag som partisekreterare, 

skall ha redigerat partiets ursäkt till de så kallade Kirunasvenskarna. Detta skall ha gjorts utan 

att informera partiets ledning, och sedan framfördes inte ursäkten alls. Vid tillfället fanns det 

en intern splittring inom partiet om huruvida en ursäkt borde framföras.  

Lars Ohly fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Botgöring (Bromander 2010) 

 

45. Fritidshuskandalen Bosse Ringholm Finansminister (S) 2004 

DN avslöjar att Bosse Ringholm inte betalar någon skatt för en sommarstuga i sin ägo. 

Ringholm svarar att stugan inte har något taxeringsvärde då den värderas till mindre än 

50 000 kronor. Sven-Olof Lodin, finansrättsprofessor, menar dock att stugan egentligen har 

ett marknadsvärde på runt 450 000 kronor och därför visst ligger långt över gränser för att 

beskattas.  

Bosse Ringholm fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förnekelse (Andersson 2004) 

 

46. Barnvagnsskandalen  Per Bill  Riksdagsledamot (M) 2004 

Efter att ha varit på en vinprovning promenerar riksdagsledamoten Per Bill längs 

Stadsgårdskajen i Stockholm. Framför sig skjuter han också en barnvagn. En vakt från en 

närliggande resturang stoppar Bill, då hen uppfattar riksdagsledamoten som berusad och 

däremed en fara för sitt barn. Konfrontationen uratar i slagsmål, men vid den resulterande 

rättegången frias Per Bill från misstankarna om våld mot tjänsteman.  

Per Bill tar en timeout från politiken och återgår efter en tid till sitt förtroendeuppdrag. 

(Bromander s.268) 

Förnekelse, förbättringsåtgärder(Lundell, Hjalmarsson 2004) 

 

 

47. Fotbolls EM-skandalen Bosse Ringholm Finansminister (S) 2004 

Finansministern hamnar i blåsväder då han använt sig av regeringsplanet för att hinna till 

LO:s kongress efter att ha sett matchen Sverige-Italien i fotbolls EM i Portugal. Tydligen skall 

Ringholm ha flugit reguljärt till Portugal, men använde alltså regeringens privatflygplan för 

hemresan. Enligt SR skulle regeringen ha sparat över 100 000 kronor på att Ringholm också 

flugit hem reguljärt. 

Bosse Ringholm fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förnekelse (Mosander 2005) 

 

48. Ledighetskandalen Åsa Domeij Riksdagsledamot (MP) 2003 

Riksdagsledamoten Åsa Domeij skall, efter att ha varit föräldrarledig en längre period, 

återgått i tjänst precis när riksdagen stängde ner under julen. Domeij erhöll under 
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jullovsperioden full lön och gick tillbaka till att vara föräldrarledig så fort riksdagen öppnade 

igen. Domeij skall ha gjort precis samma sak under sommerupphållet året tidigare.  

Åsa Domeij fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar (Lindgren 2003) 

 

 

49. Plagiatskandalen Gudrun Schyman Partiledare (V) 2003 

Gudrun Schyman skall, enligt uppgifter, ha plagierat delar av en krönika som hon skrivit för 

tidningen Kristianstadsbladet. Tidningens chefredaktör kommenterar händelsen med ’’Jag 

anlitar inte krönikörer för att de skall kopiera sina artilklar från internet.’’ 

Gudrun Schyman fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar (TT 2003) 

 

50. Konferenskandalen Göran Persson Statsminister (S) 2003 

Göran Persson skall ha tagit med sig åtta kollegor till Vin & Sprits vingård i Frankrike för att 

hålla konferens. Kvittot för resan går på 249 000 kronor. Persson får kritik för att vara 

slösaktig med offentliga medel. 

Göran Persson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förnekelse (Bilby 2007) 

 

51. Gayutalandet Jan O Karlsson Bistånds- och migrationsminister (S) 2003 

Under en presskonferens om regerigens budgetsproposition utalar sig Jan O Karlsson 

negativt om HBTQ-frågor. Tydligen skall Karlsson ha fått flera frågor från RFSL och till slut 

utbrustit ’’Nu får det väl vara slut på bögfrågor.’’ Statsminister Göran 

Persson kommenterar händelsen ”Jag har fullt förtroende för 

honom, även om han inte alltid uttrycker sig med diplomatisk finess.’’ 

 

Jan O Karlsson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Botgöring (Lindham 2003) 

 

52. Sidautalandet Jan O Karlsson Bistånds- och migrationsminister (S) 2003 

Under ett möte med SIDA utalar sig Karlsson negativt om afrikaner, ”Man skall inte skicka ut 

ett cirkulärmeddelande om vad vi har gjort för negrerna i år”, säger han om hur myndigheten 

inte skall arbeta. 

Jan O Karlsson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Botgöring (Bromander 2010) 

 

53. George W Bushutalandet Jan O Karlsson (S) 2003 

Under en presslunch refererar Karlsson till USA:s dåvarande president  som ‘’den där jävla 

texasgubben’’.  

Jan O Karlsson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Botgöring (Bromander 2010) 
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54. Ersättningskandalen Göran Persson Statsminister (S) 2003 

Aftonbladet avslöjar att Persson fått ersättning för dubbelt boende, trots att ett av dessa 

boenden är det Sagerska Palatset, där han bor gratis. Persson har alltså fått 360 800 kronor i 

ersättning och under denna period också haft en månadslön på 102 000 kronor. 

Göran Persson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar (TT 2003) 

 

 

55. Deklarationsskandalen 2003 Gudrun Schyman, partiledare (V) 

Svenska Dagbladet avslöjar att Gudrun Schyman lämnat in en felaktig deklaration till 

Skatteverket. Skatteverkat hade underkänt avdrag på en summa av sammanlagt 120 000 

kronor. Schyman själv säger att hon aldrig har haft någon avsikt att luras, utan att det blivit 

fel på grund av stress och tidsbrist.  

Kraven om att hon avgår är dock många, och när Aftonbladet ställer frågan om huruvida 

Schyman bör avgå så svarar över 75% JA.  

Vice Överåklagare Gösta Ivarsson beslutar sig för att inte väcka åtal mot partiledaren då han 

anser att felaktigheterna inte verkar ha begåtts med uppsåt. Hon döms dock till 50 

dagsböter.  

Gudrun Schyman avgår från sin post den 26 januari 2003. 

Undvikande av ansvar (TT 2003) 

 

56. Kräftskiveskandalen Jan O Karlsson Bistånds- och migrationsminister (S) 2002 

Jan O Karlsson har betalat notan för en kräftskiva med offentliga medel, trots att festen kan 

betraktas som privat, och alltså något Karlsson också borde bekosta privat. Chefsåklagare 

startar en förundersökning om incidenten, men lägger snart ner fallet. Jan O Karlsson betalar 

också tillbaka hela summan till riksdagen. 

Jan O Karlsson fortsätter sigg förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar 

Förbättringsåtgärder  

Botgöring (Malmström 2002) 

 

57. Ersättningskandalen Jan O Karlsson Bistånds- och migrationsminister (S) 2002 

Det avslöjas att Jan O Karlsson under en tid fått dubbla löner, en statsrådslön och en 

avgångslön från tidigare uppdrag. Karlsson hävdar också att det finns regler som gör att han 

inte har någon möjlighet från att avstå en av dessa löner.  Karlsson besvarar först kritik med 

att attackera sina anklagare, men gör sedan en helomvändning och håller en presskonferens 

där han ber om ursäkt och hans beteende får journalisten Pål Jebsen att mynta uttrycket ’’att 

göra en pudel’’.  

’’Han tog kommandot på presskonferensen och hade ett välgrundat manus. Han gjorde det 

med stor, trovärdig ödmjukhet och förståelse för reaktionerna ute i landet. Han gjorde en hel 

pudel - lade sig på rygg och sprattlade med benen” – Pål Jebsen (Sjöblom och Hellberg 2002). 

Jan O Karlsson fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag. 

Botgöring (Malmström 2002) 
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58. Ersättningsskandalen Leni Björklund Försvarsminister (S) 2002 

Det är planerat att Björklund skall få ut 42 500 kronor i månaden som pension från sitt 

tidigare jobb och samtidigt erhålla en statsrådslön i sitt nuvarande uppdrag som 

försvarsminister. Efter kritik beslutar Björklund att frysa pensionsutbetalningarna. 

Leni Björlund fortsätter sitt förtroendeuppdrag.  

Förbättringsåtgärder (Bromander 2010) 

 

59. Regeringsplanskandalen Göran Persson Statsminister (S) 2002 

Göran Persson har vid flera tillfällen blivit kritiserad för att använda sig av det privata 

regeringsplanet alltför lättvindigt. SR:s Eko rapporterar att statsministern använder sig av 

planet för att ta sig mellan socialdemokratiska partimöten, något som skall ha gått på över 

230 000 kronor. Göran Persson blir anklagad för maktmissbruk, men försvarar sig med att 

han alltid är statminister. 

Göran Persson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förnekelse (Engström 2002) 

 

60. Körförbudskandalen Mona Sahlin Integrationsminister (S) 2002 

Efter utebliven besiktning och icke inbetald fordonskatt har Mona Sahlins privata bil fått 

körförbud. På grund av detta får Sahlin under en period istället skjuts i en av regeringens 

bilar. Dock visar det sig att även denna bil fått körförbud på grund av utebliven fordonskatt. 

Vid polisförhör uppger Sahlin att hon vid tre tillfällen kört sin bil efter körförbudet, och hon 

döms därför till att betala ett strafförläggande på 1200 kronor.  

Mona Sahlin fortsätter sitt politiska förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar (Kärrman 2002) 

 

 

61. Behandlingshemskandalen Jan Emanuel Johansson Riksdagskandidat (S) 2002 

Det framkommer att Johansson inte har något tillstånd för det behandlingshem han driver. 

Johansson själv anser att han inte heller behöver något tillstånd då han ’’sysslar med 

utbildning och inte vård’’. Johansson blir också kritiserad för att han profiterar på ungdomar 

med behov av stöd och att utbilningarna i sig inte håller tillräckligt hög standard. Norrtäljes 

landsting, där behandlingshemmet är beläget, genomför en undersökning och kommer fram 

till att behandlingshemmet inte behöver tillstånd för sin verksamhet. 

Jan Emanuel Johansson fortsätter sin kandidatur till riksdagen. 

Förnekelse (Bromander 2010) 

 

 

62. Rattfylleskandalen Jan O Karlsson Bistånds- och Migrationsminister (S) 2001 

I samband med Karlssons utnämning till minister kommer det fram att han nästan tio år 

tidigare, 1992, dömdes för rattfylla. Karlsson hade 0,96 promille alkohol i blodet och dömdes 

till 90 dagsböter på sammanlagt 36 000 kronor. 

Jan O Karlsson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 
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Botgöring (Norström 2001) 

 

63. Förskingringskandalen Laila Bäck Riksdagsledamot (S) 2001 

Laila Bäck anmäler sig själv för att ha förskingrat pengar ur partiets kassa i Dalarna. 

Förskingringen rör sig om cirka 73 000 kronor, Laila Bäck får en vilkorig dom samt dagsböter. 

Laila Bäck avgår från sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar (Sveriges Radio 2002) 

 

 

64. Tomtskandalen Bosse Ringholm Finansminister (S) 2001 

Bosse Ringholm har visat intresse av att köpa sin tomträtt, vilket inte i sig skulle vara något 

problem om det inte hade varit för att Socialdemokraterna i Stockholm är emot 

utförsäljningen av tomträtter. Bosse Ringholm anklagas alltså för att ’’inte leva som han lär’’. 

Bosse Ringholm fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Reducera negativitet – minimization, transcedence (Kärrman&Alfredssson 2001) 

 

65. Bokföringskandalen Caroline Hagström Riksdagsledamot (KD) 2001 

Caroline Hägström döms för bokföringsbrott då hon inte kunde redovisa någon bokföring 

mellan åren 1996-1998 för sin privata firma. Hagström uppger att hennes föredetta sambo är 

den som var ansvarig för bokföringen. 

Carolina Hagström fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar 

Reducera negativitet – attacking one’s accuser (Huor 2000) 

 

66. Redovisningskandalen Sten Andersson Riksdagsledamot (M) 2001 

Det kommer fram att Andersson slängt kvitton på sammanlagt 140 000 som skulle ha 

redovisats på riksdagens förvaltningskontor. Andersson själv försvarar sitt handlande med att 

han aldrig tidigare behövt redovisa tillägg och därför inte trodde att han behövde det denna 

gång heller.  

Sten Andersson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar (Bromander 2010) 

 

67. Redovisningskandalen Yvonne Ruwaida Riksdagsledamot (MP) 2001 

Ruwaida, som också är Mijöpartiets ekonomiska talesman, har inte redovisat kvitton på 

275 000 kronor till riksdagsförvaltningen.  

Yvonne Ruwaida fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar (Bromander 2010) 

 

68. Droguttalandet Thomas Bodström Justitieminister (S) 2000 

Innan Bodström tillträdde som justitieminister skall han i tidningen Liberal Debatt ha 

argumenterat för en avkriminalisering av narkotika. Bodström kommenterar först detta ”Jag 

har inte på något sätt dolt att jag har de här perspektiven på frågorna”, men ändrar en kort 

tid senare uppfattning och säger sig helt stå bakom förbudet mot narkotika. 
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Thomas Bodström fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förnekelse (Bromander 2010) 

 

69. Bostadsrättskandalen Björn Rosengren Näringsminister (S) 2000 

Det avslöjas att Rosengren planerar att köpa sin hyreslägenhet i de fall då hans fastighet i 

framtiden omvandlas till en bostadsrättsförening. Detta skulle inte vara ett problem om det 

inte var för att Socialdemokraterna har varit kritiska till omvandlingen av hyresrätter till 

bostadsrätter. Kritiken mot Rosengren bygger alltså på att han inte ’’lever som han lär’’. 

Björn Rosengren fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förnekelse (TT 2000) 

 

70. Bodstadsrättsskandalen Laila Freiwalds Justiteminister (S) 2000 

Skandalen har sin grund i att Socialdemokraterna haft en kritisk hållning mot att 

allmännyttans bostadsbestånd succesivt förvandlas till till bostadsrätter. Aftonbladet avslöjar 

att justitieministern gått emot partilinjen då hon valt att köpa loss sin lägenhet då 

fastigheten omvandlats från hyres- till bostadsrätt.  

Enligt Aftonbladet har Freivalds också betalat 2.2 miljoner för lägenheten, som värderas till 

3,6 miljoner. Laila Freivalds förklarar sitt beslut enligt följande: ”Eftersom en stor majoritet av 

hyresgästerna tyvärr var för en ombildning såg vi oss tvungna att köpa vår lägenhet’’. Men 

många ifrågasätter ändå hennes trovärdighet, och den 21 september 2000 avgår hon från sitt 

förtroendeuppdrag. 

Förnekelse, undvikande av ansvar, reducerar negativitet (attacking one’s accuser) (Hougner 

2000, Wendel 2003) 

 

 

71. Restskattskandalen Mona Sahlin Biträdande Näringsminister (S) 2000 

Expressen avslöjar att Mona Sahlin fått en betalningsanmärkning av Kronofogden eftersom 

hon inte betalat sitt restskatt. Restskatten ska ha varit en summa på 40 000 kronor. 

Statsminister Göran Persson kommenterar incidenten med ”Det är sorgligt, men hon 

har andra kvalitéer som väger upp den dåliga sidan”.  

Mona Sahlin fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Botgöring (Svd-TT 2002) 

 

 

72. JK-Skandalen Siw Persson Riksdagsledamot (FP) 2000 

Experssen avslöjar att Siw Persson kan ha överskridit sina befogenheter genom att få 

riksdagens utredningstjänst att undersöka ett privat ärende. Det privata ärendet skall ha 

handlat om att Persson anklagar åklagare och Skånepolisen för att konspirera för att mörda 

henne. Till pressen hävdar Persson att hon har stora mängder bevis om korruption och 

maktmissbruk inom skånepolisen. Justitiekanslern utreder ärendet och kommer fram till att 

varken polisen eller åklagare gjort något fel. 

Siw Persson får sparken från Folkpartiet, men väljer att fortsätta sitt förtroendeuppdrag som 

politisk oberoende. 
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Förnekelse, reducerar negativitet(attacking one’s accuser) (Cantwell 2000) 

 

 

73. Sextrakasseriskandalen Jerry Martinger Riksdagsledamot (M) 2000 

SVD rapporterar att Martinger polisanmälts för sexuella trakasserier. Under tiden den 

juridiska processen pågår tar Martinger time-out från politiken. Martinger döms i tingsrätten 

för ofredande, sexuellt ofredande och övergrepp i rättsak och skall betala 120 dagsböter. 

Han överklagar till hovrätten som skärper straffet till 150 dagsböter. Högsta domstolen väljer 

att inte pröva fallet. Martinger döms också till att avskedas från riksdagen. 

 

Jerry Martinger tar först en time-out och lämnar sedan sitt förtroendeuppdrag. 

Förnekelse (Rönn 2000) 

 

74. Sydafrikaskandalen Göran Persson Statsminister (S) 2000 

Persson och en delegation på 700 personer besöker Kapstaden i Sydafrika under en vecka. 

Syftet med resan var att skapa kontakter och marknadsföra Sverige som land. Resan betalas 

med biståndsbudgeten. För att marknadsföringen skulle bli mer effektiv hade delegationen 

också anlitat ett PR-bolag vid namn Rikta.  Marknadsföringen hade dock stora brister och 

problemen började redan första dagen. Trots gratis inträde så kom ytterst få personer till de 

musikarrangemang som ordnades. Resan hade en budget på 25 000 000 kronor, men 

slutnotan gick på 32 000 000 kronor. Företaget Rikta går i konkurs då riksdagen inte betalar 

de sista räkningarna och Konstitiutionsutskottet kritiserar resan och prickar Göran Persson. 

 

Göran Persson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar (Aschberg&Wallin 1999) 

 

75. Parkeringsbotskandalen Mona Sahlin Biträdande Näringsminister (S) 1999 

SVT avslöjar att Mona Sahlin under en två årsperiod fått 98 parkeringsböter, varav 32 har 

hamnat hos kronofogden. Sahlin kritiseras för att vara slarvig med sin ekonomi. 

 

Mona Sahlin fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar (Cantwell 1999) 

 

76. Ahleniusskandalen Bosse Ringholm Finansminister (S) 1999 

Ringholm diarieför inte ett brev som skickats till Riksrevisionsverkets generaldirektör Inga-

Britt Ahlenius, som rör en förlängning av Ahlenius uppdrag. Konstitutionsutskottet prickar 

Ringholm för att det tagit så långt tid för honom att registrera brevet.  

 

Bosse Ringholm fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förnekelse 

Undvikande av ansvar (Gustafsson 1999)) 

 

77. Norgeutalandet Björn Rosengren Näringsminister (S) 1999 
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Under ev tv-intervju utalar sig Rosengren negativt om Norge när han tror att kameran är 

avstängd. ’’Norge är den sista Sovjetstaten. Allt är så nationalistsikt och allt är politik”. 

Norges näringsminister hälsar att han är djupt uppröd över kommentaren. Rosengren ber 

senare om ursäkt till Norge och Norges kommunikationsminister för sitt uttalande. 

Björn Rosengren fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Botgöring (Bromander 2010) 

 

78. Redovisningskandalen Gudrun Schyman Partiledare (V) 1997 

Det kommer fram att Vänsterpartiets ordförande missat att redovisa kvitton för 65 000 

kronor i taxiresor, 140 000 kronor för flygresor och 20 000 kronor för hotell. Schyman 

redovisar vissa av de saknade kvittona men hävdar att hon inte kan hitta resten. 

Gudrun Schyman fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förbättringsåtgärder (Bromander 2010) 

 

79. Taxiskandalen Alf Svensson Partiledare (KD) 1997 

Expressen rapporterar att KD:s partiledare har åkt på flera längre taxiresor, som betalats med 

offentliga medel. Kritiken går ut på att resorna anses omotiverade.  

Alf Svensson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Reducera negativitet - transcendence 

 

80. Efterforskningskandalen Lennart Sacredeus Europaparlamentsledamot (KD) 1999 

Sacredeus blir åtalad för att ha brutit mot tryckfrihetsförordningen under hans tidigare 

förtroendeuppdrag som kommunalråd i Mora. Han skall ha gjort detta genom att försöka få 

information om vem som lämnat uppgifter till en journalist. Till Aftonbladet säger Sacrédeus 

att ”Jag ringde upp en god vän för att ta reda på om det som stod i Mora Tidning var sant, 

och så blir det polissak av det hela”. Sacrédeus frias i tingsrätten, hovrätten och högsta 

domstolen. 

Lennart Sacredeus fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Reducera negativitet – minimzation (Bromander 2010) 

 

 

81. Rattfylleskandalen Gunilla Wahlen Riksdagsledamot (V) 1997 

Gunilla Wahlen stoppas av polis, och hennes utandningsprov visar att hon har 0,6 promille i 

blodet. Hon anmäls alltså för rattfylla, och döms sedemera till ett strafförläggande på 26400 

kronor.  

Till Aftonbladet säger Wahlén att ”Jag är fruktansvärt ledsen. För 

familjens skull, för väljarna och partiet”. 

Gunilla Wahlen tar en time-out från politiken, men återvänder sedan till sitt 

förtroendeuppdrag. 

Botgöring (Bromander 2010) 

 

82. Lägenhetsskandalen Maj-Inger Klingvall Socialförsäkringsminister (S) 1999 
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Socialförsäkringsminister har utnyttjat sina kontakter för att gå före i bostadskön när hon 

erbjudits bostad av AMF-sjukförsäkring. Klingvall kritiseras då denna lägenhet kan ses som en 

muta, då ministern också är den ansvariga för den planerande pensionsreformen, och AMF 

är en av de aktörer som har ett stort intresse i denna reform. Åklagare inleder en 

förundersökning, men denna läggs sedan ner. 

Maj-Inger Klingvall fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Förnekelse (Sjökvist 1999) 

 

Lägenhetskandalen Erik Åsbrink Finansminister (S) 1999 

Finansminister har utnyttjat sina kontakter för att gå före i bostadskön, när han erbjudits 

bostad av fastighetsbolaget Diligentia. Åsbrink kritiseras främst för att ’’inte leva som han 

lär’’. Till TV4s Nyheter säger Åsbrink  ”Vad ska jag göra? Jag kan inte avstå från att söka 

bostad bara för att jag är känd”. 

Erik Åsbrink fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Reducera negativitet – transcendence (Bromander 2010) 

 

83. Barnomsorgsutalandet Göran Persson Statsminister (S) 1998 

Precis inför riksdagsvalet 1998 negativt om föräldrar som väljer att inte sätta sina barn i 

kommunala förskolor, utan istället tar hand om sina barn själva. Han menar att bara de 

föräldrar som utnyttjar kommunal barnomsorg ska ha tillgång till ekonomisk stöd från staten, 

detta på grund av att dessa föräldrar arbetar och på så sätt bidrar till samhället. Kritiken 

baseras på att Persson och Socialdemokraterna verkar värdera föräldrar olika beroende på 

hur de löser sin barnomsorg. I efterhand ber Göran Persson om ursäkt för uttalandet. 

Göran Persson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Botgöring (Bromander 2010) 

 

84. Smarthetsutalandet Anna Kingberg-Batra Riksdagskandidat (M) 1998 

I en intervju med SVT säger Kingberg att ’’Stockholmare är smartare än lantisar’’. Många 

utalar sig kritiskt om kommentaren. 

Anna Kingberg-Batra fullföljer sin kandidatur till riksdagen, och är i skrivande stund 

Moderaternas nya partiledare.  

Botgöring (Larsson 2014)   

 

85. Redovisningskandalen Mats Hulth Ledamot av verkställande utskott (S) 1998 

Svd avslöjar att Mats Hulth, som också är Stockholms finansborgarråd, varit vårdslös med 

offentliga medel under en affärsresa till Nambia. Syftet med resan skall ha varit att stärka 

Stockholms kontakter i landet.  

Till Aftonbladet säger Hult att ”Jag har varit slarvig”. 

Mats Hulth avgår från posten som finansborgarråd genom att inte ställa upp för omval i det 

kommande kommunvalet. 

Reducerar negativitet, botgöring, förbättringsåtgärder (Mellin 1998) 
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86. Presentskandalen Annika Åhnberg Jordbruksminister (S) 1997 

Det avslöjas i media att jordbruksministern har varit för sent ute med att förtulla de 

alkoholhaltiga drycker hon tagit med sig hem från Bryssel. Sammanlagt rörde det sig om 16 

liter vin och 2.5 liter sprit, och enligt Expressen så användes regeringsplanet till hemresan 

från Bryssel just för att kunna ta med sig så mycket alkohol hem.  

Annika Åhnberg fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar 

Förbättringsåtgärder (Crofts 1998)  

 

 

87. Deklarationskandalen Maj-Inger Klingvall Biträde Socialminister (S) 1997 

Det avslöjas att Klingvall har gjort avdrag i sin deklaration, som sedan underkänts av 

skatteverket. Klingvall döms till att betala ett skattetillägg på 3500 kr.  

Ministern förklarar misstaget med en okunskap om 

Skatteverkets regler. 

Maj-Inger Klingvall fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar (Bromander 2010) 

 

88. Semesterskandalen Göran Persson Statsminister (S) 1997  

Det avslöjas att Persson under sin semester bott gratis i ett hus i Spanien, samt utnyttjat 

regeringsplanet för både tur och retur resa. Värdet på semestern uppskattas till circa 50 000 

kronor. Persson säger att han ville betala för boendet men att värden inte tillät det. Kritiken 

mot Persson går ut på att han slösat på offentliga medel genom att använda regeringsplanet 

för privata resor, och att han genom att ta emot så stora gåvor kan hämna i 

beroendeställning eller att dessa gåvor kan tolkas som mutor. 

Göran Persson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar (Bromander 2010) 

 

89. Regeringsplanskandalen Göran Persson Statsminister (S) 1997 

Expressen avslöjar att statministern under två år hyrt flygplan på en kostnad av 2345 000 

kronor. Detta ska han har gjort när regeringens privata flygplan varit på reparation eller på 

annat sätt upptagen. Persson blir kritiserad av flera andra högt uppsatta politiker, bland 

annat Danmarks egen statsminister som hävdar att han hade blivit tvungen att avgå ifall han 

gjort samma sak.  

Göran Persson fortsätter sitt förtroendeuppdrag. 

Undvikande av ansvar  

Reducera negativitet – transcendence (Engström 2002)  

 

90. Återfallskandalen Gudrun Schyman Partiledare (V) 1997 

Vid en filmpremiär verkar Schyman märkbart berusad, något som också noteras av de 

journalister som också var närvarande. Gudrun Schyman väljer att själv berätta om sitt 

alkoholproblem under en tv-intervju och om att hon skall genomgå en behandling för att 

styra upp sitt beroende. 
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Gudrun Schyman tar en time out från politiken men återkommer sedan till sitt 

förtroendeuppdrag. 

Förbättringsåtgärder  

Botgöring (Bromander 2010) 

 

 

91. Vapenskandalen Anders Björk Försvarsminister (M) 1997 

I SVT:s program Striptease berättar Björk om att han valt att behålla några av de gåvor han 

fått i egenskap av försvarsminister. Detta strider mot praxis, vilket är att de gåvor ministrar 

får inte behålls av ministern privat utan istället förvaras på deras respektive departement. De 

gåvor han valt att behålla är tre skjutvapen, som Björk också hävdar att han har tillstånd för 

och förvarar hemma i ett vapenskåp. Dock utalar sig Magdele Leijonhufvud, professor i 

straffrätt, om att det kan röra sig om mutbrott för Björk att personligen behålla gåvorna. 

Riksåklagare meddelar dock en kort tid senare att ingen rättslig prövning kommer äga rum, 

då det inte finns någon misstänke om brott. 

Anders Björk fortsätter sitt förtroendeuppdrag. Förnekelse (Bromander 2010)  
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