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Abstract 
”You can run but you can’t hide” 

– Aftonbladets och Expressens framställning av Håkan Juholt 

 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka framställningen av Håkan Juholt i 

kvällspressen. Vi har valt att jämföra de två kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet 

mellan den 8 oktober 2011 och en vecka framåt till den 14 oktober 2011 då rapporteringen av 

den före detta socialdemokratiska ledaren Håkan Juholt hamnade i blåsväder för första 

gången. Hur har Juholt framställts i kvällspressen? Vid analysen av Aftonbladet respektive 

Expressen har vi studerat artiklarna utifrån följande aspekter: rubrik- och bildsättning, 

positiva och negativa ord, politiska partier- och helhetsintrycket av artiklarna samt ur ett 

etiskt-, moraliskt- och jämställdhetsperspektiv.  

 

I vårt teoriavsnitt har vi behandlat mediedrev och den journalistiska formen. Kvällspressens 

rapportering kring Juholts så kallade bidragsfusk var ett mediedrev anfört av den 

socialdemokratiska tidningen Aftonbladet.  

 

Enligt tidningarna har Juholt kränkt väljarnas värderingar, normer och moraliska koder när 

han som välfärdens främste försvarare har utnyttjat bidragspengar som kunde gått till någon 

som faktisk behövde dem. 
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2.0 Inledning 

Den 7 oktober år 2011 avslöjade Aftonbladet Håkan Juholts så kallade bidragsfusk. Rubriken 

på förstasidan löd ”Så fuskade Juholt med bidraget till sin bostad. Fick 180 000 kr-måste 

betala tillbaka”.(Aftonbladet 7 oktober 2011) Där föddes en idé om att undersöka 

framställningen av Håkan Juholt i Aftonbladet respektive Expressen.  

 

Innan vi började skriva den här uppsatsen visste vi att Aftonbladet var en socialdemokratiskt 

inriktad tidning. Med den vetskapen förväntade vi oss att den tidningen skulle haft en mildare 

rapporering om Juholt-affären och en mer försvarande inställning gentemot Juholt. Trots det 

var Aftonbladet först med nyheten om Juholts så kallade bidragsfusk vilket gav oss en idé om 

att Aftonbladet tillsammans med andra socialdemokrater var missnöjd med sin nya 

partiledare.  

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka framställningen av Håkan Juholt i 

kvällspressen. Vi har valt att jämföra de två kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet 

mellan den 8 oktober 2011 och en vecka framåt till den 14 oktober 2011 då den före detta 

socialdemokratiska ledaren Håkan Juholt hamnade i blåsväder för första gången. I media har 

man kallat affären för ett bidragsfusk då Håkan Juholt under flera år låtit riksdagen betala hela 

hyran samt hela elbidraget för hans fyrarummare i Västertorp i Stockholm. Detta trots att han 

bodde där tillsammans med en annan inkomsttagare, hans sambo Åsa Lindgren, och 

därigenom bara hade rätt till bidrag om halva hyran och halva elbidraget.   

 

Granskningen och rapporteringen kring Juholt-affären kan betraktas som ett mediedrev. 

Andra svenska exempel på mediedrev är till exempel Rainer-affären från år 1983 då Ove 

Rainer avgick sin post som justitieminister efter debatten kring hans köp av privatobligationer 

för att minska sin taxerade inkomst. Ett annat exempel är Freivalds-affären då Laila Freivald 

avgick som justitieminister efter debatten om hennes köp av den egna bostaden då den 

övergick från hyresrätt till bostadsrätt. Ytterligare ett exempel är då Expressen år 1995 

avslöjade den så kallade Toblerone-affären- Den socialdemokratiska politikern Mona Sahlin 

skulle, vid upprepade tillfällen, ha använt sig av statens kontokort för privata utlägg
1
.  

 

Den bild media vill förmedla till sin publik kan kraftigt gynna eller missgynna en aktör eller 

till exempel ett politiskt parti. Mediernas bild kan ses som ett maktinstrument som är mycket 

betydelsefullt att ha kontroll över
2
. Man talar om medierna som medspelare eller motspelare 

till de politiska partierna. Medias roll kan växla mellan olika partier, mellan olika val och 

olika situationer. Journalister och aktörer på en tidning har en betydande makt att välja vilka 

händelser eller aktörer som ska uppmärksammas, vad valdebatten ska handla om, hur den ska 

tolkas samt vilka slutsatser väljarna sedermera kan dra av dessa och så vidare.
3
 

 

Hur har Juholt framställts i kvällspressen? Vid analysen av Aftonbladet respektive Expressen 

har vi studerat artiklarna utifrån följande aspekter: rubrik- och bildsättning, positiva och 

negativa ord, politiska partier- och helhetsintrycket av artiklarna samt ur ett etiskt-, moraliskt- 

och jämställdhetsperspektiv.  

                                                           
1
 Nord Lars. 2011 sid 7 

2
 Carlsson Ulla. 1988 sid 43 

3
 Carlsson Ulla. 1988 sid 44 
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3.0 Material, urval och tillvägagångssätt 

Materialet för vår undersökning bygger på sju ledarsidor från Aftonbladets- 

(www.aftonbladet.se) och sju ledarsidor från Expressens (www.expressen.se) nätupplaga 

under perioden 8 oktober 2011 till den 14 oktober 2011. Vi valde tidningarna Aftonbladet och 

Expressen dels för att de är Sveriges två största kvällstidningar och dels för att de skiljer sig åt 

politiskt sett. Aftonbladet kallar sig för obunden socialdemokratisk och Expressen kallar sig 

för obunden liberal. Vi studerade tidningarnas ledarsidor då skribenten där tydligt visar sin 

politiska ståndpunkt samt att de förväntas visa tydliga åsikter. Valet av tidsperiod grundar sig 

i Aftonbladets avslöjande av Håkan Juholts så kallade bidragsfusk, som avslöjades den 7 

oktober 2011, och att intensiteten i medias rapportering den veckan var som störst. De 

ledarsidor vi valt är: 

 

Aftonbladet: ”S-haveri kring medborgarskap” (8 oktober 2011), ”Hur mycket rasism klarar 

demokratin?”(9 oktober 2011), ”Klart folk blir förbannade” (10 oktober 2011), ”Ett helt parti 

är i gungning” (11 oktober 2011), ”Allt överskuggas av Håkan Juholt” (12 oktober 2011), 

”Stormen” (13 oktober 2011), ”Kvinnorna löner är inget lotteri” (14 oktober 2011). 

Expressen: ”Dubbeltrubbel” (8 oktober 2011), ”Cirkus Sosse” (9 oktober 2011), ”Lokala 

riksdagsmän gör nytta” (10 oktober 2011), ”Arabisk höst” (11 oktober 2011), 

”Västertorpgate” (12 oktober 2011), ”Obegriplig arenafeber i Stockholm” (13 oktober 2011), 

”Somliga är mer jämlika än andra” (14 oktober 2011)  

 

Vid analysen började vi med att leta fram de tidningsartiklar vi ville använda oss av vid 

studien. Vi gick då in på respektive tidnings nätupplaga, och vidare till deras ledarsida. Där 

sökte vi på det datum vi hade för avsikt att undersöka. Artiklarna tillsammans blev sju 

ledarsidor från Aftonbladets- och sju ledarsidor från Expressens nätupplaga. Då studien endast 

avser Juholt-affären, det så kallade bidragsfusket, valde vi sedermera, vid analysen att bortse 

från de ledarsidor som inte behandlar frågan om Juholt. Detta innebar att fem artiklar återstod 

av de sju ledarsidorna från Aftonbladet och fyra artiklar av de sju ledarsidorna från Expressen, 

alltså sammanlagt nio artiklar.  

 

Vi har analyserat de olika artiklarna med avseende på det huvudsakliga intryck av Håkan 

Juholt som respektive artikel förmedlar. Vi har, mer konkret, analyserat rubriksättning, 

brödtext och bilder. Att studera artiklars språk utifrån en semantisk infallsvinkel är en aspekt 

inom semiotiken och läran om tecken. Semantiska omformningar av verkligheten har flera 

olika former. Där studeras bland annat värdeladdade och emotionella ord eller meningar i en 

text. Orden eller meningarna kan ha viss täckning i verkligheten men dess värdeladdade och 

ibland överdrivna innebörd skapar i många fall en vrängd bild av händelsen eller situationen. 

Nyheten blir mer dramatiskt och sensationell, vilket kan öka tidningarnas nyhetsvärde samt 

publikens intresse
4
. Konnotationsrika ord eller uttryck kan även förstärka den känsla eller det 

budskap journalisten vill förmedla sin publik. Olika ord eller uttryck men som denoterar 

samma fenomen kan ha helt skilda konnotationer, vilket ofta utnyttjas av journalister för att 

markera ett perspektiv, framhålla den egna sidan samt frammana önskvärda associationer hos 

publiken.
5
 Vi har sökt efter värdeladdade ord och visualiseringar som bidragit till att 

framställa Juholt på ett visst sätt. Ord och bilder som vi betraktar som negativa respektive 

positiva är sådan som vi inte kan tolka annat än att de bidrar till en negativ eller positiv bild av 

                                                           
4
 Carlsson Ulla. 1988 sid 114 

5
 Ibid sid 115 

http://www.aftonbladet.se/
http://www.expressen.se/
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det som framställs i artikeln. Exempelvis ”[…] Sedan, liksom en tjurig kille i puberteten, 

skolkande från SVT:s partiledardebatt.” (Expressen 8 oktober 2011) Den här meningen har 

för oss en negativ klang. ”Ändå finns det runt om i landet mängder av kunniga och 

engagerade riksdagsledamöter […].” (Expressen 10 oktober 2011) Den här meningen har för 

oss en positiv klang. 

 

Syftet var att skapa ett helhetsintryck av artiklarna och med det den framställning av Håkan 

Juholt som där kommer till uttryck.  

 

I följande avsnitt redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter: mediedrev och den 

journalistiska formen. Därefter följer vår analys och diskussion.  

 

4.0 Mediedrev 

Sverige har en lång tradition av pressfrihet och tryckfrihet. Vår grundlag 

Tryckfrihetsförordningen (TF) kom redan år 1766. Sveriges lagstiftning gör det möjligt för 

medier att granska dem som har makten. Offentlighetsprincipen ger till exempel medierna 

möjlighet att läsa alla handlingar inom den offentliga sektorn. Det finns en meddelarfrihet 

som garanterar anonymitet åt de som "avslöjar" oegentligheter för pressen. Dessa faktorer gör 

att svensk press med lätthet kan ”jaga” efter nyhetsoffer, genom att föra så kallade mediedrev. 

 

Mediedrev kan liknas vid en jägare på jakt efter sitt byte där journalisten representerar jägaren 

och personen eller organisationen som åstadkommit skandalen representerar bytet
6
. Ett 

mediedrev har åtminstone fem kännetecken: 1. Omfattande, intensiv och kritisk granskning 

samt rapportering om en person eller en organisation. 2. ”Brottet” karakteriseras som en 

skandal. 3. Många ledande redaktörer och nyhetsmedier deltar under en viss period. 4. Dessa 

antar samma grundläggande perspektiv. Det finns en allmän uppfattning om att ”brott” 

begåtts. 5. Det finns en osäkerhet kring hur situationen kommer att få sitt slut
7
. Det måste 

alltså vara fler medier, inte bara en tidning eller ett TV-program, som bevakar och rapporterar 

om ”brottet”. Ett mediedrev kan inte heller planeras till skillnad från till exempel en följetong 

reportage eller en traditionell politisk kampanj.
8
 

 

Ett mediedrev bygger ofta på politiska skandaler, för att kallas politisk skandal så måste 

politiska institutioner, politiska processer och beslut eller en politiker vara inblandad. Efter 

andra världskriget var det dock relativt få sådana i Sverige och i övriga länder i Norden i 

jämförelse med till exempel USA. Norden betraktades som skandalfritt. Från och med på 

1980-talet och speciellt efter 2000-talet har dock bilden av det skandalfria Norden ändrats och 

skandalerna har blivit allt fler. Det mest förekommande politiska skandalerna på 1980-talet 

och fram till millennieskiftet var ekonomiska sådana men har sedermera mer handlat om 

äktenskapsbrott, sexuella trakasserier eller alkoholmissbruk. Man har även kunnat se att 

kvinnliga politiker i en skandal mer ofta utsätts för hårda konsekvenser än de manliga.
9
 

 

                                                           
6
 Sigurd Allern, Ester Pollack. 2012 sid 22 

7
 Ibid 

8
 Ibid 

9
 Ibid sid 24 
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När skandalen blir offentlig för allmänheten är nyheten förmedlad av ett enskilt medium, en 

speciell tidning eller TV-program, men om skandalen cirkulerar kring en känd och/eller 

betydande person eller organisation kommer fler omedelbart hänga på utvecklingen. Dessa 

medier återberättar vidare historien men med en ny vinkel eller twist. Till följd av nya 

argument och andra journalistiska vinklingar kan det upplevas som om skandalen växer trots 

att ingen ny information tillkommit.
10

 

 

Om ingen ny information presenteras eller om personen eller organisationen ifråga undviker 

ytterligare en skandal genom att till exempel förneka eller trivialisera situationen, vänder sig 

ofta media istället till ”kommentatorer”- ofta etablerade politiska journalister, för deras 

uttalande om skandalen. Kommentatorerna trycker ofta på det allvarliga i situationen och talar 

till exempel om hur alla människor är lika inför lagen. Det händer även att kommentatorn 

kräver att politikern ska avgå. Den kommentator som är känd för att vara mest extrem i sina 

analyser attraherar media mest. Man kan se att de gånger då politiker eller organisationer 

svarat på anklagelserna har det i regel lett till en andra skandal o den är många gånger mer 

förödande än den första.
11

 

 

Journalister är inte bara journalister utan även regissörer av rapporteringen kring de politiska 

skandalerna.  

 
”A scandal ’is not merely something that is revealed¸ but something that is shown, reported, 

staged and kept alive day after day’.”
12  

 

Att undersöka och granska institutioner, organisationer och kända människor, däribland 

politiker, är en del av journalistens uppgift och är en viktig spärr mot maktmissbruk.
13

 

 

John B. Thomsons listar fem kriterier för en politisk skandal
14

: 1. En kränkning av våra 

värderingar, normer eller moraliska koder. Det finns ett misslyckande i att ”practise what you 

preach” som i exemplet med Håkan Juholt som definieras som välfärdens främste försvarare 

med utnyttjar bidragspengar som kunde gått till någon som faktisk behövde dem. 2. 

Händelsen i fråga måste ha blivit uppmärksammad av fler än dem frågan berör
15

.3. Det måste 

finnas dem som blivit chockad och/eller skakad av den skandalliknade situationen. Om det 

inte finns ett intresse hos publiken och en vilja att veta mer kommer inte situationen utvecklas 

till en skandal. 4. Det måste finnas dem som är villiga att höja sin röst i det offentliga rummet. 

Ingen skandal om ingen vågar eller vill kommentera händelsen. 5. Påståendet, till exempel 

misstankarna om Håkan Juholts så kallade bidragsfusk, måste hota att skada personens 

politiska anseende och ryktbarhet.
16

 

 

                                                           
10

 Sigurd Allern, Ester Pollack. 2012 sid 60 
11

 Ibid sid 61 
12

 Ibid sid 9 
13

 Kristina Lundgren, Birgitta Ney, Torsten Thurén. 1999 sid 126 
14

 Sigurd Allern, Ester Pollack. 2012 sid 11- 12 
15

 Ibid 
16

 Sigurd Allern, Ester Pollack 2012 sid 11-12 
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Politiska skandaler brukar börja smått och utvecklas sedan. De brukar även börja med något 

relativt trivialt som många gånger uppfattats som uppblåst av media. Efterhand förstoras 

skandalen och det tillkommer ny information
17

.  

 

Inom journalistiken “slåss” man om att vara den som avslöjar eller kommer med nytt material 

om den politiska skandalen. Om skandalen, i och med medias rapportering, leder till att en 

politiker avgår sin post innebär det i sin tur bevis för till exempel tidningens makt och kan 

även leda till att journalisten som bidragit stort till avslöjandet belönas på något sätt.
18

 

 

Enligt Allern och Pollack så finns det sju hypoteser om medias roll vid en politisk skandal. 1. 

The hypothesis of increased incidence of political scandals- Politiska skandaler har blivit mer 

vanliga sedan andra världskriget. 2. The hypothesis of individualization- Media har riktat in 

sig på enskilda personer istället för hela partiet. 3. The hypothesis of sensationalizing the 

trivial- Politiska skandaler börjar oftast med en moralisk förseelse och går därifrån till en 

skandal. 4. The herd hypothesis- I ett mediedrev så följer flera ledande nyhetsmedier samma 

spår. 5. The command hypothesis- En eller några enstaka ledande nyhetsmedier måste ta 

ledningen för att det ska kunna bli ett mediedrev. 6. The gender hypothesis- Toleransen mot 

män är högre än mot kvinnor då kvinnorna förväntas visa mer empati i överlag och därför blir 

fallet högre när de väl gör något fel. 7. The demonization hypothesis- När de politiska 

huvudrollsinnehavarna ställs mot varandra som den gode och den onde.
19

 

   

5.0 Den journalistiska formen 

Kvällspressen är ofta inblandade i så kallade mediedrev. Vidare ska vi studera 

kvällspressjournalistiken, hur verkligheten pressats in i en journalistisk form. Men först ska vi 

kort redogöra för Sveriges två största kvällstidningar. Aftonbladet grundades år 1830 av Lars 

Johan Hierta och kan placeras i ett övergångsskede mellan den äldre och den modernare 

pressen. Aftonbladet trycktes på en modernare press och brukar därför betecknas som den 

första moderna tidningen.
20

 Aftonbladet blev snabbt Sveriges största tidning. Tidningen hade 

stora svårigheter under 1920-talet men blev återigen under 1930-talet den mest framgångsrika 

tidningen, upplagemässigt.
21

 Aftonbladet var den första stora kvällstidningstabloiden i 

Sverige. Idag har den cirka 2,5 miljoner läsare per dag och är Sveriges största kvällstidning.
22

 

Aftonbladets närmaste konkurrent är kvällstidningen Expressen.
23

  

 

Den 16 november år 1944, mitt i krigstider, grundades kvällstidningen Expressen av Albert 

Bonnier Jr, Ivar Harrie och Carl- Adam Nycop
24

 och startades som en motståndare till 

dåtidens nazistiska strömmar. Liberalism, tolerans och solidaritet är enligt tidningen själv, tre 

utmärkande egenskaper hos Expressen
25

. Expressens budskap om fred blev genombrottet, år 

                                                           
17

 Sigurd Allern, Ester Pollack 2012 sid 11-12 
18

 Ibid sid 19 
19

 Ibid sid 23 
20

 Hadenius, Stig. Weibull, Lennart. Wadbring, Ingela. 2008 sid 59 
21

 Hadenius, Stig. Weibull, Lennart. Wadbring, Ingela. 2008 sid 67 
22

 http://www.aftonbladet.se/siffror hämtad 2012-04-11 
23

 Hadenius, Stig. Weibull, Lennart. Wadbring, Ingela. 2008 sid 67 
24

 http://www.kvallstidningarna.se/expressen/om-expressen hämtad 2012-04-04 
25

 http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/ hämtad 2012-04-04 

http://www.aftonbladet.se/siffror
http://www.kvallstidningarna.se/expressen/om-expressen
http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/
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1958 blev tidningen landets största tidning
26

 och den mest framgångsrika tidningsstarten i 

Sverige.
27

 

 

Tidningen utkommer varje dag, året om och läses dagligen av cirka 1,7 miljoner besökare. 

Expressens närmaste konkurrent är kvällstidningen Aftonbladet.
28

 

 

Att Aftonbladet och Expressen går under namnet tabloidpress har att göra med det format 

tidningarna är tryckta i. Det exakta tabloidmåttet kan variera mellan olika tryckerier, 

vanligaste storleken är A3. Tidigare var det endast kvällspressen som hade tabloidformat, men 

numera har även flera morgontidningar anammat formatet. Kvällspressen tillskilland från 

morgonpressen innehåller utöver nyheter även skavaller och sensationsreportage.  

 

Journalisten vill att du ska lyssna. Det handlar då om att anpassa språket efter de som 

lyssnar/läser. Hur journalisten skriver beror inte bara på publiken utan även på journalisten 

själv, dess bakgrund och förutsättningar. Det beror även på samhället han/hon lever i, i vilken 

samhällsklass, i vilken yrkesgrupp och i vilken tid
29

. I varje talsituation utgår man dock ifrån 

ett antal grundläggande funktioner. Först och främst informationsfunktionen- Man vill 

informera publiken om något. Samtidigt använder journalisten sig av budskapsfunktionen- 

man vill även genom språket nå ut med ett budskap. Det finns även en normativ funktion 

vilken är en variant av budskapsfunktionen- Man vill ge läsaren råd och direktiv hur denne 

ska leva sitt liv. Givetvis finns även en känslofunktion- Alla texter vill väcka någon form av 

känsla. Man vill väcka glädje eller ilska och irritation. Man vill sätta känslorna i gungning. En 

annan funktion är gemenskapen där vi tillsammans delar en upplevelse eller en känsla
30

. 

Texten kan förstås även vara underhållande- Språket i media är ofta underhållande för att 

skapa spänning, ge avkoppling och dramatik
31

. Den journalistiska texten utvecklas i en 

process där redaktionella villkor och rutiner, berättarmönster, kommersiella förutsättningar, 

politiska ideologier är avgörande för hur texten till slut kommer att se ut. Journalsiten är även 

en del i denna process och påverkar textens form.
32

 Den journalistiska textens styrs även av 

retoriska mönster, vilket är en del av den totala skrivprocessen. Vill journalisten skapa en 

harmonisk och idylliska text eller vill han/hon skapa en problematisering eller 

konfliktorienterad text. Mönstret styr val av källor och val av språk och gestaltning. Om 

journalisten exempelvis vill förmedla en harmonisk tolkning av verkligheten kan han/hon 

utelämnar besvärande eller obehagliga frågor.
33

  

 

Skribenten har ett kön, en social bakgrund och arbetar på en viss typ av tidning. Alla dessa 

faktorer påverkar självklart artikelns utformning. Även mottagarna har ett kön, en social 

bakgrund och ett yrke. Det påverkar hur dessa sedermera tolkar budskapet i texten. Texten på 

ledarsidorna är ingen direkt och objektiv återspegling av verkligheten. Det handlar istället om 

att få medhåll för sina åsikter och tankar, i det här fallet om Juholt-affären. Skribenten vill 

                                                           
26

 http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/ hämtad 2012-04-04 
27
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förstärka eller förminska våra känslor. Han eller hon vill skapa en gemenskap: ”Alla vi som 

tycker Håkan Juholt är en slarver!” eller ”Alla vi som litar på Juholt!”. Skribenten vill beröra 

och styra våra tankar och känslor och det finns en baktanka med varje bild eller text.  

Skribenten som valt bilden eller skrivit texten vill att läsaren ska reagera på ett visst sätt. 

 

Man talar om journalistik som en fabrik där materialet kommer in, bearbetas och kommer 

sedan ut som färdiga texter anpassade efter tidens och mediets mallar. Ur ett historiskt 

perspektiv styrde de politiska ideologierna etableringen av medier. Tidningar etablerades för 

att nå ut med sina budskap. Ideologierna var en avgörande faktor för hur man tolkade 

verkligheten. Idag har betydelsen av ideologier som en bas för medierna minskat men 

påverkar till viss del fortfarande de journalistiska valen
34

.  

 

Man kan dela in produktionsprocessen i fem olika nivåer:1. Idén formulerar vidare ett ämne 

och genreval görs. 2. Man samlar in material, läser, undersöker, iakttar, väljer och värderar de 

material man har. 3. Producerar texten. 4. Redigerar texten samt layout. 5. Marknadsför och 

distribuerar texten
35

.  

 

Nyhetsjournalistik har alltid följt bestämda mönster som föränderats genom tiderna. Fram till 

och med på 1950-talet innehöll ofta en nyhetstext värderande och beskrivande uttryck medan 

man sedan 1980-talet strävat efter en mer neutral ton. Sedan 1990-talet finns både den 

värderande och den neutrala nyhetstexten. Man kan även se att olika tidningar följer olika 

uppgjorda mönster.
36

  

 

Det finns även en tydlig skillnad mellan morgonpress och kvällspress. Morgonpressen 

innehåller en mer neutral nyhetstext i jämförelse med kvällspressen som i större utsträckning 

använder värdeladdade ord och uttryck. Tre tidningar, Dagens Nyheter, Expressen och 

Aftonbladet, skrev om samma nyhet. DN:s rubrik löd: ”Flicka skadad av Skansenko”
37

. 

Expressen rubrik löd: ”Kon hoppade ur sin hage- 4-åring förd till sjukhus”
38

 och 

Aftonbladets rubrik löd: ”Ko rymde på Skansen- fyraåring skadades.”
39

 Samtliga rubriker har 

en kärna av information- En ko på Skansen har rymt och en fyraåring har skadats. Skillnaden 

är dock hur stor del informationsfunktionen fått ta i texten.  DN som är en morgontidning har 

fokuserat mer på information än de två övriga tidningarna. Det är ett renodlat referat utan 

dramatiseringar eller pratminus
40

. 

 

 

I medias nyhetsrapportering kan en aktör förekomma på två olika sätt- antingen som en 

agerande aktör eller som en omtalad aktör
41

. Det är journalistens egen bedömning av aktörens 

betydelse eller politiska vikt som till stor del bestämmer utrymmet aktören får i 
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nyhetsrapporteringen
42

. Generellt sätt kan mediernas nyhetsurval förklaras med två faktorer. 

Den första faktorn är aktörens eller händelsens betydelse och allmänna relevans. Den andra 

faktorn kan man ge samlingsnamnet drama. Det står för det nya, det spännande och 

intressanta, det sensationella och avvikande.   

 

Journalisten försöker på olika sätt att spegla verkligheten. Deras mål är att förmedla fakta och 

inte fiktion
43

. Helt och hållet saklig journalistik är dock omöjlig då journalisten styrs av 

styrande och begränsande villkor. För det första bygger den journalistiska produkten på ett 

urval från verkligheten, vad anser journalisten eller tidningen vara väsentligt. För det andra 

har inget massmedium tillräckliga egenskaper att helt spegla verkligheten, det handlar om 

språklig utformning, presentationsformer och bildsättning, och för det tredje är den 

journalistiska produkten något som bearbetats av människor, alltså grunden för ett källkritiskt- 

och objektivitetsproblem
44

. De journalistiska produkterna ska samtidigt vara billiga att 

producera och attrahera en stor publik. Journalisterna har dock inte alla gånger tillgång till 

tillräcklig information vilket kan leda till gissningar och spekulationer
45

  

 

Journalisten och den journalistiska produkten styrs även av den ofta begränsande tidsramen. 

Tid för genomarbetning och kritisk granskning av källor saknas ofta. Inom journalistik finns 

även ett mer eller mindre aktualitetskrav, främst för nyheter. Händelser som saknar aktualitet 

har svårt att få utrymme eller en framträdande plats i tidningen. Journalistik handlar i korthet 

om att göra särskilda händelser eller förhållanden intressanta och begripliga för publiken. 

Journalisten stöper om händelsen i en ny form, nämligen den journalistiska formen. Det 

innebär att verkligheten påverkas och bearbetas utifrån berättartekniska principer med 

inverkan från styrande och begränsande villkor
46

. Detta innebär i viss mån en förvrängning av 

verkligheten. En nyhetsartikels olika delar, exempelvis rubrik, brödtext och bild, påverkar 

människors uppfattning av verkligheten. Nyhetsartiklar läses inte likformigt med lika stort 

fokus på alla delar. Säkerligen har rubriker, bilder och ingress större betydelse än själva 

brödtexten för vilket budskap texten vill förmedla
47

. 

 

Ännu en aspekt att ha i åtanke då vi diskuterar den journalistiska formen är vinklar. 

Journalisten försöker alltid hitta en egen vinkling av en händelse för att komma med något 

nytt och som förväntas öka intresset hos publiken. Detta innebär att man till exempel förstorar 

upp en detalj. Särskilt tydlig är vinklingsprincipen i kvällspressen där man ofta gör överdrivna 

vinklar som kan skapa falska bilder av verkligheten hos mottagarna. Rubriker, bilder, ingress 

och övrig layout förstärker känslan, det sensationella eller det dramatiska som journalisten vill 

förmedla samt förstärker valda infallsvinklar. Man kan likna uppbyggnaden av en text vid en 

fisk där man inledningsvis skriver om något bitskt, något som hugger tag i läsaren. Alltså det 

mest dramatiska och sensationella först
48

. Artikelns brödtext ska vidare hålla sig kring 

ryggraden för att sedan avsluta texten med något ”snärtigt”
49

. 
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Språket i media är enkelt men uttrycksfullt. Det är viktigt att den publik man vill nå faktiskt 

förstår vad som står i tidningen då man annars riskerar att begränsa sin publik till en mindre 

skara. Detta innebär korta meningar och vanliga begripliga ord och en enkel uppbyggnad av 

texten. Språket ska samtidigt vara målande och associationsrikt för att väcka ett intresse hos 

publiken
50

. 

 

Ett annat sätt att frammanna önskvärda associationer och ett målande språk är att använda sig 

av metaforer. Det handlar om ord eller uttryck som används i överförd bemärkelse. En 

journalistisk politisk produkt eller kvällspressjournalistik innehåller ofta metaforer.
51

 

 

6.0 Analys 

I kommande avsnitt anlyserar vi våra artiklar från Aftonbladet respektive Expressen utifrån 

rubrik- och bildsättning, negativa och positiva ord, politiska partier i artiklarna, 

helhetsintrycket samt etik, moral och jämställdhet. Vi börjar med Aftonbladet. 

 

6.1 Aftonbladet 

Då vi tittar på en tidningsartikel, i det här fallet ledarsidan, är det första vi ser en eventuell 

bild. Vidare läser vi rubrik och bildtext, sedan ingress och sist av allt brödtexten. I rubriken 

fångar skribenten läsarens uppmärksamhet och lockar läsaren att läsa hela artikeln. Det är 

därför viktigt att rubriken är slagkraftig, finurlig och/eller säger något om det ämne som 

vidare diskuteras i artikeln. En rubrik som inte fångar läsarens intresse förlorar sin publik. Vi 

har undersökt rubriken på ledarsidorna i Aftonbladet samt de bilder som förekommer på 

dessa. Tolkar vi dem som negativa, positiva eller neutrala? Av de sju ledarsidor från den valda 

perioden (8 oktober 2011- 14 oktober 2011) berörde fem tidningsrubriker frågan om Juholt-

affären. Det är vidare, som tidigare nämnt, dessa fem artiklar som är grunden till 

undersökningen. Alla dessa fem ledarsidors rubrik syftar på ett eller annat sätt till skandalen 

kring Juholt, men ingen av dessa nämner Juholt-affären explicit, alltså bokstavligen, i 

rubriken. Den första artikeln publicerad på ledarsidan, den 8 oktober 2011, är skriven av 

Anders Lindberg. Den behandlar inte helt och hållet Juholts bidragsfusk utan har istället riktat 

in sig på en annan skandal, nämligen den kring Morgan Johansson och Ilmar Reepalu och 

deras tankar kring medborgarskap och invandrare. Man nämner i slutet på artikeln att det är 

fortsatt blåsväder kring ”sossarna” då även Aftonbladet, dagen innan, kunde avslöja Julholts 

så kallade fusk med hyresbidraget. Rubriken på artikeln lyder: ”S-haveri kring 

medborgarskap”(Aftonbladet 8 oktober 2011). Ordet ”haveri” står för någon form av olycka 

eller krasch och S:et innan syftar på en krasch för det socialdemokratiska partiet. Genom att 

likna den egentliga meningen med något annat som är negativt laddat kan man förstärka 

rubriken och göra den mer negativ, som i det här fallet med ordet ”haveri”. Artikelns 

tillhörande bild föreställer trion: Juholt, Johansson och Reepalu. Bilden är skadad av sprickor 

från den politiska jordbävning partiet genomgår. Även om man inte läst texten eller vet vilka 

männen på bilden är kan man förstå att dessa män inte porträtterats i en fördelaktig situation.  

 

Det är först två dagar senare, den 10 oktober 2011, som man väljer att på ledarsidan diskutera 

Juholt-affären. Den artikeln är skriven av Eva Franchell och handlar om hur den ”vanliga 
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människan” tvingas lägga stor del av lönen på hyra medan Juholt ”sluppit undan”. ”Klart folk 

blir förbannade”(Aftonbladet 10 oktober 2011) inleder denna artikel. För att påverka en 

publik och väcka deras känslor kan det vara nödvändigt att påvisa att någon (publiken) har 

blivit nedvärderade eller förlöjligade. Någon har förolämpat publiken, förlöjligat något de 

faktiskt tar på allvar. Publiken har inte lönats för deras goda gärningar. Rubriken väcker 

känslan av ilska. Klart folk blir förbannade på Juholt.  Även den rubriken kan alltså rubriceras 

som en negativ sådan. Bredvid brödtexten finns en helbild av Juholt själv. Han håller en 

kaffemugg i handen och tillsammans med intrycket från texten upplever vi Juholts blick som 

något orolig och förvirrad.  

 

Dagen därpå, den 11 oktober 2011, lyder rubriken ”Ett helt parti i gungning”(Aftonbladet 11 

oktober 2011). Den artikeln är också skriven av Eva Franchell. De politiska partierna är de 

som tillsammans styr Sverige. Vi kan anta att publiken önskar stabilitet och trygghet från ett 

parti. Ett parti som istället är i gungning skapar oro. Även i den här rubriken har man använt 

sig av en likhet för att förstärka känslan, ge rubriken mer liv och skapa inre bilder av ett gäng 

”sossar” som gungar fram och tillbaka med förvirrande och bekymrade blickar. Rubriken har 

en negativ klang då den beskriver en motsats till vad vi som medborgare vill ha, trygghet.  

 

Den 12 oktober 2011 skrev Katrine Kielos på Aftonbladets ledarsida ännu en negativt laddad 

rubrik: ”Allt överskuggas av Håkan Juholt”(Aftonbladet 12 oktober 2011). Att säga att allt 

överskuggas av Juholt är en överdrift. Den kan i vissa fall förstärka ett intryck men i andra fall 

bara upplevas som just en överdrift och med detta förminska känslan. I det här fallet förstår vi 

att allt inte är allt. Juholt överskuggar inte vår hämtning och lämning på förskolan, vår 

renovering av sommarhuset eller fredagsmyset. Allt innefattar i det här fallet de politiska 

frågorna som annars kunde ha diskuterats på ledarsidorna under den här veckan. Vidare 

använder skribenten ordet ”överskuggas” vilket knappast leder våra tankar till något glatt och 

upplyftande. Även ”överskuggas” är en likhet man använder sig av för att förstärka känslan 

av att allt runt om kring hamnar i skymundan då strålkastarna tagit sikte på Juholt. Artikelns 

tillhörande bild föreställer Håkan Juholt på en presskonferens. Utan att ha läst bildtexten 

kunde det varit vilken presskonferens som helst. Beroende på vad artikeln handlar om kan han 

antingen se lite förvirrad och frågande ut eller pressad och orolig.  

 

Sista tillfället man nämner Juholt-affären under den valda perioden (8 oktober 2011- 14 

oktober 2011) är den 13 oktober 2011.”Stormen” (Aftonbladet 13 oktober 2011) inleder den 

artikeln skriven av Daniel Swedin. Rubriken är en metafor som liknar det man egentligen 

menar. Det är såklart inte bokstavligt talat en storm som svept in över det socialdemokratiska 

partiet. Även den rubriken upplever vi ha en negativ klang. Företeelsen storm kan i vissa fall 

upplevas som någoting positivt men kanske att man då skulle använda sig av ett annat ord än 

”stormen”. Ordet ”virvelvind” hade i sådant fall kunnat vara ett bättre alternativ då de upplevs 

mer roligt och barnsligt. ”Stormen” syftar istället på något fartfyllt, snurrigt eller till och med 

farligt. Man har försökt att framkalla en känsla kring den företeelsen- Det är stormigt i det 

socialdemokratiska partiet. Även till den här artikeln finns en bild. Den föreställer återigen 

trion Juholt, Johansson och Reepalu. Männens huvuden är urklippta och snurrar runt i en 

tornadoliknande stormvind. Även om man inte läst tillhörande text förstår man att dessa män 

just nu inte är del i något glatt och bra, snarare tråkigt och dumdristigt.  

 

Den 9 oktober 2011 och den 14 oktober 2011 valde man att skriva om något helt annat än 

Juholt-affären. Rubriken på dessa är: ”Hur mycket rasism klarar demokratin?” (Aftonbladet 9 

oktober 2011) och ”Kvinnors löner är inget lotteri”(Aftonbladet 14 oktober 2011).  
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Vi har även undersökt förekomsten av negativa och positiva ord i artiklarna. De är, som sagt, 

sådana ord som vi inte kan tolka annat än att de bidrar till en negativ eller positiv bild av det 

som framställs i artikeln.  Aftonbladet har generellt sätt använt sig av långt mer negativa ord 

än positiva ord på sina ledarsidor. Om man tittar på varje enskild artikel ser användningen lika 

ut, fler negativa än positiva ord. Vad vi kan se är att den ledarsida vilken innehåller flest 

negativa ord är den artikel som publicerades först, den 8 oktober ”S-haveri kring 

medborgarskap”(Aftonbladet 8 oktober 2011). Den innehåller 21 stycken negativa. Vi kan 

även se att just den artikeln, tillsammans med ”Ett helt parti är i gungning”(Aftonbladet 11 

oktober 2011) innehåller flest positiva, nämligen tio stycken vardera. Med i åtanke måste 

såklart artiklarnas längd finnas. Alla artiklar utom en innehåller mellan 332 och 472 ord. ”Hur 

mycket rasism klarar demokratin?” (Aftonbladet 9 oktober 2011) innehåller 817 ord. Om vi 

återgår till den artikel vilken innehåller flest negativa och flest positiva ord kan vi först 

konstatera att den artikeln rymmer 398 ord sammanlagt vilket betyder att ca 5,3 procent är 

negativa ord och ca 2,5 procent är positiva ord (21 negativa ord dividerat med 398 och 10 

positiva ord dividerat med 398).  

 
”Grunden för Socialdemokratin är alla människors lika värde och rätt. Det har arbetarrörelsen 

kämpat för i över hundra år. Jämlikheten är hjärtat i partiprogrammet och grunden för 

Socialdemokratins vision om det goda samhället”.(Aftonbladet 8 oktober 2011) 

 

Så står det i artikeln ”S-haveri kring medborgarskap” (Aftonbladet 8 oktober 2011) som 

främst diskuterar Morgan Johansson och Ilmar Reepalu. Då Juholt-affären ändå tas upp i 

artikeln ingår så även den i undersökningen. Det här citatet är ett exempel på hur de positivt 

värdeladdade orden används. Man pratar om lika värde och rätt, jämlikhet är hjärtat och det 

goda samhället. För att som skribent kunna övertyga en publik om att socialdemokratin i 

grunden är bra, måste de trycka på det mottagaren anser vara moraliskt rätt eller nyttigt. Det 

är viktigt för oss med jämlikhet och lika värde och rätt. I det här läget är man inte ute efter att 

förändra eller påverka publikens allmänna uppfattning. Man vill istället upplysa eller påminna 

dem.  
 

”Varken arbetslöshet eller utanförskap har minskat. Istället har antalet unga som 

förtidspensioneras ökat med 37 procent och Fas 3 är idag en större arbetsgivare än Volvo. 

Sverige ska inte vara ett land där hårt arbetande familjer ska behöva oroa sig för om de kan bo 

kvar i huset ifall pappa får cancer.” (Aftonbladet 12 oktober 2011) 

 

Citatet ovan är hämtat ur ”Allt överskuggas av Håkan Juholt” (Aftonbladet 12 oktober 2011) 

och får exemplifiera en samling negativa ord. Ord som ”arbetslöshet”, ”utanförskap”, ”oro” 

och ”cancer” är för oss negativa ord. ”Fas 3” förmodar vi inte heller väcker glada eller 

positiva associationer. För att på ett effektivt sätt påverka mottagarna har skribenten i det här 

fallet försökt mana fram en inre bild hos oss av någonting skrämmande i framtiden. 

Skribenten trycker på våra rädslor och farhågor och ger oss en bild av ”det möjliga”. I det 

exemplifierade citatet (ovan) påverkar skribenten även sin publik genom att fånga deras 

välvilja- ”Jag vill inte att det här ska behöva hända oss” kan vi föreställa oss att denne tänker.  

 

Den ledarsida som innehåller minst antal värdeladdade ord är ”Stormen” (Aftonbladet 13 

oktober 2011). Den innehåller endast åtta stycken negativa och sju positiva ord i en text på 

404 ord, alltså 1,2 procent negativa och 1,7 procent positiva ord (8 negativa ord dividerat med 

404 och 7 positiva ord dividerat med 404). Artikeln ”Stormen” (Aftonbladet) publicerades den 

13 oktober 2011. Då vi valt att undersöka ledarsidorna mellan perioden 8 oktober 2011 till 

den 14 oktober 2011 innebär det att ”Stormen”(Aftonbladet 13 oktober 2011) är den näst sista 
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artikeln vi studerat. Den sista artikeln under den valda perioden heter ”Kvinnors löner är inget 

lotteri” (Aftonbladet 14 oktober 2011). Den artikeln behandlar inte frågan om Juholt. En enkel 

förklaring till det lilla antalet negativa och positiva orden i artikeln ”Stormen” (Aftonbladet 13 

oktober 2011) skulle kunna förklaras med att frågan om Juholt i slutet på veckan börjat bli 

uttömd. Kanske man ansåg att det som fanns att säga redan blivit sagt.  

 

Tabell 1. Tabell över antal negativa och positiva ord i de sju artiklarna från Aftonbladet. 

Ledarsida och datum Antal negativa ord Antal positiva ord 

”S-haveri kring 

medborgarskap” 2011-10-08 

21 st 10 st 

”Hur mycket rasism klarar 

demokratin?” 2011-10-09 

-(Behandlar inte frågan om 

Juholt) 

- 

”Klart folk blir förbannade” 

2011-10-10 

19 st 2 st 

”Ett helt parti är i 

gungning” 2011-10-11 

9 st 10 st 

”Allt överskuggas av Håkan 

Juholt” 2011-10-12 

17 st 6 st 

”Stormen” 2011-10-13 8 st 7 st 

”Kvinnornas löner är inget 

lotteri” 2011-10-14 

-(Behandlar inte frågan om 

Juholt) 

- 

 

Det kan även vara intressant att undersöker förekomsten av andra politiska partier, utöver 

Socialdemokraterna, som nämns på ledarsidorna under den här perioden, samt i vilken 

kontext de andra partierna nämns, positiv eller negativ. I den första artikeln publicerad den 8 

oktober 2011, ”S-haveri kring medborgarskap”(Aftonbladet 8 oktober 2011), nämner 

skribenten Sverigedemokraterna vid två tillfällen.  
 

”Han vill bekämpa gängkriminalitet genom att göra det möjligt att utvisa fler invandrare som 

begår brott. Förslaget att skapa A- och B-medborgare delar han med Sverigedemokraterna. Det 

var deras idé från början.”(Aftonbladet 8 oktober 2011) 

 

Att påstå att någon delar åsikter med Sverigedemokraterna är, för många av oss, som ett slag i 

magen. Inget av de övriga politiska partier vill på något sätt förknippas med det partiet. Att 

likna Socialdemokraternas politik med Sverigedemokraterna är ett sätt att kritisera partiet 

genom att likna deras politik med ett annat som i allmänhet uppfattas som ”dåligt” parti.  
 

”Dessa idéer har inte i Socialdemokraterna att göra. Låt Sverigedemokraterna ha sin politik 

ifred.”(Aftonbladet 8 oktober 2011) 

 

Andra gången skribenten nämner Sverigedemokraterna i artikeln vill man istället uppmuntra 

Socialdemokraterna att ta ett steg ifrån dessa, lämna tankarna och idéerna kring A- och B–
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medborgare och låta Sverigedemokraterna stå för idiotin själva. Två dagar senare, den 10 

oktober 2011 skriver Eva Franchell på ledarsidan: 
 

”I går kväll debatterade allianspartierna med Miljöpartiet och Sverigedemokraterna i SVT:s 

’Agenda’. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hoppade av debatten för att de inte ville stå 

bredvid Sverigedemokraterna.” (Aftonbladet 10 oktober 2011) 

 

Även denna gång målas Sverigedemokraterna upp som det svarta fåret som ingen vill eller 

bör komma nära. Vid en närmare läsning av artikeln i sin helhet kan vi även uppfatta att 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets avhopp från debatten betraktas som ett väldigt 

omoget och barnsligt handlande.  

 

Den 12 oktober och den 13 oktober 2011 nämns Moderaterna två gånger och 

Kristdemokraterna en gång. I artikeln ”Allt överskuggas av Håkan Juholt” (Aftonbladet 12 

oktober 2011) menade man faktiskt inte allt. Visst fanns det utrymma att smutskasta 

allianspartierna också.  
 

”Det stora problemet är att ingen vet vad alliansen har för idéer bortom vad de förhandlade fram 

i Göran Hägglunds trädgård för sex år sedan.” (Aftonbladet 12 oktober 2011) 

 

Det Göran och gänget kom fram till i hans egen trädgård kan vi anta av skribentens ordaval 

inte vara mycket för världen. Skribenten förlöjligar Kristdemokraterna och Moderaterna, 

kanske med förhoppningen att påvisa att även andra partier gör misstag, har brister och så 

vidare.   

 

Vi har även försökt bilda oss en helhetsuppfattning av artiklarna. Efter att ha läst samtliga 

ledarsidor under den valda perioden och tagit in alla intryck kan man förhoppningsvis skapa 

sig en bild av vilken känsla skribenterna vill förmedla. Den första artikeln publicerad under 

den valda perioden, ”S-haveri kring medborgarskap”(Aftonbladet 8 oktober 2011), är även 

den mest negativa artikeln. Första meningen lyder ”I går gjorde Socialdemokraterna ett av 

årets dummaste politiska utspel.” (Aftonbladet 8 oktober 2011). Man talar om en ”politisk 

jordbävning” och ”därför är förslaget hål i huvudet.”. Här får varken Morgan Johansson och 

Ilmar Reepalu eller Håkan Juholt visa upp sig från sin bästa sida. Vi kan anta att förtroendet 

och partiets politik är allvarligt skadat. Artikeln avslutas ”Har Socialdemokraterna och Håkan 

Juholt råd med detta?” (Aftonbladet 8 oktober 2011). Skribenten målar här upp en inre bild 

hos mottagarna och talar till publikens känslor. Texten nämner ord som ”apartheid”- det 

rasistiska samhällssystem som rådde i Sydafrika från år 1948 till år 1994
52

. Artikeln 

innehåller flest negativa ord av alla ledarsidor som behandlar Juholt-affären under den valda 

perioden, 21 negativa och tio positiva ord. Vårt helhetsintryck av artikeln är följaktligen 

negativ. Nästa artikel som skriver om Juholt-affären är ”Klart folk blir 

förbannade”(Aftonbladet 10 oktober 2011). Den innehåller som tidigare nämnt 19 negativa 

ord och endast två positiva sådana. ”Här har folk betalat halva lönen i hyra medan Håkan 

Juholt sluppit undan.” (Aftonbladet 10 oktober 2011).  Det är ett citat som inleder just den 

artikeln. Vi kan känna av en viss bitterhet hos skribenten. Även här använder sig denne av en 

överdrift för att göra meningen mer slagkraftig. Det hör inte till vanligheten att halva lönen 

går till hyra. Det gäller i vilket fall inte alla. 
 

                                                           
52

 http://www.ne.se/apartheid hämtad 2012-04-07 

http://www.ne.se/apartheid
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”Och medan vanligt folk är livrädda för att komma efter med hyran, tror Håkan Juholt att han 

kommer undan med att betala in hyresskulden i efterskott.” (Aftonbladet 10 oktober 2011)  

 

Så skriver skribenten ett stycke in i texten. Hon själv tillhör förmodligen ”vanligt folk” och 

talar troligen för den ”vanliga människan”. Vi får känslan av att skribenten vill förmedla 

känslan av att Håkan Juholt tror han är någon mer än den vanliga människan. Han har rätt till 

det dem inte har rätt till. Artikeln är alltså i sin helhet överskuggad av en negativ känsla.  

 

Artikeln skriven dagen därpå, ”Ett helt parti är i gungning”(Aftonbladet 11 oktober 2011), 

förmedlar även den en negativ helhetsuppfattning. ”Jag har varit fackligt aktiv i 35 år, men 

den här är för mycket[…]”, ”Det här är så pinsamt.” och ”Juholt blir alliansens starkaste 

kort i nästa val.” (Aftonbladet 11 oktober 2011). Alla är citat hämtade från artikeln ovan. 

Socialdemokrater landet över är besvikna och förtroendet för partiets politik har fått sig en 

törn. En underrubrik i artikeln lyder ”Alla drabbas”, och det är i det här fallet inte av guld och 

gröna skogar.  

 

Den 12 oktober skrev Aftonbladet på sin ledarsida ”Allt överskuggas av Håkan Juholt”. Man 

nämner i artikeln andra politiska partier, så som till exempel Kristdemokraterna som ”verkar 

ha bestämt sig för att gå under” (Aftonbladet 13 oktober 2011) och förvirringen kring vad 

allianspartierna har för idéer. Vidare påpekar skribenten att de andra politiska frågorna och 

frågetecknen har hamnat som andra prioritering då allt just då överskuggades av Juholt. 

 

Den 13 oktober 2011 står det på Aftonbladets ledarsida, ”Stormen” följande: 
 

”Den socialdemokratiska partiledarens stab fungerar ungefär som statsrådsberedningen inom ett 

regeringskansli. När staben säger något är det partiledaren som talar. Om så inte är fallet nu 

måste det innebära att organisationen är i fullständig upplösning. Är det så? Och vad är det för 

ledare som skyller ifrån sig på sina tjänstemän?” (Aftonbladet 13 oktober 2011) 

 

Av citatet att döma kan vi konstatera att skribenten anser Håkan Juholt vara en dålig ledare 

för ett parti på gränsen till upplösning. I artikelns sista del skriver skribenten: 
 

”Håkan Juholts insats i gårdagens partiledardebatt var oantastlig. Tydlig och klar. Synd bara att 

han är raka motsatsen utanför plenisalen.” (Aftonbladet 13 oktober 2011) 

 

Då vi läst artikeln, mellan raderna, alltså vad skribenten underförstått vill förmedla för 

budskap, kan vi konstatera att denne själv förmodligen är socialdemokrat men ingen 

beundrare av varken Håkan Juholt och hans bidragsfusk eller Morgan Johansson och Ilmar 

Reepalus ”årets kanske dummaste politiska förslag” (Aftonbladet 13 oktober 2011). Det vilar 

en bitterhet och ilska över artikeln och stormen kring det socialdemokratiska partiet.  

 

Vi kan konstatera att Aftonbladet valde att gå in närmare på Juholt-affären på sin ledarsida 

först tre dagar efter skandalen avslöjades trots att det var Aftonbladet själv som först skrev om 

det så kallade fusket på deras nyhetssidor. Vi kan även konstatera att Aftonbladet varit väldigt 

hårda i sin rapportering kring Juholt-affären även fast att Aftonbladet är en socialdemokratiskt 

inriktad tidning. Ville kanske ”sossarna” själva bli av med Håkan Juholt? Eller handlar det 

bara om att sälja lösnummer- ”vad ska jag skriva om för att uppmuntra publiken att köpa 

tidningen och läsa artikeln?”.  Var rapporteringen kring den socialdemokratiska ledaren ett 

mediedrev från Aftonbladet där de i praktiken medverkade till utvecklingen av Juholt-affären?  
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Vid analysen har vi även upptäckt att man på ledarsidorna lägger mycket krut på att 

smutskasta andra partier, främst Sverigedemokraterna men även allianspartierna. Kanske är 

det ett sätt att påvisa brister hos även andra partier.  

 

I samtliga artiklar finns det en öppen subjektivitet där ledarskribenten genom känslofärgade 

ord och uttryck visar den irritation och frustration denne känner och många med denne. 

Skribenten levererar även mottagarna färdiga slutsatser att ansluta sig till. 

 

Intressant att notera är även att skribenten som själv väljer sina ord alltid använder sig av ord 

som till exempel ”fusk” istället för ”misstag”. Ingen kan med säkerhet veta om Juholt gjort en 

miss eller fuskat. Att välja att skriva ”fusk” innebär att man redan där tar ställning och väljer 

riktning på texten. 

 

Man kan även studera ledarsidorna utifrån ett etik- och moralperspektiv samt 

jämställdhetsperspektiv. All den ilska som under den valda perioden riktats mot 

Socialdemokraterna och främst Håkan Juholt rotas i en allmän önskan om ett jämställt 

samhälle där var och en handlar efter det som anses vara moraliskt och etiskt rätt. Är Håkan 

Juholt som ”normalsvensken” och har helt enkelt gjort ett misstag?  
 

”Han säger att han inte kände till reglerna, men det är knappast något en vanlig människa kan 

hävda.[…] Varje år polisanmäls ett par hundra svenskar för att de fuskat med bostadsbidrag och 

bostadstillägg. Därför är det rimligt att också Håkan Juholts riksdagsbidrag har polisanmälts. 

Allt annat skulle uppfattas som orättvist.” (Aftonbladet 10 oktober 2011) 

 

Så skriver Eva Franchell i ”Klart folk blir förbannade”(Aftonbladet 10 oktober 2011) 

Skribenten påpekar, lite ironiskt, i första delen av citatet att ”[…] det knappat är något en 

vanlig människa kan hävda”. Hon menar förmodligen att Juholt tror han är mer än vanliga 

svenskar, vilket vi vidare uppfattar som något skribenten själv vill motsätta sig. Vidare i 

samma text skriver skribenten om många svenskars rädsla för att göra fel med de blanketter 

som ska fyllas i vid bostadsbidrag, föräldrapenning, studielån och så vidare. De är rädda för 

att åtalas och fällas. Hon menar vidare att ”vanliga dödliga” tar den tiden som krävs för att 

sätta sig in och fylla i de många gånger jobbiga, tråkiga och svårbegripliga blanketter. Juholt 

har däremot, om han likt vanliga svenskar uppfattat blanketterna som svåra, en hel stab som 

kunnat hjälpa honom.  

 

I ”Ett helt parti är i gungning” (Aftonbladet 11 oktober 2011) skriver Franchell om Juholt 

som välfärdens främste försvarare. En Socialdemokrat ska vara en i gänget och partiledaren 

den som leder kollektivet. Juholt borde vara ett föredöme istället för att föregå med dåligt 

exempel. Man skriver i samma artikel om hur dessa bidrag ska gå till de människor som är i 

behov av dem. ”Som en trygghet för hela den befolkningen som vill ha jämlikhet, ekonomisk 

stabilitet och tillväxt” (Aftonbladet 11 oktober 2011). Underförstått tror vi att skribenten 

menar att Juholt har tagit pengar som kunnat gå till någon som verkligen är i behov av dessa 

bidrag.  I ”Allt överskuggas av Håkan Juholt” (Aftonbladet 12 oktober 2011) skriver Kielos 

”Sverige behöver en fungerande opposition. Det här samhället är inte vårt om det inte tar 

hand om sina svagaste.” (Aftonbladet 12 oktober 2011)  

 

I artiklarna ”S-haveri kring medborgarskap” (Aftonbladet 8 oktober 2011) och ”Stormen” 

(Aftonbladet 13 oktober 2011) skriver man, bortsett från Juholt, även om Morgan Johansson 

och Ilmar Reepalu och deras förslag om A- och B-medborgare. Det är inte ett jämlikt 

samhälle där utländsfödda svenskar och ”riktiga” svenskar står olika inför lagen. ”Man 
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föreställer sig med vilken kraft en frisk och fungerande socialdemokrati skulle ha avfärdat 

sådana utspel” (Aftonbladet 13 oktober 2011) skriver man i ”Stormen” (Aftonbladet 13 

oktober 2011).  Swedin skriver vidare i texten att den politiken hör hemma hos 

Sverigedemokraterna. Det är en människosyn som i vanliga fall inte accepteras i det 

Socialdemokratiska partiet.  

 

Vi lämnar Aftonbladet och går vidare till Expressen. 

 

6.2 Expressen 

I artiklarna på ledarsidan under den vecka vi valt att analysera, så syftar flertalet av artiklarnas 

rubrik på Juholt-affären men ingen nämner bokstavligt Juholt-affären eller det så kallade 

bidragsfusket utan låter oss själva associera till Juholt genom att tillsammans med en negativ 

rubrik ha en bild på Juholt. ”Dubbeltrubbel” lyder Expressens artikel den 8 oktober år 2011. 

Ovanför den fetstilta rubriken finns en bild på Juholt där han ser obekväm ut. Själva rubriken i 

sig har ingen direkt koppling till det så kallade bidragsfusket men vi som läsare förstår att det 

inte är något positivt vi ska läsa om utan om hans trubbel. Dagen efter, lyder rubriken ”Cirkus 

Sosse”(Expressen 9 oktober 2011). Även den ger oss en negativ klang av 

Socialdemokraterna. Denna artikel handlar om Morgan Johansson och Juholt vilket även syns 

på bilden ovanför rubriken då de båda finns med. Den 10 oktober 2011 har Expressen valt att 

lyfta fram Folkpartiet som ett bra parti genom att visa en bild på två folkpartister på fältstudie 

och rubriken ”Lokala riksdagsmän gör nytta”(Expressen 10 oktober 2011). Fyra dagar efter 

avslöjandet kring Juholt och hans så kallade bidragsfusk väljer Expressen att inte skriva om 

skandalen, utan har istället valt en artikel om den Arabiska hösten, med rubriken som lyder 

just ”Arabisk höst”(Expressen 11 oktober 2011). Den 12 oktober har de återigen skrivit om 

Juholt-affären och valt en neutral rubrik som lyder ”Västertorpgate” vilket syftar på Juholt-

affären men för att förstå det måste man vara påläst inom ämnet samt veta att Juholt bor i 

Västertorp. Det finns inte heller någon bild till denna artikel vilket gör att man inte direkt 

associerar artikeln till Juholt. Artiklarna den 13 oktober och 14 oktober handlar inte om 

Juholt-affären och dess rubriker lyder ”Obegriplig arenafeber i Stockholm” (Expressen 13 

oktober 2011) respektive ”Somliga är mer jämlika än andra”(Expressen 14 oktober 2011) 

 

I Expressens fyra artiklar som handlar om Juholt-affären har texterna flest negativa ord. Med 

negativa ord menar vi som vi tidigare nämnt, ord som vi utan tvivel i dess sammanhang tolkar 

som negativa. I artikeln ”Dubbeltrubbel”(Expressen 8 oktober 2011) finns 16 negativa ord 

och bara ett positivt ord. Här syns det tydligt att artikeln är negativ, man använder sig av ord 

som ”absurda”, ”stötande”, ”tjurig”, ”skolkande”, ”drabbas”, för att nämna några av de 

negativt laddade orden. Dessa ord ger en bild av Håkan Juholt som en tjurig skolkande kille 

vilket undervärderar hans roll som partiledare. Det positiva ordet vi hittade var ”utmärkt”.  

 

I nästa artikel ”Cirkus Sosse”(Expressen 9 oktober 2011) finns så många som 32 negativa ord, 

vilket är den artikel som har flest negativa ord kontra positiva som bara är fem stycken. Här 

finns det negativa ord som ”skräckinjagande”, ”frustration”, ”ligister”, ”brottslighet”, 

”kriminella”, ”strider”, ”kritik”, för att nämna några av de 32 orden. De positiva är 

”jämlikhet”, värde”, ”tur”, ”jublade” och ”extraresurser”. Artikeln ”Lokala riksdagsmän 

gör nytta”(Expressen 10 oktober 2011) är mest jämlik i förhållandet negativa och positiva ord 

då det är sex negativa och fem positiva. Det hör dock till att denna artikel hyllar Folkpartiet 

och där utav har många positiva ord. De negativa orden är ”politikerförakt”, ”solkar”, 

”kletar”, ”prostatacancersjuka”, ”bidragscirkus” och ”obetydlig”. De positiva orden är 

”förtjusta”, ”kunniga”, ”engagerade”, ”ansvarstagande” och ”folkvalda”.  
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Den sista artikeln som berör Juholt-affären under perioden 8 oktober till 14 oktober på 

ledarsidan är artikeln ”Västertorpsgate” (Expressen 12 oktober 2011), vilken innehåller 14 

negativa ord och bara tre positiva ord. Några av de negativa orden är ”korkade”, ”mutåtalet”, 

bedrägeriåtal”, ”förödande”, ”sågas” och ”absurt”. De positiva orden är ”sanning”, 

tillväxten” och ”hänsyn” 

 

Tabell 2. Tabell över antal negativa och positiva ord i de sju artiklarna från Expressen. 

Ledarsida och datum Antal negativa ord Antal positiva ord 

”Dubbeltrubbel” 2011-10-08 16 st 1 st 

”Cirkus sosse” 2011-10-09 32 st 5 st 

”Lokala riksdagsmän gör 

nytta” 2011-10-10 

6 st 5 st 

”Arabisk höst” 2011-10-11 -(Behandlar inte frågan om 

Juholt) 

- 

”Västertorpgate” 2011-10-

12 

14 st 3 st 

”Obegriplig arenafeber i 

Stockholm” 2011-10-13 

-(Behandlar inte frågan om 

Juholt) 

- 

”Somliga är mer jämlika än 

andra” 2011-10-14 

-(Behandlar inte frågan om 

Juholt) 

- 

 

Expressen har i sina artiklar som handlar om Juholt-affären bara nämnt, förutom 

Socialdemokraterna, två andra partier. Dessa två är Sverigedemokraterna och Folkpartiet. 

Sverigedemokraterna nämns i samband med den partiledardebatt som Håkan Juholt, enligt 

Expressen, skolkade ifrån för att han vägrade stå bredvid Sverigedemokraternas under 

debatten. Folkpartiet nämns i en mer positiv anda i artikeln ”Lokala riksdagsmän gör 

nytta”(Expressen 10 oktober 2011). Här vill man visa på att inte alla politiker är lika 

oansvariga som Juholt utan att många faktiskt arbetar som en folkvald borde göra och i detta 

fall har de tagit upp en folkpartist som den perfekta rollinnehavaren. Det får oss att tänka på 

den färg och politiska sida Expressen representerar, dvs. de liberala. 

 

I artikeln ”Dubbeltrubbel” den 8 oktober skriver Expressen följande om Juholt: 
 

”Först fångad med fingrarna i riksdagens bidragsburk. Sedan, liksom en tjurig kille i puberteten, 

skolkande från SVT:s partiledardebatt”(Expressen 8 oktober 2011) 

 

Här vill de ta av honom det förtroendet en vuxen man har och liknar honom med en skolkande 

tjurig pubertetskille. Genom detta påstående undervärderar de hans trovärdighet som politiker 

genom att likna honom vid ett barn som inte kan ta ansvar. Vidare i artikeln skriver de rakt ut 

och frågar om han verkligen är vuxen: 
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”Allt fler socialdemokrater torde fråga sig om Juholt verkligen är vuxen rollen som partiledare 

och stats- ministerkandidat”(Expressen 8 oktober 2011) 

 

Vidare i artikeln trycker de på att ”vanligt” folk inte bara blir återbetalningsskyldiga utan även 

får betala en extra avgift om de fått för mycket i bidrag. De vill på så vis jämföra den ”stora”, 

dvs. politikern mot den ”lilla” människan, dvs. medel- och underklassens medborgare och 

visa på vilka enorma fördelar den förstnämnda gruppen har. Artikeln är rakt igenom negativ 

mot Socialdemokraterna och i synnerlighet mot Juholt. 

 

När vi går vidare till artikeln den 9 oktober ser vi att Expressen fortsätter sparka på den som 

redan ligger och hänger även här ut Morgan Johansson i artikeln som heter ”Cirkus Sosse”.  

  
”Efter stenhård intern kritik och uppläxning av Håkan Juholt, ändrade sig 

 Johansson”(Expressen 9 oktober 2011) 

 

Här speglas ett parti i gungning och visar på den dåliga kommunikationen inom partiet. 

Artikeln avslutas med orden: 
 

”Tur att cirkusdirektören Juholt ingrep mot clownen Morgan, men slapstick i sådana här 

fundamentala frågor är inte kul”(Expressen 9 oktober 2011) 

 

Här liknas hela partiet vid en cirkus där partiledaren är cirkusdirektören, vilket inte visar ett 

seriöst parti med bra kommunikation. Artikeln ”Lokala riksdagsmän gör nytta” (Expressen 

10 oktober 2011) visar som vi tidigare nämnt ett parti som ”gör nytta”. Inledningsvis 

smutskastar man Juholt och hans så kallade bidragsfusk genom att belysa de konsekvenser 

som drabbar hela det socialdemokratiska partiet: 
 

”Politikerförakt talar man om, och till exempel turerna kring Håkan Juholts bidrag till 

övernattningslägenhet solkar inte bara Socialdemokraterna som parti, det kletar nog fast vi 

riksdagsledamöter i allmänhet.”(Expressen 10 oktober 2011) 

 

Här har man använt en del negativa ord för att skildra det så kallade bidragsfusket, ord som 

”solkar” och ”kletar”. Vidare påpekar man i artikeln att inte alla politiker fuskar utan det 

finns politiker som gör rätt för sig: 
 

”Ändå finns det runtom i landet mängder av kunniga och engagerade riksdagsledamöter som 

inte tvekar att bidra med en synpunkt från den egna valkretsen eller föra fram lokala företeelser 

som annars inte kommer med.” (Expressen 10 oktober 2011) 

 

Här skildras politiker som något vackert, de är kunniga och engagerade. Lite längre ner i 

artikeln så nämns även folkpartisten Ulf Nilsson som ett sådant exempel. Här speglar 

skribenten sin färg genom att smutskasta Socialdemokraterna för att sedan ge en fin bild av 

Folkpartiet och deras politiska insatser. Den 11 oktober valde Expressen att inte behandla vare 

sig svensk politik eller Håkan Juholt utan skriver istället en artikel om den Arabiska hösten. 

Dagen efter, den 12 oktober har de återigen skrivit om Juholts så kallade bidragsfusk i artikeln 

”Västertorpgate”(Expressen 12 oktober 2011). Där har de visat Metros siffror på hur lite 

förtroende Juholt har i de nya opinionsmätningarna. Artikeln berör även det faktum att Juholts 

assistent hade meddelat honom om de regler som fanns gällande bostadsbidraget innan Juholt 

skickade in papperna och begärde full ersättning för lägenheten. 
 

”S har i all fall en statsministerkandidat som inte ser något konstigt i att skattebetalarna betalar 

hans sambos boendekostnader. Och Sverige har en statsministerkandidat som skyller ifrån sig 

och hänvisar till en icke existerande förundersökningssekretess ’Så länge 
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den(förundersökningen)pågår kan jag inte uttala mig. Det får jag inte. Så fungerar det i Sverige.’ 

Struntprat”(Expressen 12 oktober 2011) 

 

Den 13 oktober och den 14 oktober behandlar artiklarna inte Juholt-affären utan handlar 

istället om den nya arenan i Stockholm respektive hur gänget från ”Hur många lingon finns 

det i skogen” har ojämna löner i gruppen. 

 

I de artiklar som behandlar Juholt-affären finns det en hel del argument som bygger på etik 

och moral. Som att man inte ska använda pengar man inte har rätt till lagligt. Det som enligt 

Expressen är stötande i denna fråga är Juholts grundinställning. 
 

”Juholt har uppenbarligen aldrig någonsin ifrågasatt det absurda i att skattebetalarna ska betala 

hans sambos boende”(Expressen 8 oktober 2011) 

 

Vidare skriver Expressen 

  
”Och han måste väl åtminstone ha koll på att sambon Åsa Lindgren inte är 

 riksdagsledamot i behov av övernattningslägenhet i Stockholm”(Expressen 8 oktober 2011) 

 

Vi misstänker att många upplever situationen som orättvis och ojämlik. ”Varför ska de som 

redan tjänar bättre än många av oss andra gapa efter mer än de är berättigade?” Om han som 

politiker inte behöver hålla koll på vilka bidrag han är berättigad till så ska inte heller de som 

betalat hans sambos lägenhet, exempelvis småföretagare, heller behöva det. 

  
”Den politiska skadan består i att Socialdemokraternas partiledare ser 

 bidragsmaximerande som den självklaraste sak i världen.”(Expressen 8 oktober  2011) 

 

I artikeln ”Västertorpgate”(Expressen 12 oktober 2011) vill skribenten gärna påvisa att Juholt 

skulle se sina väljare som korkade. Expressen skriver vidare att de inte heller förstår orsaken 

till att Juholt inte direkt efter han informerats om sitt så kallade bidragsfusk kallade till en 

presskonferens och då genast redde ut röran genom att lägga alla korten på bordet. Rent 

moraliskt hade det varit det mest passande, men istället väljer han att skylla ifrån sig: 
 

”[…]statsministerkandidat som skyller ifrån sig och hänvisar till en icke existerande 

förundersökningssekretess[…](Expressen 12 oktober 2011) 

 

7.0 Sammanfattande analyser av respektive tidningars ledarartiklar 

Nedan följer en sammanfattning av analysen på Aftonbladets respektive Expressens ledarsidor 

under perioden 8 oktober 2011 till den 14 oktober 2011. Samtliga artiklar finns under avsnitt 

Material, urval och tillvägagångssätt. Vi börjar med Aftonbladet. 

7.1 Aftonbladet 

Ett första intressant noterande är det faktum att Aftonbladet, vilka var först att rapportera om 

Juholt-affären på deras nyhetssidor, dröjde från den 7 oktober då bidragsfusket upptäcktes till 

den 10 oktober innan någon skrev om fusket som huvudsakliga ämne på ledarsidan. Visst 

hade man nämnt ”skandalen” tidigare, redan den 8 oktober ”S-haveri kring medborgarskap”, 

men det var mest i förbifarten då tonvikten då istället låg på Morgan Johansson, ordförande i 

riksdagens justitieutskott och rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna samt Ilmar 



24 

 

Reepalu, socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö.  

 

Då vi endast analyserat de ledarsidor vilka nämner Juholt-affären kunde vi direkt plocka bort 

två stycken. Då återstod alltså fem artiklar från Aftonbladet. De två övriga artiklarna 

publicerades den 9 oktober 2011, ”Hur mycket rasism klarar demokratin”, och den 14 oktober 

2011, ”Kvinnors löner är inget lotteri”. Generellt sätt kan vi vid analysen se att ingen 

ledarsida nämner Juholt-affären, eller annan formulering som utom tvivel syftar på Håkan 

Juholts bidragsfusk, i rubriken. Man har istället använt sig av ordalag så som ”S-haveri”, 

”stormen” eller ”ett parti i gungning”.  Vi kan så även konstatera att ingen av de fem 

rubrikerna har en positiv klang.  

 

En intressant fråga vid analysen var antalet värdeladdade ord, både positiva och negativa 

sådana. ”S-haveri kring medborgarskap” (Aftonbladet 8 oktober 2011) hade 21 negativa ord, 

”Klart folk blir förbannade” hade 19 negativa ord och ”Allt överskuggas av Håkan Juholt” 

hade 17 negativt laddade ord. En annan ledarsida, ”Ett helt parti är i gungning” (Aftonbladet 

11 oktober 2011) innehöll nio sådana, och ”Stormen” (Aftonbladet 13 oktober 2011) använde 

sig av åtta sådana. 

 

Vi har även studerat artiklarna med avseende på positivt laddade ord. ”Klart folk blir 

förbannade” (Aftonbladet 10 oktober 2011) innehöll två positiva ord, ”Allt överskuggas av 

Håkan Juholt” (Aftonbladet 12 oktober 2011) innehöll sex positiva ord och ”Stormen” 

(Aftonbladet 13 oktober 2011) innehöll sju positiva värdeladdade ord. De resterande två 

ledarsidorna, ”S-haveri kring medborgarskap”(Aftonbladet 8 oktober 2011)innehöll tio 

positiva ord och ”Ett helt parti är i gungning” (Aftonbladet 11 oktober 2011) innehöll även 

den tio positivt laddade ord. Kanske ingen överraskning att en artikel om bidragsfusk skulle 

innehålla fler negativa än positiva ord. Överraskande är dock att då man i fem artiklar av sju 

väljer att skriva om Socialdemokraterna och främst dess ledare även nämner andra politiska 

partier, och aldrig i positiv bemärkelse. Flest antal gånger nämns Sverigedemokraterna, fem 

gånger i fem artiklar. Och som vi vet strider Sverigedemokraternas politik mot 

Socialdemokraternas i de flesta avseenden. Även Moderaterna och Socialdemokraterna 

hamnar i livliga diskussioner titt som tätt. Moderaterna nämns två gånger. Miljöpartiet, 

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna tas upp vid ett tillfälle. Moderaterna, Kristdemokraterna 

och Sverigedemokraterna är de politiska partier som nämns i negativ bemärkelse. 

Sammanlagt nämns de övriga politiska partierna sju gånger negativt och tre gånger neutralt. 

Frågan man bör ställa sig är varför andra politiska partier får så pass stor del på ledarsidor 

vars syfte är att redovisa Juholt-affären och till viss del smutskasta denna. Kanske är 

Aftonbladet, den socialdemokratiska tidningen, ute efter att även påvisa brister hos de andra 

partierna, kanske är det ”Ok, det Juholt ställt till med är inte bra, men ni är också dåliga!”- 

mentaliteten som fått styra framställningen av ledarsidorna i Aftonbladet. 

 

Alla artiklar utom en innehöll bild (”Ett helt parti är i gungning”). Tre av dessa föreställde 

Håkan Juholt tillsammans med andra personer, bland annat Morgan Johansson och Ilmar 

Reepalu. Vid endast ett tillfälle porträtteras Juholt ensam, med svansen mellan benen och en 

något bekymrad blick, under rubriken ”Klart folk blir förbannade” (Aftonbladet 10 oktober 

2011). Om man endast studerar bilderna i artiklarna kan bara två av fyra bilder med klarhet 

försätta Juholt i en icke fördelaktig situation. Båda dessa bilder porträtteras han tillsammans 

med Johansson och Reepalu. I en av artiklarna med rubriken ”Stormen” (Aftonbladet 13 

oktober 2011) snurrar männens huvud runt i en tornadoliknande virvelvind. I en annan artikel 
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med rubriken ”S-haveri kring medborgarskap” (Aftonbladet 8 oktober 2011) är bilden skadad 

av sprickor likt den politiska jordbävning partiet genomgick. 

 

Vi lämnar Aftonbladet och går vidare till Expressen. 

 

7.2 Expressen 
 

Det första intressanta vi upptäckte vid vår analys av artiklarna var att trots att Aftonbladet var 

först att skriva om Juholt-affären i sin tidning på nyhetssidorna, så var Expressen först på 

ledarsidan att hänga ut Juholt. Det skulle vi normalt inte finna konstigt eftersom tidningen 

lutar åt den borgerliga sidan i sitt politiska synsätt, men då Aftonbladet gjorde sig känd för att 

vara den tidning som ”sköt på en av sina egna” blev vi lite förvånade av det noterandet vilket 

vi kommer att gå in på mer längre fram i uppsatsen. Nedan följer sammanfattningen av 

analysen av Expressens artiklar. 

 

Av de sju ledarsidorna under perioden 2011-10-08 till och med 2011-10-14, dvs. en vecka, 

var det bara fyra av dessa som nämnde Juholt-affären, och som tidigare nämnts analyserar vi 

bara de artiklar som nämner det så kallade bidragsfusket. De resterande tre artiklarna kommer 

att analyseras och ha betydelse när vi jämför tidningarna sinsemellan. 

 

Av de fyra artiklar vi analyserade nämndes aldrig Juholt-affären i rubriken. Vissa rubriker 

syftade på skandalen men det stod aldrig rakt ut och när vi analyserade rubriken valde vi att 

studerar den separat från övrig text i artikeln. I två fall uppfattar vi rubriken som negativ. 

Rubrikerna lyder ”Dubbeltrubbel”(Expressen 8 oktober 2011) och ”Cirkus Sosse” (Expressen 

9oktober 2011). En rubrik uppfattas neutral då den lyder ”Västertorpgate” (Expressen 11 

oktober 2011) vilket syftar på Juholt-affären, men vet man inte att Juholt bor i Västertorp 

(vilket vi inte gjorde) betyder inte överskriften någonting. Vi har efter den erfarenheten 

analyserat rubriken. En av rubrikerna uppfattas som positiv och den lyder ”Lokala 

riksdagsmän gör nytta”(Expressen 10 oktober 2011). 

 

Av de fyra artiklar vi analyserat så har det förekommit flest negativa ord i artiklarna, ord som 

”stötande”, ”bomb”, ”frustration”, ”skräckinjagande” och ”bedrägeri”. En artikel hade så 

mycket som 32 stycken negativa ord och bara fem stycken positiva. Den artikel som var mest 

jämn i fördelningen mellan negativa och positiva ord hade sex stycken negativa och fem 

stycken positiva. De två resterande artiklar låg på mellan 9-16 negativa ord per artikel och 

hade mellan 0-8 positiva ord. Ingen av de fyra artiklarna hade över fem ord som var positiva, 

vilket är en väldigt låg siffra. 

 

Folkpartiet tas upp i en artikel och speglas till sin fördel genom att artikeln lyfter fram en av 

dess riksdagsmän och säger implicit till läsaren att inte alla riksdagsmän är bidragsfuskare 

utan många arbetar exemplariskt som en förtroendevald bör göra. I detta fall var det en 

folkpartist de hade som exempel vilket enligt oss då speglar de politiska åsikter tidningen sägs 

ha. I övrigt nämns ett till politiskt parti i de fyra artiklarna och det är Sverigedemokraterna, 

vilka som vanligt nämns med negativ klang. 

 

Det är bara en av de fyra artiklarna som har en positiv vinkling i sin helhet och det är den 

artikel som handlar om Folkpartiet. Resterande tre artiklar är negativa och kritiserar 

Socialdemokraterna, Morgan Johansson och framförallt Håkan Juholt för hans så kallade 

bidragsfusk. 
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Tre av fyra artiklar innehar en bild som vi valt att analysera och två av dessa föreställer Håkan 

Juholt. Den ena bilden är en närbild på Juholt där hans ansikte, lite av axlarna och händer 

finns med. Han har händerna på glasögonen på bilden, vilket ger en association till att han ska 

ta av sig glasögonen för att torka svetten ur pannan då han, av oss uppfattas som en bekymrad 

ledare som ska stå till svars för sina handlingar. Den andra bilden föreställer Juholt och 

Morgan Johansson. Juholt ser ut som en stor och stark man med mycket självförtroende, han 

ser ut att vilja läxa upp Johansson. Juholt speglas där på ett fördelaktigt sätt. Johansson 

sträcker fram handen som för att peka på oss och säga, ni har inget att säga i den här frågan 

eller så kanske han bara bryskt ber om en fråga som han vill svara på. Av de två bilder som 

föreställer Juholt framställs han negativt i den ena och positivt i den andra. Den tredje bilden 

föreställer folkpartisten Ulf Nilsson och hans kollega Cecilia Wikström (Fp) vid en 

utgrävning i Uppåkra.   
 

8.0 Jämförelse mellan Aftonbladet och Expressen 

Den 7 oktober 2011 avslöjade Aftonbladet och reportern Anette Holmqvist den så kallade 

Juholt-affären. I flera år har Håkan Juholt låtit riksdagen betala hela hyran för hans 

fyrarummare i Västertorp, trots att det fanns ytterligare en inkomsttagare i boendet, nämligen 

hans sambo. Trots att Aftonbladet var först att skriva om den så kallade skandalen i sin 

tidning, så skrev man om händelsen som huvudhistoria på ledarsidan först tre dagar senare, 

den 10 oktober 2011. Expressen däremot var inte sena att uppmärksamma Juholts så kallade 

bidragsfusk. ”Dubbeltrubbel” heter rubriken till Expressens ledarsida den 8 oktober 2011.  
 

”fredagen var inte riktigt Håkan Juholts dag. Först fångad med fingrarna i riksdagens 

bidragsburk. Sedan, liksom en tjurig kille i puberteten, skolkade från SVT:s 

partiledardebatt.”(Expressen 8 oktober 2011) 

 

Så lyder anslaget i artikeln. Juholt målas upp som ett barn, eller tonåring som Expressen själv 

uttrycker sig.  Han har varit och ”nallat” i bidragsburken även fast han inte fick det. Till råga 

på det har han även skolkat från partiledardebatt i TV där det var obligatorisk närvaro. Man 

frågar sig om Juholt är vuxen nog att leda ett parti då han själv inte kan avgöra vad som är rätt 

och fel. I artikeln vill man förmedla en förlöjligad bild av Juholt. ”Han måste väl åtminstone 

ha koll på att sambon Åsa Lindgren inte är riksdagsledamot i behov av övernattningslägenhet 

i Stockholm.”(Expressen 8 oktober 2011) Juholt är en vandrande bomb och frågan de ställer 

sig är var hans bristande omdöme kommer explodera nästa gång. 

 

Aftonbladet skriver samma dag om ”S-haveri kring medborgarskap” (Aftonbladet 8 oktober 

2011) där huvudämnet är stödet som Morgan Johanssons ger förslaget om A- och B-

medborgare. Mot slutet av artikeln nämner de även Juholts så kallade bidragsfusk och ställer 

sedan frågan, ”Har Socialdemokraterna och Håkan Juholt råd med detta?”(Aftonbladet 8 

oktober 2011) 

 

Medan Aftonbladet skriver om ”Hur mycket rasism klarar demokratin?”(Aftonbladet 9 

oktober 2011) fortsätter Expressen dagen därpå, den 9 oktober 2011, att elda på debatten 

kring Juholt-affären. Deras rubrik lyder ”Cirkus Sosse”(Expressen 9 oktober 2011). Clownen 

i det här fallet är socialdemokraten Morgan Johansson och i artikelns tillhörande bild 

illustreras hur Juholt läxar upp Johansson, Juholt som själv, dagen innan, liknats vid en tjurig 

pubertetskille som inte heller vet hut. I artikeln, ”Cirkus Sosse”(Expressen 9 oktober 2011), 

skriver man om stormen kring Socialdemokraternas Morgan Johansson och Ilmar Reepalus 
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förslag om A-och B-medborgare. Det är inte bara Håkan Juholt som svärtar ner det 

Socialdemokratiska partiet.  

 

Den 10 oktober 2011 upplever vi det som att Aftonbladet känner att nu är det dags. Nu är 

tiden kommen. Nu ska även de skriva om skandalen kring Håkan Juholt. Rubriken lyder 

”Klart folk blir förbannade”(Aftonbladet 10 oktober 2011). Aftonbladets skribent Eva 

Franchell skriver en artikel med bittra och ilskna inslag om vanliga dödligas slit med alla 

dessa blanketter för a-kassan, sjukförsäkringen, bostadsbidraget och så vidare, som många 

gånger kan upplevas krångliga eller till och med svårbegripliga. Vi vanliga människor lägger 

den tiden som krävs för att förstå blanketterna och fylla i rätt, av rädsla inför att göra fel, åka 

fast, åtalas och fällas. Om även Juholt upplevt blanketterna kring bostadsbidrag krångliga 

eller svårbegripliga hade han, till skillnad från många andra, en hel stab att rådfråga om hjälp. 

Man menar i artikeln att något sådant här inte får förekomma. Juholt själv påstår att han inte 

kände till reglerna kring bostadsbidrag, med det är ju inget en vanlig människa kommer undan 

med. 

 

I Expressen tycks man, vid en första anblick, ha tagit paus från tvisterna inom det 

Socialdemokratiska partiet. Här skriver Expressens skribent den 10 oktober 2011 Peter J 

Olsson en positiv artikel om lokala riksdagsmän som gör nytta. Han skriver om hur politiker 

och folkvald bör arbeta och om hur många av våra folkvalda som faktiskt arbetar på det viset. 

Olsson skriver i den inledande meningen om politikerförakt. Han nämner Juholts så kallade 

bidragsfusk och menar att det inte bara smutsar ner Socialdemokraterna som parti, utan även 

riksdagsledamöter i största allmänhet.  Vidare talar man om bland annat Ulf Nilsson, 

folkpartist och riksdagsledamot. Han får tillsammans med några andra folkpartister 

exemplifiera en bra riksdagsman. I slutet av artikeln påpekar skribenten att de Ulf Nilsson och 

hans kollegor gör för partiet och landet är inte på något sätt unikt eller häpnadsväckande. De 

gör bara det de förväntas göra. Största delen av de folkvalda arbetar på det viset, som de bör, 

hårt och är aldrig inblandade i någon ”bidragscirkus”. Artikeln innehåller sex negativa ord, 

samtliga riktade mot Juholt, och fem positiva, riktade mot ”den bra riksdagsmannen”.  

 

Den 11 oktober 2011 lägger Expressen boxningshandskarna på hyllan, åtminstone för dagen. 

”Arabisk höst” lyder rubriken. Det handlar om 26 döda människor och minst 300 skadade i 

Kairo då de kristna kopterna demonstrerade. 

 

I ”Ett helt parti i gungning” skriver Eva Franchell samma dag, den 11 oktober 2011, om den 

besvikelse och ilska många med henne känner inför skandalen kring Juholt.  

 

Den 12 oktober 2011 är Expressen åter tillbaka med en artikel om Juholt ”Västertorpgate” 

skriver Eric Erfors i rubriken och syftar till den bostad i Västertorp som Juholt bor i. Erfors 

citerar Socialdemokraternas egna ord om de moraliska principer som styr partiet: 
 

”I moralisk mening, utöver de som lagen reglerar, ta ansvar för att inte överutnyttja de tjänster 

som det offentliga tillhandahåller och ej heller medvetet tänja på skattelagstiftning och andra 

reglerverk för snöd ekonomiskt vinning.”(Expressen 12 oktober 2011) 

 

Skribenten tror själv att Juholt är oskyldig till att medvetet fuskat med bidraget. Men han 

påstår vidare det obegripliga i att Juholt inte tog tag i problemet direkt då han 

uppmärksammades och inte istället hänvisa åt förundersökningen och en sekretess som inte 

existerar. Erfors menar att Juholt borde ha lagt alla kort på bordet direkt.   
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Besvikelsen över Juholt fortsätter att överskugga det Socialdemokratiska partiet även den 12 

oktober 2011 i Aftonbladet.  

 

Vi upplever det som att skribenterna på Expressen anser ämnet vara uttömt och skriver inget 

mer om Juholt och hans så kallade bidragsfusk mer under den valda perioden. Den 13 oktober 

2011 skriver man istället om ”Obegriplig arenafeber i Stockholm”(Expressen 13 oktober 

2011) som behandlar frågan om alla dessa sportarenor som byggs i landet och framför allt i 

huvudstaden. Här planeras en ny fotbollsarena för två av stans fotbollsklubbar Hammarby och 

Djurgården IF. På ledarsidan den 14 april, sista dagen i den valda perioden skriver man om 

”Somliga är mer jämlika än andra”(Expressen 14 oktober 2011). Artikeln handlar om Glada 

Hudikteatern och deras främste förespråkare Pär Johansson. Man talar om alla människors 

lika värde vilket senare har visat sig inte vara ett motto alla lever efter. De utvecklingsstörda 

huvudrollsinnehavarna i teatern tjänar blott 920 kr per föreställning medan Johansson drar in 

8 500 kronor för varje föreställning, plus 30 000 kronor i månadslön, plus fem miljoner 

kronor för de föreläsningar han hållit om jämlikhet och allas lika värde.  

 

Så även i Aftonbladet börjar man trappa ner kring rapporteringen och diskussionen kring 

Juholt och hans så kallade bidragsfusk. Den 13 oktober 2011 lyder rubriken ”Stormen”, en 

sista beskrivning under den valda perioden om vad som föregår inom det Socialdemokratiska 

partiet. Man talar om den blåst som börjat närma sig stormstyrka i och med lanserandet av 

”årets kanske dummaste politiska förslag”, som skribenten själv uttrycker det och 

förvirringen, ilskan och besvikelsen över Juholts så kallade fusk med bostadsbidraget.  

 

Sista dagen i den valda perioden, den 14 oktober 2011, har Aftonbladet släppt Juholt, för den 

här gången, och skriver istället om ”Kvinnors löner är inget lotteri”. 

 

Om man jämför de två olika tidningarna med utgångspunkt i negativa och positiva ord kan vi 

se att Expressen sammalagt har 68 negativt laddade ord i sina artiklar rörande Juholt-affären.  

Den siffran för Aftonbladet är 74 stycken. Den skillnaden är inte alls speciellt stor. Vad vi 

dock kan se är att Aftonbladet oftare än Expressen nämner andra politiska partier och att dessa 

många gånger är måltavla för de negativt känsloladdade orden eller uttrycken.  

 

En annan intressant iakttagelse är skillnaden mellan de olika tidningarna om man ser till 

artiklarnas rubriker. Alla artiklar från Expressen under den valda perioden som rör Juholt-

affären har använt sig av något skämtsamma rubriker, bortsett från Peter J Olssons ”Lokala 

riksdagsmän gör nytta”(Expressen 10 oktober 2011). I övrigt ser rubrikerna ut som följer: 

”Dubbeltrubbel”(Expressen 8 oktober 2011), ”Cirkus Sosse”(Expressen 9 oktober 2011) och 

”Västertorpgate”(Expressen 12 oktober 2011). Vi får den uppfattningen att man på 

Expressen skrattar lite åt Socialdemokraternas elände. Man förlöjligar Juholt och målar upp 

honom som en tjurig tonåring med fingrarna i bidragsburken. Aftonbladet upplever vi istället 

vara väldigt besvikna och arga över Socialdemokraternas situation och främst över Juholts så 

kallade bidragsfusk. Vi ställer oss frågan om Socialdemokraterna själva ens ville ha kvar 

Juholt som partiledare. 

 

När vi undersökt hur de respektive tidningarna har använt sig av bilder i sina artiklar gällande 

Juholt-affären så ser vi att Aftonbladet har i sina fem artiklar där de nämner Juholt bara haft 

bild på honom i fyra av dessa artiklar varav tre av dess bilder inte visar honom i positiv 

bemärkelse. Av Expressens fyra artiklar som nämner Juholt-affären så är det bara två som har 

Juholt med på bilden och endast en som visar honom i negativ bemärkelse. Den första artikeln 
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i Aftonbladet som nämner Juholt-affären är ”S-haveri kring medborgarskap”(Aftonbladet 8 

oktober 2011) där visas Håkan Juholt, Morgan Johansson och Ilmar Reepalu som sprucken 

fasad, där sprickorna är så djupa att de inte kan repareras. Skadan är redan skedd står det 

under bilden. Samma dag har Expressen artikeln ”Dubbeltrubbel”(Expressen 8 oktober 2011) 

där visas en bild där han rätta till sina glasögon men bilden ger ett intryck av att han försvarar 

sig och behöver torka svetten ur pannan. Båda tidningarna har här bild på Juholt där han visas 

i dåliga dagar. 

 

Dagen efter skriver Expressen artikeln ”Cirkus Sosse”(Expressen 9 oktober 2011). Där visas 

Juholt som en stor stark man bredvid Morgan Johansson. Under bilden står det ”Clownen 

Morgan läxas upp rejält av Starke Håkan” vilket även förtydligar bildens motiv. Samma dag 

skriver Aftonbladet istället om rasism(Aftonbladet 9 oktober 2011). 

 

Den 10 oktober har Expressen valt att göra ett hyllande inslag om Folkpartiet men börjar sin 

artikel med att smutskasta Juholt och Socialdemokraterna. På bilden till artikeln ”Lokala 

riksdagsmän gör nytta”(Expressen 10 oktober 2011) gestaltas två folkpartister ute i fält 

medan Aftonbladet skriver en upprörd artikel om Juholt med rubriken ”Klart folk blir 

förbannade”(Aftonbladet 10 oktober 2011) Där finns det en helkroppsbild på Juholt med en 

kroppshållning som ursäktar sig som för att säga ”förlåt mig”, hållandes en kaffekopp. 

 

Den 11 oktober har Expressen valt att skriva om ett helt annat ämne i artikeln ”Arabisk 

höst”(Expressen 11 oktober 2011) medan Aftonbladet fortsätter med rapporteringen kring 

Juholt-affären i artikeln ”Ett helt parti i gungning” (Aftonbladet 11 oktober 2011). Till den 

artikeln finns det ingen tillhörande bild. 

 

12 oktober skriver Expressen en artikel som handlar om Juholt med rubrik 

”Västertorpgate”(Expressen 12 oktober 2011) artikeln har ingen bild att analysera. Samma 

dag skriver Aftonbladet ”Allt överskuggas av Håkan Juholt”(Aftonbladet 12 oktober 2011) 

där ser vi en bild på Håkan Juholt när han utfrågas av journalister under bilden står det med 

fet text ”Pressad” vilket ger oss en tydligare bild av själva bilden. 

 

13 oktober skriver Expressen artikeln ”Obegriplig arenafeber i Stockholm”(Expressen 13 

oktober 2011) vilken inte syftar på Juholt-affären. Samma dag fortsätter Aftonbladet 

rapportera kring Juholt-affären i sin artikel ”Stormen”(Aftonbladet 13 oktober 2011) Där finns 

en bild där Juholt, Johansson och Reepaul snurrar runt i en stormvind. Bilden ger inte en 

positiv bild av Socialdemokraterna. 

 

Den 14 oktober skriver återigen Expressen om något annat än Juholt-affären i sin artikel 

”Somliga är mer jämlika än andra”(Expressen 14 oktober 2011) Även Aftonbladet skriver 

om något annat än Juholt-affären i artikeln ”Kvinnors löner är inget lotteri”(Aftonbladet 14 

oktober 2011). Här är stormen om Håkan Juholts så kallade bidragsfusk över.  

 

9.0 Diskussion 

Om vi utgår ifrån de fem kännetecken för ett mediedrev som vi tidigare nämnt
53

 och 

applicerar det på kvällspressens framställning av Juholt kan vi konstatera att under den valda 

perioden var rapporteringen intensiv och kritisk. Nyheten blåstes upp likt en storm och det så 
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kallade bidragsfusket rubricerades som en skandal av de två ledande kvällstidningarna. Båda 

tidningarna framställde Juholt som en moralisk brottsling. Ingen visste, under den här 

perioden, hur situationen skulle sluta.  

 

Håkan Juholt som nytillsatt partiordförande för det Socialdemokratiska partiet var i det här 

läget en känd profil som skulle förknippas med en välfärdspolitik.  

 
”Grunden för Socialdemokratin är alla människors lika värde och rätt. Det har arbetarrörelsen 

kämpat för i över hundra år. Jämlikheten är hjärtat i partiprogrammet och grunden för 

Socialdemokratins vision om det goda samhället.” (Aftonbladet 8 oktober) 

 

Att det var just partiledaren för Socialdemokraterna som tagit emot dubbla bodstads- och 

elbidrag blev ett hårt slag och kvällspressen var snabb att utpeka Juholt som någon som stulit 

från skattebetalarna.  

 
”Juholt har uppenbarligen aldrig någonsin ifrågasatt det absurda i att skattebetalarna ska betala 

hans sambos boende.” (Expressen 8 oktober 2011) 

 

Att Håkan Juholt förnekade sin kännedom, trots att hans sekreterare påstod att han tidigare 

informerat Juholt om hur mycket bidrag han hade rätt till, förvärrade situationen ytterligare 

och förminskade Juholts trovärdighet inför väljarna. Expressen påpekade misslyckandet i att 

han inte lade korten på bordet direkt då han informerades om det så kallade bidragsfusket. Då 

Juholt förnekade sin kännedom om hans rättigheter, som Aftonbladet menade var knappast 

något en vanlig människa kunde skylla på, gav det istället mer bränsle för journalisterna att 

elda på debatten ytterligare.  

 
”Han säger att han inte kände till reglerna, men det är knappast något en vanlig människa kan 

hävda.[…] Varje år polisanmäls ett par hundra svenskar för att de fuskat med bostadsbidrag och 

bostadstillägg. Därför är det rimligt att också Håkan Juholts riksdagsbidrag har polisanmälts. 

Allt annat skulle uppfattas som orättvist.” (Aftonbladet 10 oktober 2011) 

 

Om vi utgår ifrån John B. Thomsons lista och de fem kriterierna för en politisk skandal
54

 som 

vi diskuterade på sidan åtta så kan vi se att Håkan Juholt har misslyckats med att leva som han 

lär. Han har kränkt väljarnas värderingar, normer och moraliska koder när han som välfärdens 

främste försvarare har utnyttjat bidragspengar som kunde gått till någon som faktisk behövde 

dem.  

 
”Håkan Juholts insats i gårdagens partiledardebatt var oantastlig. Tydlig och klar. Synd bara att 

han är raka motsatsen utanför plenisalen.” (Aftonbladet 13 oktober 2011) 

 

Som den offentliga politiska person Juholt är berörde nyheten om det så kallade bidragsfusket 

hela Sverige och kvällspressen anförde mediedrevet. Nyheten skadade Juholts rykte 

nämnvärt.  

 

Språket i kvällspressen anpassades efter publiken och ville trigga läsarna till att ifrågasätta 

trovärdigheten kring Juholt. Journalisterna använder ett enkelt språk och värde- och 

känsloladdade ord och uttryck. Dessa använde sig även av ett vi- mot-han-perspektiv och på 

så sätt skapades en gemenskap mellan väljarna och kvällspressen
55

-”alla vi som tycker Håkan 
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Juholt är en slarver!” eller ”alla vi som litar på Juholt!”. Journalisterna ville beröra och styra 

våra tankar och känslor och det fanns alltid en baktanke med varje bild eller text.  Skribenten 

som valt bilden eller skrivit texten vill att läsaren ska reagera på ett visst sätt. Vi upplever 

även att journalisterna i det här fallet ville vägleda oss att ifrågasätta om Juholt var mogen en 

roll som partiledare. 

 
”Allt fler socialdemokrater torde fråga sig om Juholt verkligen är vuxen rollen som partiledare 

och stats- ministerkandidat.” (Expressen 8 oktober 2011) 

 

I varje talsituation utgår journalisten ifrån ett antal grundläggande funktioner. Texten ska 

givetvis innehålla en informationsfunktion. Samtidigt använder sig journalisten av en 

budskapsfunktion- man vill genom språket nå ut till mottagarna med ett budskap. Texten 

innehåller även en känslofunktion och speciellt i texter där skribenten tillåts tydligt visa sina 

åsikter. Vi kan i efterhand se att samtliga artiklar har innehållit dessa funktioner. Alla har haft 

en kärna av information. De har förmedlat information om Håkan Juholt som tagit emot för 

mycket bidragspengar. Journalisterna har även förmedlat publiken ett budskap om att det 

Juholt tagit som inte var hans, kan och bör rubriceras som ett fusk. Det Juholt gjort var fel och 

han borde ha vetat bättre. Samtliga texter har även i stor utsträckning nyttjat känslofunktionen 

med värdeladdade och känslofärgade ord och uttryck. Ingen av skribenterna under den valda 

perioden, den 8 oktober 2011 till den 14 oktober 2011, har sett på Juholt-affären som annat än 

ett fusk och en skandal, inte bara för Håkan Juholt utan även för det socialdemokratiska 

partiet. Journalisterna har skapat en problematiserad och konfliktorienterad text och val av 

språk och gestaltning har tydligt styrts av den problematiserade och konfliktorienterade 

tolkningen av verkligheten.  

 

Journalisterna vill att vi ska lyssna på dem, men hur journalisten skriver beror dock inte bara 

på mottagarna utan även på journalisten själv, hans eller hennes bakgrund och förutsättningar, 

samhällsklass, tid och så vidare. Skribenten har ett kön, en social bakgrund och arbetar på en 

viss typ av tidning. Alla dessa faktorer påverkar självklart artikelns utformning. I Aftonbladet 

upplever vi att samtliga skribenter tillhör den vanliga människan och det kollektiv som Juholt 

förväntades leda. De var besvikna, uppgivna och upprörda över vad deras ledare gjort mot 

dem, som skattebetalare och som medborgare. Expressens skribenter uppfattar vi som mer 

skadeglada än besvikna. De har med skämtsamma rubriker och text förlöjligat Juholt och hans 

intelligens i dess artiklar. 

 

Avslutningsvis kan vi även konstatera att Aftonbladet har rapporterat överlag mer om 

skandalen samt haft fler bilder med negativ klang än Expressen. Det styrker vår idé om att 

Aftonbladet i detta fall har skjutit på en av sina egna. Aftonbladet har förvisso smutskastat 

alliansen och Sverigedemokraterna i sina texter men har trots det skrivit fler artiklar om just 

Juholt-affären än Expressen även fast de inte började skriva på riktigt om skandalen förrän 

den 10 oktober 2011.  

 

10.0 Förslag på fortsatt forskning 

Vi upplever det som att Socialdemokraterna blir mer ansatta av medierna än övriga partier. 

Gräver tabloidpressen djupare hos ”sossarna” på grund av den socialdemokratiska politiken 

om kollektivet och ”alla ska med!” -mentaliteten eller bevakar media samtliga partier lika 

mycket men att det Socialdemokratiska partiet många gånger har svårigheter att efterfölja den 

politik mentalitet de förespråkar? 
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12.0 Bilagor 

12.1 Aftonbladets ledarsidor 

På följande sidor finns de artiklar från Aftonbladets nätupplaga som vi har analyserat i 

uppsatsen. Artiklarna kommer i datumordning under perioden 8-14 oktober 2011. 

 

Publicerad: 2011-10-08 

 

POLITISK JORDBÄVNING Håkan Juholt, Morgan Johansson och Ilmar Reepalu har i veckan gjort snedsteg 
som skadar Socialdemokraterna. Att försöka backa är ingen idé, skadan är redan skedd.  

S-haveri kring 

medborgarskap 
I går gjorde Socialdemokraterna ett av årets dummaste politiska utspel.  

De föreslog att man i vissa fall ska upphäva medborgarskapet för svenskar med utländsk 

bakgrund ifall de begår brott. Då blir det nämligen lagligt att kasta ut dem ur landet. 

Det skulle skapa A- respektive B-medborgare. Eller som ilskna socialdemokrater i går skrev på 

Facebook och Twitter: apartheid. 

Jämlikheten är hjärtat 

Grunden för Socialdemokratin är alla människors lika värde och rätt. Det har arbetarrörelsen 

kämpat för i över hundra år. Jämlikheten är hjärtat i partiprogrammet och grunden för 
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Socialdemokratins vision om det goda samhället. När vissa medborgare kan fråntas sina 

medborgerliga rättigheter förlorar rättigheterna sin styrka för oss alla.  

Därför är förslaget hål i huvudet. 

Upphovsmannen är Ilmar Reepalu, socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö. 

Han vill bekämpa gängkriminalitet genom att göra det möjligt att utvisa fler invandrare som 

begår brott. Förslaget att skapa A- och B-medborgare delar han med Sverigedemokraterna. Det 

var deras idé från början.  

Taffligt av Johansson 

I går ställde sig Morgan Johansson bakom förslaget.  

Johansson är ordförande i riksdagens justitieutskott och rättspolitisk talesperson för 

Socialdemokraterna. 

Johansson har visat bristande politiskt omdöme tidigare. Efter att självmordsterroristen Taimur 

Abdulwahab sprängde sig i luften vid Drottninggatan i Stockholm gick han, mitt under pågående 

kris, ut och krävde ökade befogenheter för Försvarets radioanstalt, FRA. 

Efter ett extra möte med riksdagsgruppen fick han dra tillbaka förslaget. 

Det var taffligt. 

Men att införa A- och B-medborgare med olika rättigeter beroende på vilken bakgrund man har 

är långt över gränsen.  

Trots en mycket bra budgetmotion blev inte detta Socialdemokraternas vecka. I går kunde 

Aftonbladet avslöja att Håkan Juholt fått för mycket i bidrag för dubbelt boende från 

riksdagsförvaltningen. Innan dess fördes partiets interna budgetdiskussion inför öppen ridå i 

medierna.  

Och nu Morgan Johanssons haveri. 

Efter en politisk jordbävning inom Socialdemokraterna, där bland andra Mona Sahlin 

protesterade, gick Håkan Juholt ut och tog avstånd från förslaget. Även Morgan Johansson försökte 

backa.  

Skadan är skedd 

Men skadan är redan skedd. Dessa idéer har inte i Socialdemokraterna att göra. Låt Sverige-

demokraterna ha sin politik i fred. 

Morgan Johansson förtroende är allvarligt skadat. Han är nu känd för Svenska folket för att han 

försökte närma partiets politik till Sverigedemokraterna. 

Har Socialdemokraterna och Håkan Juholt råd med detta? 

Anders Lindberg 
 

Publicerad: 2011-10-08 
Hämtad den 30 maj 2012: 
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article13748036.ab 

 
 

 

mailto:anders.lindberg@aftonbladet.se?subject=S-haveri%20kring%20medborgarskap
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article13748036.ab


36 

 

 

Publicerad: 2011-10-09 

 
 
VÅFFELTÄLTET STÅR KVAR Matsedeln från den 22 juli sitter fortfarande uppsatt. Men ungdomarna är borta. I 
måndags fick media för första gången kliva i land på Utøya efter terrordådet. Foto: JERKER IVARSSON 

Hur mycket rasism klarar 

demokratin? 
”Hotet mot vårt öppna samhälle är inte att vi är olika. 

Hotet kommer från de som vill att vi ska sluta vara det.” 
I måndags fick media för första gången stiga i land på Utøya efter att terroristen Anders 

Behring Breivik mördade 69 personer på ön. 

De första bilderna efter terrordådet var fruktansvärda. Den 23 juli publicerade Aftonbladet 

fotografen Niclas Hammarströms bilder, tagna från en båt utanför Utøya. 

Kropparna efter flera ungdomar ligger vid ett litet stenhus. De är klädda i grå huvtröjor med 

texten AUF. Skjutna för att de var socialdemokrater och ville förändra världen. 

Dessa bilder går inte att glömma. De får inte glömmas. 

 

I debatten efter Utøya har flera debattörer påstått att mångfalden orsakat terrordådet. 

På sin blogg skrev sverigedemokraten Erik Hellsborn ”I ett norskt Norge, där 68-vänsterns 

befängda drömmar om ett mångkulturellt samhälle inte slagit rot hade denna tragedi aldrig 

hänt”. 

Det är samma argument som i klassisk antisemitism, hatet mot judarna är judarnas eget fel. 

Den antimuslimska gemenskap som Breivik tillhör bärs av två idéer. 

Den första är att muslimerna håller på att ta över. Det kallas ”islamisering”. Jimmie 

Åkesson skrev på Aftonbladet Debatt om hur den muslimska befolkningen flerdubblas 

och blir majoritet i Malmö. 
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”Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget 

och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden.” 

 

Men det finns inte någon ”islamisering”. Vårt samhälle blir i stället allt mer sekulärt och 

pluralistiskt, oavsett vilken bakgrund eller religion vi har. Därför att människor förändras i mötet 

med andra. 

Föreställningen att muslimerna tar över ligger nära nazisternas fantasi om att judarna styr 

världen. Den myten ledde till Auschwitz. Myten om islamiseringen har lett till bomben i Oslo och 

skotten på Utøya.  

Den andra idén som Breivik delar med en större antimuslimsk gemenskap är tanken att det 

finns en ”politiskt korrekt” konspiration som döljer sanningen om hur farlig invandringen 

egentligen är. 

I sitt så kallade ”manifest” skriver Breivik om politisk korrekthet, ”PK”. 

”Det är vårt århundrades stora sjukdom, sjukdomen som har lämnat efter sig tiotals miljoner 

döda människor i Europa, i Ryssland, i Kina; ja, faktiskt över hela världen. (...) PK är inte roligt. 

PK är dödligt allvarligt.” 

Men ”PK”-konspirationen är bara en paranoid fantasi. Ingen har monopol på 

information. Att starta en blogg eller ett twitterkonto är gratis. Men till och med i 

Danmark, när alla stora medier och partier pratade om invandring, påstods att de 

”politiskt korrekta” hindrade all debatt om invandringen.  

 

Under senare år har delar av dessa idéer om ”islamisering” och ”politisk korrekthet” tagits 

upp även av vissa borgerliga debattörer. Efter Utøya har de blivit oroliga. 

Paulina Neuding, redaktör för högertidningen Neo, skrev efter terrordådet att det som hänt 

inte får innebära ett ”tankeförbud” i dessa frågor. 

Bruce Bawer, en känd antimuslimsk debattör, skrev rakt ut att hans oro efter Utøya var att 

man inte längre kan prata om islam som man vill. Liknande tankegångar kom från Johan 

Lundberg, redaktör för tidningen Axess, och flera andra. 

Detta upptog alltså deras tankar efter terrordåden. 

 

De här människorna är inga skinheads. De är fina människor, med titlar och ett vårdat 

språk. De dricker inte öl och skriker ”ut med packet”. De ställer  

i stället frågor. 

Som frågan ”Hur mycket mångfald tål demokratin?”. 

Den är egentligen ett påstående, att mångfald hotar demokratin. Med mångfald 

menar de oftast ”muslimer”. 

Utøya har besvarat den frågan. Det är inte mångfalden som hotar demokratin. Det är 

rasismen. 

 

Men rasism och diskriminering är inget dessa borgerliga debattörer vill diskutera.  

På ett seminarium hos Timbro förra veckan gick Neuding så långt att hon förnekade att Breivik 

var högerextrem eftersom han inte är nynazist. 

– Han är Israelvänlig, projudisk, sa hon bland annat. 

Svenska kommittén mot antisemitism gick i taket.  
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Av goda skäl, det viktiga med Breivik är inte hans syn på Israel, att han var frimurare, kristen 

eller gillar tröjor från Lacoste.  

Det viktiga är hatet mot muslimer och de ”politiskt korrekta”. Det andra är utbytbara 

bisaker. 

 

Den borgerliga idédebatten om hur mycket mångfald demokratin tål blir förrädisk. Genom 

att ställa liberala värderingar om ett öppet samhälle i motsats till någon slags fiktiv muslimsk 

monokultur skapas en stenhård kulturkonflikt. 

Den bygger på föreställningen att de som kommer hit från andra länder tar med sig auktoritära 

värderingar som sedan inte ändras. Inte ens över tid. 

Hur liberaler, med sin starka tro på människans inneboende kraft, kan komma till 

denna slutsats är obegripligt. Tack och lov är detta bara en liten del av svensk 

borgerlighet. 

 

Det mångkulturella samhället är inte friktionsfritt, inget samhälle är det. 

Men hotet mot vårt öppna samhälle är inte att vi är olika. 

Hotet kommer från de som vill att vi ska sluta vara det. 

Anders Lindberg 
 

Publicerad: 2011-10-09 
Hämtad den 30 maj 2012: 
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article13751235.ab 
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Publicerad: 2011-10-10 

Klart folk 

blir 
förbannade 
En cowboy i ledningen förutsätter 

ett kansli som kan dra i tömmarna 
Här har folk betalat halva lönen i hyra medan Håkan Juholt 

sluppit undan. Socialdemokraternas partiledare med 144  000 

kronor i månaden har med sin sambo kunnat bo gratis i sin 

Stockholmslägenhet. 

Och medan vanligt folk är livrädda för att komma efter med 

hyran, tror Håkan Juholt att han kommer undan med att betala in 

hyresskulden i efterskott. Han säger att han inte kände till 

reglerna, men det är knappast något en vanlig människa kan 

hävda. 

Blankettångest 

Varje år polisanmäls ett par hundra svenskar för att de fuskat 

med bostadsbidrag och bostadstillägg. Därför är det rimligt att 

också Håkan Juholts riksdagsbidrag har polisanmälts. 

Allt annat skulle ha uppfattats som orättvist. 

Många svenskar är rädda för att göra fel, de får blankett-

ångest och oroar sig för att de inte fyllt i kolumnerna korrekt när 

det gäller a-kassan, sjukförsäkringen, föräldrapenningen eller 

studielånet. 

Alla vet att den som gör fel kan åka dit, åtalas och fällas. Det 

är därför människor ägnar så mycket tid åt att läsa igenom alla regler och instruktioner trots att de 

kan vara både tråkiga och svårbegripliga. Och om Håkan Juholt ändå tyckte att regelverket var för 

knepigt hade han till skillnad från andra dessutom en hel stab som kunde ha hjälpt honom att 

tolka texten. 
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Partiet borde ha lärt sig 

En cowboy i ledningen förutsätter ett kansli som kan dra i tömmarna. Som kan reglerna och 

kontrollerar kvittona. 

Något borde partiet ha lärt sig av Toblerone. 

Vad visste valberedningen med Berit Andnor i spetsen? Kontrollerade inte hon sådana här 

självklara uppgifter. Eller var hela riksdagsgruppen så förblindad av bidrag och traktamenten att 

de inte såg det mest uppenbara? 

I går kväll debatterade allianspartierna med Miljöpartiet och Sverigedemokraterna i SVT:s 

”Agenda”. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hoppade av debatten för att de inte ville stå 

bredvid Sverigedemokraterna. 

Trots avhoppet är det Socialdemokraterna och Håkan Juholt som fortsätter att toppa alla 

nyhetssändningar och frågan är vad som egentligen är värst? 

Eva Franchell 
 

Publicerad: 2011-10-10 
Hämtad den 30 maj 2012: 
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Publicerad: 2011-10-11  

Ett helt parti är i 
gungning 

Det handlar inte bara om Håkan Juholt. 

De senaste dagarna har vi på ledarredaktionen tagit emot telefonsamtal, mejl och kommentarer 

från många socialdemokrater. 

–  Jag har varit fackligt aktiv i 35 år, men den här är för mycket ... 

–  Det här är så pinsamt. 

–  Juholt blir alliansens starkaste kort i nästa val. 

Det är inte en partiledare som står och svajar just nu, utan ett helt parti som är i gungning. För 

det handlar som sagt inte bara om Håkan Juholt. 

Det handlar om Socialdemokraternas hundra tusen medlemmar. De som tar politik på stort 

allvar, som går på stadsdelsmöten, sitter i byggnadsnämnder och kokar kaffe till torgmötena. De 

som tar av sin fritid för att jobba för ökad rättvisa. 

Två miljoner svenskar 

Det handlar om de nära två miljoner svenskar som röstade på Socialdemokraterna i valet 2010. 

Som hoppades på en politik där jobb är viktigare än skattesänkningar. Som visste att det 

bespottade ordet bidrag egentligen är en del av den generella välfärden. Att barnbidrag, 

bostadsbidrag och sjukpenning är försäkringar som bara betalas ut när man behöver dem. 

Som en trygghet för hela den befolkning som vill ha jämlikhet, ekonomisk stabilitet och tillväxt. 

Drog sig undan 

Det är klart att upprördheten är stor när det visar sig att den generella välfärdens högste 

försvarare plockat ut extra hyresbidrag från riksdagen. I går kom dessutom besked om att 

riksåklagaren inleder en förundersökning om misstänkt bedrägeribrott. 

Vi kan läsa att Håkan Juholt tjänar 144 000 kronor i månaden. Det är många månadslöner för de 

allra flesta socialdemokrater och även om Fredrik Reinfeldt tjänar lika mycket är det vad man 

förväntar sig av honom. Drömmen om den feta lönen ingår så att säga i det moderata konceptet. 

En socialdemokratisk partiledare däremot, han ska vara en i gänget. Den främste 

representanten som leder kollektivet. 

I går drog han sig dock undan. Håkan Juholt förbereder partiledardebatten i riksdagen, hälsade 

hans medarbetare. Han lär inte få det lätt när han inleder debatten i morgon. Det räcker med att 

Fredrik Reinfeldt droppar ordet bidragssamhälle och debatten är avgjord. 
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Alla drabbas 

I kammarfoajén utanför plenisalen kommer media att vänta på kommentarer om bidragsfusket 

och det blir det enda vi får höra talas om via tidningar, nät och tv. 

Det har snart gått ett år sedan Mona Sahlin avgick och partimedlemmar och väljare står 

fortfarande utan politiska riktlinjer. Så länge förundersökningen mot Håkan Juholt pågår står det 

politiska arbetet stilla och det drabbar hela det socialdemokratiska partiet. 

Eva Franchell 
 

Publicerad: 2011-10-11 
Hämtad den 30 maj 2012: 
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Publicerad: 2011-10-12  

 

PRESSAD När Håkan Juholt i går visade sig var det många journalister som ville ha svar på frågor från S-
ledaren. Foto: MAGNUS LIAM KARLSSON 

Allt överskuggas av 
Håkan Juholt 
I dag är det partiledardebatt i riksdagen och statsministern kommer att stå i talarstolen och 

upprepa ordet ”ansvar”. De flesta svenskar litar i dag med rätta på Reinfeldts och Borgs förmåga 

att leda landet. Men det var inte detta alla de som satte sitt hopp till de nya Moderaterna röstade 

på. 

Det stora problemet för Sverige är inte att Reinfeldt leder en svag minoritetsregering. Inte heller 

att Kristdemokraterna verkar ha bestämt sig för att gå under. Det stora problemet är att ingen vet 

vad alliansen har för idéer bortom vad de förhandlade fram i Göran Hägglunds trädgård för sex år 

sedan. 

Enorm förvirring 

Varken arbetslöshet eller utanförskap har minskat. I stället har antalet unga som 

förtidspensioneras ökat med 37 procent och Fas 3 är i dag en större arbetsgivare än Volvo. Sverige 

ska inte vara ett land där hårt arbetande familjer ska behöva oroa sig för om de kan bo kvar i 

huset ifall pappa får cancer. Sverige ska inte vara ett land där allt fler barn växer upp i fattigdom 

och Sverige ska inte ha en av Europas sämsta a-kassor. Särskilt inte i ett läge när Borg meddelar 

att ytterligare 70  000 personer kommer förlora jobbet nästa år. 
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Men i stället överskuggas just nu allt av frågetecknen kring Håkan Juholt. 

Turerna runt att han har fått full ersättning för en lägenhet trots att han bodde där med sin 

sambo, gör inte bara vanliga socialdemokrater ledsna, det har skapat en enorm förvirring kring 

vad som över huvud taget är sant. Partiets kommunikationschef berättade i SVT i går att det 

förstås kan verka ”konstigt” att Juholt den 13 september begärde pengar som han visste att han 

inte hade rätt till - hans egen assistent hade informerat honom en månad tidigare. Juholt själv har 

hela tiden sagt att han har försökt göra rätt för sig ända sedan han fått reda på att det blev fel. 

Han måste nu lägga korten på bordet. 

Och inte bara i denna fråga. 

Nya problem 

Enligt SVT informerade partiets rättspolitiske talesperson Morgan Johansson i går att han hade 

förankrat det osedvanligt dumma utspel om att införa ett andra klassens medborgarskap hos 

Juholt själv. Ett förslag som partiordföranden senare samma dag gick ut och sa att han inte 

stödde. Stämmer SVT:s uppgifter är det mycket allvarligt. 

Sverige behöver en fungerande opposition. Det här samhället är inte vårt om det inte tar hand 

om sina svagaste. Många människor vill ha en annan politik. 

Socialdemokraterna måste återupprätta respekten för partiet, föra dessa människors talan och 

utmana Reinfeldt på allvar. 

Det kan de inte just nu. 

Och det är en partiordförandes främsta uppgift att se till att det blir så. 

Katrine Kielos 
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Publicerad: 2011-10-13  

STORMEN 
Det var i fredags – precis när blåsten kring Håkan Juholts bostadsbidrag började närma sig 

stormstyrka – som Ilmar Reepalu lanserade årets kanske dummaste politiska förslag: att Sverige 

borde införa ett temporärt medborgarskap. Malmös starke man tyckte att staten skulle kunna ta 

ifrån någon ett redan erhållet svenskt medborgarskap – så att man kan utvisa dem om de börjar 

bete sig kriminellt. 

Förslaget är idiotiskt. 

För det första är det sverigedemokratisk politik, grundad i en 

människosyn som inte är acceptabel inom socialdemokratin. 

Den danska socialdemokratin gick bort sig i frågor om 

invandring och integration för ungefär tio år sedan. De danska 

socialdemokraterna lyckades inte vinna val, men de bidrog 

aktivt till att kyla ner samhällsklimatet och förvärra vardagen 

för flyktingar, asylsökande och invandrare. 

För det andra skulle Reepalus föreslagna reform bryta mot  

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, öppna för 

 rättsosäkerhet, devalvera medborgarskapet och 

 sannolikt bryta mot regeringsformen. 

Instruerades av Juholts stab 

Man föreställer sig med vilken kraft en frisk och fungerande socialdemokrati skulle ha avfärdat 

sådana utspel. I stället trädde partiets rättspolitiske talesperson Morgan Johansson in på scenen 

och gav det hela tummen upp. ”Väl värt att pröva”, var beskedet. 

Fem timmar senare tog partiet avstånd. Fem timmar är lång tid. 

Tre av varandra oberoende källor med insyn ger samma bild till Aftonbladets ledarsida. Det var 

Håkan Juholts politiska stab som instruerade Morgan Johansson att inte avvisa förslaget. Juholt 

dementerade i går att han själv hade pratat med Johansson. Däremot säger han inte emot 

uppgiften att hans stab gett instruktionerna. 

Det hela är mycket märkligt. 

Den socialdemokratiska partiledarens stab fungerar ungefär som statsrådsberedningen inom ett 

regeringskansli. När staben säger något är det partiledaren som talar. Om så inte är fallet nu -

måste det innebära att organisationen är i fullständig upplösning. Är det så? Och vad är det för 

ledare som skyller ifrån sig på sina tjänstemän? 

RENA RAMA SNURREN Ilmar Reepalus 

förslag om ett temporärt medborgarskap 

borde ha avfärdats med kraft, men fick i 

stället tummen upp av Håkan Juholts stab 

via Morgan Johansson – tills partiet gjorde 

en kovändning fem timmar senare. 

Snurrigt? Ja, och mycket märkligt. Grafik: 

PATRIK LINDVALL 
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Tydlig – i debatten 

Socialdemokraterna har duckat för medierna de senaste dagarna och de få gånger man uttalar 

sig ökar bara förvirringen, om allt från Juholts bostadsbidrag till vem som dikterar partiets 

rättspolitik. 

Håkan Juholts insats i gårdagens partiledardebatt var oantastlig. Tydlig och klar. 

Synd att han är raka motsatsen utanför plenisalen. 

Daniel Swedin 
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FEL SIFFROR Sveriges kvinnor tjänar i snitt 7 600 kronor mindre än männen – per månad. Foto: IBL 

Kvinnors löner är 

inget lotteri 
I helgen kommer mängder av svenskar att bänka sig framför TV4:s ”Postkodmiljonären”. 

Programidén är lika klassisk som den är simpel: en person har chans att vinna en miljon kronor 

om han eller hon klarar av att svara rätt på femton frågor om allt från geologi och geografi till 

Elizabeth George. 

En miljon kronor är mycket pengar. Men som kvinna måste du ställa upp i programmet och 

vinna fyra gånger för att ta igen de pengar du kommer att gå miste om under hela ditt liv. 

Tjänar 3,6 miljoner mindre 

Om skillnaderna mellan män och kvinnors inkomster förblir som i dag kommer en kvinna under 

sitt arbetsliv tjäna 3,6 miljoner mindre än sin man, son eller bror. Det visade LO-tidningen i en 

uträkning baserad på siffror från regeringen och Medlingsinstitutet. 

De 3,6 miljoner kronorna blir varje månad 7 600 kronor mindre i kvinnors lönekuvert. Enligt de 

senaste siffrorna tjänade män i snitt 26  700 kronor varje månad 2009. Kvinnorna fick nöja sig 

med 19  100 kronor. 
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Påverkar hela livet 

Löneskillnader påverkar var man kan bo, vart man kan resa på semester, vilka kläder man kan 

köpa, hur mycket pengar man kan spara undan, om man kan köpa den dyra ketchupen till 

färskpastan eller får nöja sig med rödfärgad sörja till snabbmakaronerna. 

Lönegapet finns i alla yrkesgrupper, men är allra störst bland tjänstemännen. Kvinnliga 

tjänstemän tjänar i snitt 28 500 kronor, manliga tjänar 36 200. Extra sorgesamt är det att de 

fackliga organisationer som samlar akademiker och tjänstemän tycks ointresserade av att ta i 

frågan. 

Det är många som pratar om lika lön för lika arbete, men det krävs mer än prat. Samordning 

mellan löntagarnas organisationer och arbetsgivare som förstår att det inte är rätt att kvinnor 

under sin livstid går miste om mer pengar än vad man kan vinna i TV4, till exempel. 

Det handlar om kön 

Det är inget lotteri som avgör hur mycket du tjänar, det handlar om kön. En förklaring till den 

stora skillnaden mellan könen är att kvinnor jobbar deltid – dessutom ofta ofrivilligt – i mycket 

högre grad än män. Det är bra att Socialdemokraterna sagt att man direkt kommer införa en lag 

om rätt till heltid om man hamnar i regeringsställning efter valet 2014. 

Men deltiderna förklarar inte allt. Även om man räknar upp alla löner till heltid saknas det 

fortfarande 4  400 kronor i kvinnornas lönekuvert – varje månad. 

De borgerliga partierna gick till val med huvudbudskapet att det ska löna sig att arbeta. Nu har 

fem år gått sedan valvinsten. En kvinnas bästa chans att jämna ut löneskillnaden är fortfarande att 

ställa upp i Postkodmiljonären. 

Daniel Swedin 
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12.2 Expressens ledarsidor 

På följande sidor finns de artiklar från Expressens nätupplaga som vi har analyserat i 

uppsatsen. Artiklarna kommer i datumordning under perioden 8-14 oktober 2011. 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Publicerad 08 okt 2011 
 

 

Foto: Suvad Mrkonjic  

111008: 
Dubbeltrubbel  
Fredagen var inte riktigt Håkan Juholts dag. Först fångad med fingrarna i riksdagens 
bidragsburk. Sedan, liksom en tjurig kille i puberteten, skolkande från SVT:s partiledardebatt. 
Allt fler social-demokrater torde fråga sig om Juholt verkligen är vuxen rollen som parti-ledare och 
stats-ministerkandidat. 
Sedan den 1 februari 2007 och under minst 55 månader, har Juholt kvitterat ut hela hyran för sin 
och "kulbons" lägenhet. Det innebär att han nu måste åter-betala halva summan, runt 160 000 
kronor. 
Vanliga medborgare med bostads-bidrag blir inte bara återbetalningsskyldiga till 
försäkringskassan om de fått för mycket. De måste dessutom betala en extra avgift. 
Juholt följer krishanterandets ABC och pudlar på om att det "har inte varit oklara regler". 
Utmärkt sagt. Men det som är stötande i detta bidragsfiskande är grundinställningen: Juholt har 
uppenbarligen aldrig någonsin ifrågasatt det absurda i att skattebetalarna ska betala hans 
sambos boende. 
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Och han måste väl åtminstone ha koll på att sambon Åsa Lindgren inte är riksdagsledamot i 
behov av övernattningslägenhet i Stockholm. 
Den politiska skadan består i att Socialdemokraternas partiledare ser bidragsmaximerande som 
den självklaraste sak i världen. Samtidigt är de som har varit med och betalat Åsa Lindgrens 
hyra, exempelvis landets småföre-tagare, skyldiga att känna till minsta lilla paragraf i 
skattelagstiftningen. Annars drabbas de av häftiga skattetillägg. 
 
Ett minst lika obegripligt uppträdande är Juholts avhopp från partiledar- debatten i SVT:s 
"Agenda". Här hänvisar han till att han inte vill stå på samma sida som Jimmie Åkesson i studion. 
Hur tänkte S-ledaren där? 
Det måste ju innebära att S också måste lämna walkover i val-rörelsens viktigaste tv-debatt 2014. 
Sverigedemokraterna är ett riksdagsparti i opposition och har en självklar rätt att medverka i 
SVT:s debatter. Lika självklart är att de inte kan placeras vid alliansregeringens bord. 
I egenskap av före detta journalist borde Juholt också förstå att en partiledare inte ska regissera 
tv-debatter som någon Kim Jong-Il. 
Juholt framstår som en vandrande bomb. Frågan är bara var omdömet smäller nästa gång. 
"Var smäller omdömet nästa gång?  
 

 

 

 

Uppdaterad 08 okt 2011 07:15 Publicerad 08 okt 2011 07:10  

Adress till denna artikel:  

http://www.expressen.se/ledare/111008-dubbeltrubbel 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Av Kvällspostens ledarredaktion  
mailto:ledare@kvp.se 

 

 
 

 

http://www.expressen.se/ledare/111008-dubbeltrubbel
mailto:ledare@kvp.se


51 

 

 
 

Publicerad 09 okt 2011 

 

 

Clownen Morgon läxades upp rejält av Starke Håkan.  

111009: Cirkus 
Sosse  
Socialdemokraternas justitieministerkandidat Morgan Johansson tillhör ett parti 

som predikar jämlikhet och människors lika värde. Men i fredags ville han under 
några timmar införa ett andra klassens medborgarskap. Sverigedemokraterna har 

länge krävt ett temporärt medborgarskap för invandrare som dras in om personen 
begått vissa brott. Och SD jublade förstås åt utspelet; samma SD som S inte vill 

stå i en tv-studio tillsammans med i kväll.  

Morgan Johansson menade att reformen skulle ha en avskräckande effekt då "vi har ett stort 
och växande bekymmer i våra storstäder när det gäller gängkriminalitet". S-kravet på temporärt 
medborgarskap visade sig dock vara temporärt. Efter stenhård intern kritik och uppläxning av 
Håkan Juholt, ändrade sig Johansson. 
Sent på fredagen gick Mona ("Kom tillbaka, allt är förlåtet"?) Sahlin, och andra tunga S-profiler, ut 
och påpekade att idén om ett andra klassens medborgarskap strider mot partiprogram, 
kongressbeslut och mot själva S-ideologin, där brottslighet antas ha sociala, inte etniska, orsaker. 
(S)icken cirkus. 
 
Förslaget om "prov-medborgarskap" kom ursprungligen från Ilmar Reepalu, kommunalråd (S) i 
Malmö. Bakgrunden är problemen med brottslighet i vissa områden. Rasmusgatan i Malmö har 
drabbats så hårt att brevbärarna tvingas bära överfallslarm. Gatstenar har kastats in i lägenheter, 
de boende i området terroriseras fullständigt av ett gäng ligister. Det är lätt att förstå den 
frustration och uppgivenhet som finns bland dem som drabbas av ungdomsgängens brottslighet. 
Detta måste naturligtvis åtgärdas. I våras satte Malmöpolisen in extraresurser i området och då 
lugnade det ner sig, påpekar Reepalu. Samma sak borde gälla i dag. Brottslighet är en polisiär 
uppgift. I ett vidare perspektiv handlar det om bättre integration, om bra skolor och arbetstillfällen. 
SD målar gärna upp bilden att yrkeskriminella kan kvittera ut ett medborgarskap utan problem. Så 
är naturligtvis inte fallet. Det finns ett sköt-samhetskrav med skarpa sanktioner för dömda 
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brottslingar. Av migrationsverkets tabeller framgår att den som dömts till 60 dagsböter (en 
rattfylla) måste vänta två år innan han eller hon kan bli medborgare. Den som dömts till fängelse i 
åtta månader får vänta i hela sex år på ett svenskt pass. 
 
Något justitieministerkandidaten Morgan Johansson borde känna till. 
En av pelarna i medborgarskapet är just fri-heten från att drabbas av utvisning. Ett temporärt 
medborgarskap där man efter svängningar i opinion och lagstiftning plötsligt kan bli en 
utvisningsbar person strider mot hela medborgarskapstanken. 
Antingen är man medborgare i ett land eller också inte. Så enkelt och viktigt är det. 
Dansk Folkepartis inflytande över de danska socialdemokraterna är skräckinjagande. Tur att 
cirkusdirektör Juholt ingrep mot clownen Morgan, men slapstick i sådana här fundamentala frågor 
är inte kul.  
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FältarbeteUlf Nilsson visar 2008 utgrävningarna i Uppåkra för riksdagskollegan Cecilia Wikström, då 

Folkpartiets talesman i kulturfrågor. Foto: Peter J Olsson  

Peter J Olsson: Lokala riksdagsmän gör nytta  
Politikerförakt talar man om, och till exempel turerna kring Håkan Juholts bidrag till 

övernattningslägenhet solkar inte bara Socialdemokraterna som parti, det kletar nog fast vid 

riksdagsledamöter i allmänhet. 

Partiledningarna är ibland också måttligt förtjusta av att riksdagsgruppen lägger sig i, inte minst gäller 

det partier som sitter i regeringen. Det som med ett engelskt ord brukar kallas backbenchers, de som 

sitter på de bakre bänkarna och inte har framträdande platser i rikspolitiken, ses inte alltid med rätt 

respekt. 

Och den allmänna motionsrätten och ledamöternas enskilda motioner är också sedda över axeln. 

 

Ändå finns det runtom i landet mängder av kunniga och engagerade riksdagsledamöter som inte 

tvekar att bidra med en synpunkt från den egna valkretsen eller föra fram lokala företeelser som 

annars inte kommer med. 

Jag tänkte på det härom dagen när jag fick e-post från den folkpartistiske riksdagsledamoten Ulf 

Nilsson i Lund. Innehållet var de motioner han väckt i år. 

Det är inga obetydliga frågor. Tillsammans med alla FP-kolleger från Skåne - Tina Acketoft, Allan 

Widman och Christer Nylander - lägger han en om omförhandling av det dansk-svenska skatteavtalet 

och en om satsning på kommunikationer över Sundet, inte minst en andra fast förbindelse. 

Med Allan Widman och Gunnar Andrén motionerar han om Dag Hammarskjöld-minnet. Och med 

bara Allan Widman kräver han ansvarstagande för de arkeologiska fynden från Uppåkra-
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utgrävningarna. 

 

Mer allmängiltiga är motionerna om vården av prostatacancersjuka, civiläktenskap och säkerhet vid 

kortbetalningar. 

En motion om schack i skolan är inte minst viktiga av dem. 

Detta är ett bra exempel på hur lokala riksdagsledamöter kan verka och använda sin avsändar-

legitimitet för att bidra till den politiska agendan. 

Denna ledares budskap är inte att lyfta fram Ulf Nilsson som någon unik riksdagsledamot, utan 

som exempel på hur man bör arbeta - och hur många av våra folkvalda faktiskt arbetar.  

Merparten av dem jobbar nämligen hårt och är aldrig inblandade i någon bidragscirkus. D et är värt 

att hålla i minnet.  

 

Av Peter J Olsson  

peter.j.olsson@kvp.se  
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Publicerad 11 okt 2011 

111011: Arabisk höst  
Pansarfordon som kör över människor. Militärer som skjuter hejdlöst in i en 
folkmassa på flykt. Minst 26 människor dödade och över 300 skadade i Kairo när 

de kristna kopterna demonstrerade.  
Längre kan man väl inte komma ifrån den egyptiska statens turistbyrås glassiga 

beskrivningar. Och det är en allvarlig varning om att den ljusa arabiska våren är på 
väg att övergå i en stormig höst.  

Målet för de koptiska demonstranterna var det statliga tv-bolagets byggnad. Det handlade om en 
protest mot de statliga etermediernas kampanjer mot kopterna. 
De kristna kopterna utgör ungefär en tiondel av Egyptens 85 miljoner invånare och förtrycket av 
denna religiösa minoritet har gradvis hårdnat efter Mubaraks fall. 
Kyrkor har bränts ned och de extrema islamisterna i salafistgrupperna har kunnat utnyttja 
övergångstiden till demokrati för att terrorisera de kristna i landet. 
Den 28 november tas ett första steg mot demokrati då det ska hållas parlamentsval till under-
huset. Den styrande militärjuntan har deklarerat att den ska lämna sig i från makten. Men en 
utbredd uppfattning är att militären inte har något emot att de politiska och religiösa splittringarna 
fortgår. Det ger ju militären större makt i kulisserna samtidigt som efterfrågan på deras tjänster 
ökar. 
 
Men blodbadet i Kairo visar också att militärjuntan inte kan ge civilbefolkningen det skydd som 
legitimerar att generalerna sitter där de sitter sedan februari. Pansarfordon som krossar 
människor krossar också förtroende. 
Det är naturligtvis önskvärt att Egypten övergår till ett civilt styre så snabbt det är möjligt. Sam-
tidigt går det inte att förneka att det Muslimska brödraskapet gynnas av tidtabellen i egenskap av 
att man haft den starkaste organisationen. 
Brödraskapets politiska gren, Frihets- och rättvisepartiet, har dock försökt framstå som 
företrädare för hela Egypten genom att även ge kristna egyptier några framträdande poster i 
partiorganisationen. 
Valet i november, om det nu genomförs, blir i alla fall ett test på hur villiga generalerna egentligen 
är att släppa ifrån sig den formella makten. Militärrådet tillsätter nu en kommitté som ska utreda 
söndagens massaker, meddelade man i stats-televisionen. Alltså samma statstelevision som 
hetsar mot kopterna. 
Pansarfordonen mot kristna slår också mot ekonomin, vilket i sin tur riskera att spä på den 
sociala oron. Protesterna mot Mubarak handlade inte bara om en frihetslängtan utan bars fram 
på en missnöjesvåg som närts av den katastrofala ekonomin och höga arbetslösheten. 
 
Det är ingen tillfällighet att den kinesiska diktaturen är så tillväxtfixerad. 
Inkomsterna från utländska turister är en central del av Egyptens ekonomi. Turismen har 
halverats sedan revolutionen på Tahrirtorget. Och hur många vill i dag turista i en stat som inte 
kan skydda sina egna medborgare, ja, som till och med mördar dem? 
"Många misstänker att militären inte har något emot splittring.  

 
Av Kvällspostens ledarredaktion  
ledare@kvp.se  
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Publicerad 12 okt 2011 

Eric Erfors: 
Västertorpgate  
Tidningen Metro publicerade i går en för Håkan Juholt och Socialdemokraterna 
förödande opinionsmätning.  

JUHOLTAFFÄREN 
På frågan "Tror du Håkan Juholt talar sanning?" svarar 56 procent nej. 18 procent svarar "ja, till 
viss del". Medan blott fem procent svarar, "ja, helt och hållet". 
Vad säger nästa förtroendemätning i en tidning nära dig? Ja, efter de nya turerna om huruvida 
Håkan Juholt verkligen hade informerats om regelverket kring ersättningarna för boendet. 
Hans assistent Peter Cervin säger att han berättade för Juholt som ändå skickade in en ny 
blankett den 13 september och begärde full ersättning för fyrarummaren i Västertorp. 
Medan kanslichefen Sven-Eric Söder hävdar motsatsen: Att den nya ansökan redan hade 
lämnats in när Juholt informerades. 
Här framstår riktningen lika fast som den var i frågan om Libyeninsatsen, det vill säga fullt frivarv i 
kompassen. 
 
Men vad som är den korrekta kursen har naturligtvis relevans för den förundersökning som 
inletts. Gränsen för partiets tålamod med Juholts Väster-torpgate går rimligen vid ett 
bedrägeriåtal. Nog är det absurt att framtiden som partiledare ligger i en åklagares händer. 
En åklagare ska naturligtvis inte ta politiska hänsyn. Men det kan vara frestande att, även 
om man inte skulle ha precis allt på fötterna, visa just sitt politiska oberoende genom att 
väcka åtal. 
Det gamla korkade mutåtalet mot S-kommunalrådet Ilmar Reepalu får anses tillhöra just den 
kategorin. 
 
I dag deltar Juholt i riksdagens partiledardebatt som lär präglas av budgeten. Den 22 september 
gjorde Tommy Waidelich förhandsreklam för den skugg- budget som sedan skulle sågas sönder 
och samman av riksdagsgruppen. 
Waidelich redovisade satsningar mot skatte- och bidragsfusket, om partiets "tydliga moraliska 
principer" för en "värdeburen tillväxt". Och, håll i er nu, vi som individer ska: 
"I moralisk mening, utöver det som lagen reglerar, ta ansvar för att inte överutnyttja de tjänster 
som det offentliga tillhandahåller och ej heller medvetet tänja på skattelagstiftning och andra 
regelverk för snöd ekonomisk vinning." 
Jag tillhör nu ändå gruppen av blott fem procent som tror att Juholt faktiskt talar sanning; att han 
inte medvetet fuskat utan levt i någon sorts egen bidragstro. Kanske han lyssnat på sin assistent, 
men inte brytt sig och skjutit på problemet. 
För varför skulle han medvetet sätta sig bakom styret i den här sortens politiska 
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kamikazeplan? 
Men det är fullständigt obegripligt att han inte genast tog tag i problemet när han väl 
informerades. Samt därefter kallade till presskonferens och lade alla papper på bordet. 
 
S har i all fall en statsministerkandidat som inte ser något konstigt i att skattebetalarna betalar 
hans sambos boende-kostnader. 
Och Sverige har en stats-ministerkandidat som skyller i från sig och hänvisar till en icke 
existerande förundersökningssekretess: 
"Så länge den (för-undersökningen) pågår kan jag inte uttala mig. Det får jag inte. Så fungerar det 
i Sverige." 
Struntprat. 
Kanske Juholt har någon assistent som kan hjälpa honom att förstå att väljarna inte är korkade? 
Det blir onekligen intressant att höra Juholt tala om den "värdeburna" tillväxten i dagens 
partiledar- debatt. Om att inte överutnyttja de tjänster som det offentliga tillhandahåller.  
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Obegriplig 
arenafeber i 
Stockholm  
Arenafeber råder i landet. Men i Stockholm är det bara politikerna som har 
feberfrossa.  

På flera håll i landet byggs storslagna arenor. Kommun efter kommun satsar hiskeliga summor 
på att få nya multifunktionella skrytbyggen på plats. 
För en tid sedan släppte SlösO - ombudsmannen mot slöseri med skattepengar, en del av 
skattebetalarnas förening - rapporten Arenafebern. Lund, Kristianstad och Falkenberg är exempel 
där arenabyggen står på agendan. Det är inga billiga projekt. Och beslutsunderlagen är inte 
sällan rena lyckokalkyler. Och skattebetalarna får pröjsa slutnotan. 
Lyxanläggningarna ute i landet har ofta varit reslutatet av idrottsföreningarnas storslagna 
drömmar och önskemål. I huvudstaden vill man inte vara sämre, men där är det politiker 
och Svenska Fotbollförbundet som driver på.  
Madeleine Sjöstedt (FP), borgarråd i Stockholm, skriver i en debattartikel hos Dagens Samhälle 
om sin vision av Stockholm som "en evenemangsstad i världsklass". 
 
Så motiveras bygget av Stockholmsarenan - en multifunktionell arena som troligtvis kommer att 
hysa två av stans fotbollsklubbar, Hammarby och Djurgårdens IF. En klubb riskerar att åka ur 
division ett, medan den andra kämpar för överlevnad i botten av allsvenskan. 
I grannkommunen Solna byggs det också. Swedbank Arena står snart klar. Även den ska vara 
multifunktionell. 50 000 åskådare ska kunna se fotbollsfajter framöver. Det lär inte bli platsbrist 
där i fortsättningen. De senaste sju mötena mellan AIK, som kommer att spela på Swedbank 
Arena, och Djurgårdens IF har lockat 23 400 betalande i snitt. 
Storband som Metallica har spelat vinterkonserter i Globen och sommarkonserter på Stockholms 
stadion. Det har även Bruce Springsteen, Foo Fighters och Guns'n'Roses gjort. Listan över 
världsartister som besökt Stockholm, trots saknaden av en multifunktionell superarena, kan göras 
hur lång som helst. 
Det intressanta med arenorna i Stockholmsregionen är alltså att inga klubbar har bett om 
dem. En vanlig uppfattning är att dessa är beställningsjobb, men så är inte fallet.  
 
Hammarby ville ha en upprustad Söderstadion. AIK Fotboll bestämde sig först nyligen för att 
spela på Swedbank Arena. Djurgårdens IF - som kommer dela arena med Hammarby, 
åtminstone under en övergångsperiod - har utan framgång försökt få bygglov för en egen, och 
självfinansierad arena. 
Men arenorna byggs ändå. Swedbank Arena ägs av bland annat Svenska Fotbollförbundet och 
Solna kommun. Stockholmsarenan ägs av Stockholms stads kommunala fastighetsbolag (SGA). 
De senaste fem åren har SGA gått med förluster i mångmiljonklassen. 
 
Enligt SlösO kommer varje skattebetalare i Stockholm att investera 4 500 kronor i 
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Stockholmsarenan. Och då kommer man rätt lindrigt undan, jämfört med grannarna i Solna vars 
skattebetalare får investera med 9 000 kronor var. Om slutnotan nu slutar växa, alltså. 
Ironiskt nog kommer Solnas kommunstyrelseordförande Lars-Erik Salminen (M) inte att sitta kvar 
på posten när arenan invigs. Han lämnar nämligen sina uppdrag vid årsskiftet, efter att åtal 
väckts för bestickning i samband med byggprojektet. 
Oavsett om det är idrottsföreningar eller politiker som kräver första spadtaget bör man först fråga 
väljarna, och skattebetalarna, om det verkligen var lyxanläggningar de la sin röst på.  
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Foto: Cornelia Nordström  

Somliga är mer 
jämlika än andra  
Det är bra att utvecklingsstörda syns som skådisar. Det är ännu bättre om de syns 

som parkarbetare och diskplockare.  

Uppdrag Granskning gav en inte så munter bild av Glada Hudikteatern. Föreställningarna och 
turnéerna har växt till ett sådant jätteprojekt att själva huvudrollsinnehavarna förvandlats till små 
statister. 
Teatern omsatte 7,3 miljoner kronor i fjol. Den evigt entusiastiske ledaren Pär Johansson 
kostade kommunen en heltids månadslön om 30 000 kronor, plus 8 500 kronor per 
föreställning för manus, skådespeleri och regi. Inget konstigt med det, om det inte varit för 
att han drog in 5 miljoner kronor på sin bisyssla - att hålla föreläsningar om allas lika 
värde.  
För min del får Johansson tjäna hur många miljoner som helst. Om jag var skattebetalare i 
Hudiksvall skulle jag ha synpunkter på fördelningen av intäkter och kostnader mellan kommunen 
och Pär Johansson. 
 
Men det som gör mig upprörd är hur teaterledningen, som i falsk jämlikhet kallar sig 
"normalstörd", säger att allt görs för att propagera för allas lika värde. Samtidigt får de 
utvecklingsstörda huvudrollsinnehavarna, som är förutsättningen för projektet, bara 920 kronor 
per föreställning. Alla proffs runtikring får fullt betalt, medan övriga amatörer förutom - låg - 
ersättning också får ledsagararvode under turnén så att det blir en riktig lön ändå. 
 
Konstigt nog är Pär Johanssons inte beredd på diskussionen (och till kärnskådisarnas anhöriga 
säger han dessutom att alla får samma betalning). Men det borde han vara. När Moomsteatern i 
Malmö, pionjär i att arbeta med förståndshandikappade, gjorde sin bejublade mastodontmusikal 
"Speciells Evangelium" stod 45 personer från 17 länder på scenen, 32 av dem hade 
marknadsmässiga löner. Men de tretton huvudpersonerna hade bara sin sjukersättning och 
flitpengen om 26 kronor om dagen. 
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Det blev ett jäkla liv, eftersom föreställningen förstås handlade om allas lika värde. Numera har 
Moomsteatern fyra fast anställda utvecklingsstörda skådespelare med lön enligt Teaterförbundets 
avtal. Och tre teaterelever. Det är alltså färre som jobbar nu än när skådisarna hade flitpeng. Det 
kan man se som ett dilemma. 
Fast värre är föreställningen om att det är teaterföreställningar som ska göra utvecklingsstörda 
synliga i samhället. De finns, och de ska synas ändå. Förr fanns fler på arbetsplatserna; oftast 
med, ibland utan lönebidrag. 
Dit måste vi komma igen. Allra helst som allt fler svenskar klassas som utvecklingsstörda 
och går i särskola. Förra läsåret gick 9 280 elever på särgymnasium, på nio olika program. 
Men få av programmen erbjuder utbildning som ger verklig möjlighet att få en anställning. 
Bilar är för komplicerade för att en särelev på fordon ska få chansen, media och estetik är 
heller inte heller vinnande programval.  
 
Nu ska särgymnasiet göras om. Rutinerade lärare jag har talat med pläderar för program och 
kursplaner som gör det möjligt för eleverna att faktiskt få jobb de klarar av. Det handlar om 
parkarbete, disk- och diskplockning, om renhållning och lagerplock. 
Det är bra att dagliga verksamheter finns, med eller utan teater. Men utvecklingsstörda ska hellre 
ses mitt i bland oss än på scen. Och står de där som huvudpersoner i megashower, då ska de 
inte bara ha lika värde utan också lika lön.  
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