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Abstract 
 
Författare: Kajsa Juslin 
 
Handledare: Thomas Knoll 
 
Titel: I centrum för media – en analys av mediedrevet mot Lars Danielsson 
 
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap 
 
År:  2007/2008 
 
Syfte: Studiens syfte är att se hur Lars Danielsson har framställts i tidningar 

under våren 2006 med tanke på oklarheterna kring hans 
telefonsamtal den 26 december 2004; den dag som 
tsunamikatastrofen drabbade stränderna runt Bengaliska viken och 
släckte ungefär en kvarts miljon människoliv. 

 
Metod: I studien har en kvalitativ metod använts och analysen utgår från 

kritisk diskursanalys av två artiklar från Dala-Demokraten och tre 
artiklar från Aftonbladet och Svenska Dagbladet, slutligen också tre 
blogginlägg och deras underliggande kommentarer. Den aletiska 
hermeneutiken är det kunskapsteoretiska förhållningssättet. 

 
Slutsatser: De olika tidningarna skiljde sig nämnvärt från varandra, men bidrog 

på olika sätt till det drev som pågick. Aftonbladet var den tidning 
som främst målade upp Danielsson som en syndabock; han fick i de 
analyserade artiklarna stå i centrum för regeringens arbete den 26 
december då jättevågen sköljde in över stränderna. Det var också 
Aftonbladet som främst riktade kritik mot Danielssons moral, både 
när det gällde lögnerna och även genom kritik mot användningen av 
regeringsplanet. Svenska Dagbladet skrev också om drevet och 
citerade flera gånger andra medier. Tidningen riktade dock inte 
kritiken direkt genom skribenten utan lät den komma fram genom 
intervjuade personer eller citat från andra tidningar. Dala-
Demokraten, slutligen, skrev i de utvalda artiklarna om mediedrevet 
ur ett större, mer samhälleligt, perspektiv. Visserligen omskrevs 
drevet även här, men i tidningen ställde man sig frågan om 
Danielsson verkligen hade stått i centrum för regeringens långsamma 
hjälpinsatser och man reflekterade kritiskt även över det drev som 
uppkommit i medierna under denna tid. De blogginlägg som 
analyserades visade att Danielsson även hamnade på den allmänna 
samtalsagendan. En del tyckte att Danielsson borde avgå efter alla 
lögner och utnyttjanden av system som partikamrater byggt upp. 
Andra menade att granskningen av honom hade gått för långt och 
istället lett till förföljelse och trakasserier av honom. 

 
Nyckelord: Lars Danielsson, mediedrev, diskursanalys, personifiering, moralisk 

kritik, verklighetsuppfattning 
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1. Inledning 
Genom de senaste årens tekniska utveckling så har våra medier blivit allt fler och allt effektivare 

och i dag omges vi av ett enormt informationsflöde. Genom medierna får vi veta vad som har 

skett runt om i Sverige, eller i världen, och vi blir således uppdaterade på viktiga händelser som vi 

inte själva har kunnat bevittna. Den engelske sociologen John B. Thompson menar att media har 

fått en stark ställning i dagens samhälle och det är många gånger just dessa som bestämmer vad 

som sedan uppkommer på den allmänna samtalsagendan genom de urval som görs. Genom 

historien har det funnits olika institutioner som haft denna symboliska makt. I vår historia har 

både kyrkan och skolan besuttit denna makt av symboliskt värde, men tvingats lämna ifrån sig 

den i samband med samhällets utveckling. I dagsläget har den alltså tagits över av våra medier 

(Thompson, 2001:27).  

 

Då medierna ofta beskriver och ger en färdig bild av platser och händelser som den ”vanliga” 

människan inte har kunnat ta del av i det verkliga livet så blir mediernas bild en slags sanning för 

publiken. Denna ensamrätt på ”sanningen” blir naturligtvis komplicerad då medierna många 

gånger koncentrerar sig på människor som av en eller annan anledning gjort något som ansetts fel 

för att på så vis lyfta fram och hjälpa den svaga i samhället (Bourdieu, 2000:89-90). Media har i 

dagsläget också en uttalad uppgift att granska makten och att informera allmänheten om det som 

sker i samhället, inom politiken samt i rättsväsendet (Andersson Odén m.fl., 2005:173). Den 

uttalade uppgiften att granska makten innebär att medierna inte alltid kan, eller bör, tänka på 

konsekvenserna för publicering då det i sådana fall skulle innebära att granskningen blev alltför 

partisk. Däremot är det enskilda personer som omskrivs i medierna, och dessa är vanliga 

människor, såsom alla andra. Därför är det viktigt att medierna trots allt även har ett moraliskt 

ansvar för de människor som de väljer att belysa. Mot denna bakgrund vill jag i denna studie gå in 

på en enskild person som fått stå i centrum för medias intresse under en tid för att se hur media 

valt att framställa just denna person. 

 

Lars Danielsson var en person som under en period hamnade i centrum för media. Han arbetade 

mellan åren 1999 och 2006 som statssekreterare och under de sista åren även som statsministerns 

statssekreterare och blev med detta också den dåvarande statsministern Göran Perssons närmaste 

man. Innan han blev statssekreterare hade han under flera år arbetat i Rosenbad. Innan dess var 

han tjänsteman på UD (Utrikesdepartementet) dit han kom efter att ha arbetat med politik på en 

lokal nivå i Laholm. Danielsson har stått vid statsministerns sida och varit med på många resor 
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där han träffat politiska ledare världen över tillsammans med statsministern. Hans mångåriga 

arbete med politik på nära håll innebar att han hade en stor erfarenhet av Sveriges EU- och 

utrikespolitik. Uppgiften som statssekreterare innebar även att han hade en central roll i landets 

krishantering, därför stod han också i centrum för medias och katastrofkommissionens 

granskning av krishanteringen i efterdyningarna av tsunamikatastrofen som inträffade den 26 

december 2004. Katastrofkommissionens rapport presenterades den 1 december 2005, alltså 

nästan ett år efter tsunamikatastrofen. Detta blev sedan starten på ett mediedrev som pågick fram 

till Lars Danielssons avgång i augusti 2006 (Danielsson, 2007). 

 

Redan i ett tidigt stadium efter flodvågskatastrofen granskades regeringens arbete, och kritik 

uppkom för hur arbetet skötts under katastrofens värsta fas. Enligt media var regeringen både 

långsam, byråkratisk och okänslig inför det faktum att många svenskar försvunnit i vågorna. Både 

den dåvarande utrikesministern Laila Freivalds och dåvarande statsminister Göran Persson fick 

utstå en hel del kritik från medier, opposition och allmänhet. I och med katastrofkommissionens 

rapport blev sedan även Lars Danielsson centrum för en hel del uppmärksamhet i media under 

en längre tid. Statssekreteraren hävdade att han befunnit sig på kontoret och tagit emot och 

skickat ut information via både telefon och mail. Men det fanns en motsägelsefullhet i rapporten 

där Lars Danielsson menade att han talat i telefon med kabinettssekreterare Hans Dahlgren på 

annandagen medan Dahlgren påstod att de inte hörts av förrän den 27 december. Dahlgren 

kunde bevisa att de inte talats vid efter att ha kontrollerat uppgifterna hos Telia, därför blev 

Danielssons version ifrågasatt. Den 19 maj 2006 beslutade han sig för att ta time-out från sitt 

uppdrag och den 30 augusti samma år tillkännagavs att Danielsson inte skulle komma tillbaka 

som statsministerns statssekreterare när han återgick i tjänst (Danielsson, 2007:235). Tiden mellan 

tsunamikatastrofen och fram till sin avgång figurerade han mycket i media och under våren 2006 

toppade han listor över mest omtalade personer under denna period och han fick stå till svars för 

en hel del kritik. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 
I denna uppsats vill jag få fram hur Lars Danielsson framställdes, i några olika tidningars 

Internetupplagor, genom att se vilka sakuppgifter man tog upp, vilka citat man valde ut och hur 

artiklarna byggts upp med exempelvis ordval för att beskriva honom. Genom det urval man som 

journalist och nyhetsförmedlare gör och sättet man beskriver människor på målar man upp en 

bild av en människa, en bild som sedan förmedlas till allmänheten. Många ”vanliga” människor 
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har aldrig träffat Lars Danielsson i verkligheten, istället får de en färdig bild av honom genom 

medierna och kan inte själva bilda sig en egen uppfattning om honom eller andra personer som 

omskrivs i medierna. Danielsson var relativt okänd för allmänheten innan medierna 

koncentrerade sig på honom, när han sedan blev fokus för medias intresse var det för att han 

ansågs ha ljugit. Bilden som medierna nu målade upp var alltså viktig för att den vanliga 

människan skulle kunna bilda sig en uppfattning om honom, därför är det viktigt att analysera hur 

denna bild såg ut. Om Danielsson är skyldig till några felaktigheter eller om kritiken är befogad 

låter jag vara osagt i mitt arbete med denna uppsats. Det viktiga är istället hur media väljer att 

framställa en person som står i centrum för ett stort mediedrev, och på vilket sätt bilden av 

honom målas upp genom text, citat och bilder till publiken.  

 

Det är redan mycket i regeringens krisarbete som blivit granskat, liksom medias rapportering 

kring katastrofen. Därför vill jag själv inte gå in djupare på hur regeringens krisarbete och 

kommunikation har fungerat. Jag kommer heller inte själv analysera medias rapportering om 

själva tsunamikatastrofen mer än att ge just bakgrundsfakta till vad som hänt och vilken kritik 

som framförts. Istället kommer jag att fokusera denna uppsats på hur media valt att framställa en 

persons arbete och hur mycket av felaktigheterna som regeringen ansetts ha stått för fokuserats 

på just denna person.  

 

Min frågeställning kommer att se ut som följer: 

- På vilket sätt framställdes Lars Danielsson i ett urval av tidningsartiklarna som publicerades på nätet 

från en viss period, hur lades de upp och vad fokuserade man på? 

- Hur framställdes den övriga regeringen i samma artiklar? 

- På vilket sätt speglades mediernas skriverier om Danielsson i blogginlägg från samma tidpunkt? 

 

Genom denna frågeställning vill jag få fram hur medierna väljer att uppmärksamma en person 

som på något sätt har gjort fel, eller blivit beskylld för att ha gjort fel. Jag vill här se hur man, 

genom de urval man gör, kan måla upp en bild av en människa som ond eller god. Jag kommer 

med andra ord att i första hand koncentrera mig på konstruktionen av Danielsson. Sedan vill jag 

jämföra bilden av en människa med hur hela regeringen framställdes för att se hur ansvaret 

fördelades under just denna tid. Jag vill i denna analys också analysera blogginlägg för att se hur 

drevet speglades genom vad den vanliga människan tog upp på sin samtalsagenda. På så vis kan 

jag också se hur medias fokusering blir viktigt för allmänheten. 
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1.2. Bakgrund 
Den 26 december 2004 klockan 03.35 (svensk tid) kom ett TT-telegram om ett jordskalv vid den 

Indiska ön Sumatra. Klockan 05.42 larmade TT om att en flodvåg svept in över semesterorten 

Phuket i Södra Thailand (Andersson Odén m.fl., 2005:6-9). Sakta men säkert växte sedan bilden 

av en stor katastrof fram. Denna dag var det mycket som vändes upp och ner i Sverige, och 

utomlands. Ett av våra mest populära turistmål hade råkat ut för en av de största katastroferna 

genom tiderna och ordet tsunami blev ett ord som svenska folket lade på minnet. En tsunami är 

en flodvåg som uppkommer då jordskorpan under havet rör på sig, exempelvis vid en 

jordbävning. En stor mängd energi överförs då från jordbävningen i berggrunden till vattnet. Det 

bildas då en bred havsvåg som förflyttar sig över havet med en hastighet på omkring 700 

kilometer i timmen. Ute på havet märks den knappt av då vågen är så pass flack: en meters 

stigning på 10-100 kilometer. Men när tsunamin sedan närmar sig en kust så saktar den ner farten 

och reser sig på höjden. Våghöjden har vid cirka tio meters djup femfaldigats och framsidan blir 

brantare och kan liknas vid en stor vägg. Vattnet drar sig då först tillbaka för att sedan slå in över 

land med en enorm kraft som kan orsaka stor förödelse (www.smhi.se/sgmain/lopsedel 

/041227_tsunami.htm). Jordbävningen den 26 december 2004 i Indiska oceanen nådde 8.9 på 

richterskalan och jättevågen slog in över stränderna runt Bengaliska viken. Sri Lanka, Indonesien, 

Indien och Thailand var de länder som drabbades värst, men vågen nådde även hela vägen till 

Afrika. De svenska medierna koncentrerade sig mycket på hur förödelsen såg ut i vårt 

turistparadis i Thailand, även om förödelsen alltså sträckte sig långt längre än så. Men det var just 

i Thailand som den svenska förödelsen var som störst då vi har en stor grupp turister kring öarna 

i södra Thailand. Platser som Phuket, Khao Lak och Koh Pi Pi blev (än mer) kända samtidigt 

som medierna rapporterade om antalet saknade svenskar. Totalt omkom närmare en kvarts 

miljon människor. Av dem var omkring femhundra svenskar. Även femtonhundra svenskar 

skadades i katastrofen (Andersson Odén m.fl., 2005). 

 

Denna händelse ägde rum mitt under vårt julfirande och den svenska julledigheten. När nyheten 

väl lagt sig och blivit ett faktum började sedan granskningen av hur regeringens krisarbete sett ut 

från att man fått kännedom om katastrofen och fram till att man skickade ut hjälp, till hur hjälpen 

sedan såg ut.  

 

Informationsbehovet var stort, speciellt under katastrofens första fas, och den svenska regeringen 

blev nedringd av oroliga anhöriga, och även andra människor som hade mängder med frågor. Vid 

alla typer av kriser är informationsbehovet stort, men vid en sådan här omfattande olycka var 
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trycket enormt på de människor som blivit satta på att informera allmänheten. Den första kritiken 

som medierna koncentrerade sig på var riktad till just UD för att det var svårt, eller omöjligt, för 

många människor att komma fram på telefon för att få svar på sina frågor (Andersson Odén 

m.fl., 2005:57). Även dödssiffrorna var osäkra under den första tiden, och informationen skiftade 

från att UD på annandagen först hade meddelat att alla svenskar klarat sig, till Perssons uttalande 

den 31 december om att det kunde röra sig om över tusen omkomna svenskar. Den siffran sjönk 

dock snart igen, men det tog tid innan alla anhöriga fick besked om sina nära och kära 

(Andersson Odén m.fl., 2005:109-112). Samtidigt var det många människor som inte heller visste, 

eller förstod, vad som hänt; innan händelsen den 26 december 2004 var det inte lika många 

svenskar som egentligen visste vad en tsunami var för något. 

 

En annan kritik som framkom i medierna handlade om krisarbetets organisation. Artiklar och 

inslag i medierna handlade en hel del om de samarbeten, eller snarare brist på dessa, mellan olika 

organisationer och myndigheter (Andersson Odén m.fl., 2005:57). Regeringens långsamma arbete 

med att skicka ner hjälp och att få hem drabbade svenskar blev också kritiserat. Enligt det 

missnöje som kom fram i medierna så var regeringen handlingsförlamad, medan Utrikes-

departementet kritiserades för att vara inkompetent, handlingsförlamat, oengagerat och allmänt 

dåligt. Sveriges dåvarande utrikesminister och UD:s chef, Laila Freivalds, fick kritik för att hon 

var oengagerad och inkompetent. Bland annat framgick det i medierna att hon gick på teater efter 

att hon fått kännedom om katastrofen, vilket upprörde många svenskar och människor som var 

på plats uttryckte sig i medierna att hon betett sig nonchalant (Andersson Odénm.fl., 2005:84-88).  

 

Laila Freivalds var alltså en av de personer som först utsattes för kritik från oppositionen och 

media, och det kom i ett tidigt skede krav på att hon skulle avgå. Som jag skrev tidigare 

uppfattades hon, enligt medierna, av många som arrogant och nonchalant inför det faktum att 

många svenskar blivit drabbade och förlorat sina barn, vänner och livskamrater i vågorna. Laila 

Freivalds utsattes för ett hårt tryck från media på grund av kritiken om hur hon arbetat (eller inte 

arbetat) under katastrofens första fas. Hon avgick från sin post som utrikesminister den 21 mars 

2006 då det uppkommit ett nytt tryck mot henne för stängningen av Sverigedemokraternas 

hemsida. Även kritiken mot UD var massiv. Bland annat, som tidigare nämnts, för att man inte 

kunde komma fram på telefon för att få svar på sina frågor, men också för hur man agerat inför 

de drabbade svenskarna nere i Thailand (Andersson Odén m.fl., 2005). Efter katastrofens värsta 

fas krävde oppositionen att en utredning av regeringens arbete skulle ske.  
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Den 1 december 2005 presenterade katastrofkommissionen sin rapport där de gjort en grundlig 

genomgång av händelseförloppet och hanteringen vid flodvågskatastrofen. Där valde man att 

fördela ansvaret på flera personer som man också namngav. Däribland fanns Göran Persson, 

dock inte Lars Danielsson. Danielsson beskriver i sin egen bok att de namngivna UD-

tjänstemännen som fanns med i rapporten snart hängdes ut av medierna med namn och bild. 

Eftersom medier tänker i banorna ”skurkar” och ”hjältar”, så blev dessa personer skurkarna, 

menar han (Danielsson, 2007:218). Den 6 december började media, enligt Danielsson, ”helt 

plötsligt” fokusera på den motsägelsefullhet som fanns i rapporten rörande telefonsamtalen 

mellan Danielsson och kabinettssekreterare Hans Dahlgren. Danielsson var, enligt honom själv, 

inte beredd på denna kritik och svaren blev då inte så självklara och genomtänkta (Danielsson, 

2007:219). Det var nu som kritiken mot Danielsson började ta fart. Medierna hade fått 

blodvittring, menar statssekreteraren själv. Den motsägelsefullhet som uppkommit handlade om 

att Danielsson menade att han haft telefonkontakt med Hans Dahlgren på annandagen där han 

fått meddelat att allt var under kontroll. Dahlgren menade att de inte talat med varandra förrän 

den 27 december, alltså dagen efter, och detta hade han också kunnat bevisa genom att 

kontrollera uppgiften med Telia. Samtidigt förklarar Danielsson själv att denna motsägelse 

förmodligen inte påverkat hjälparbetet då hela Sveriges hjälparbete omöjligt kunde hänga på en 

enda person, eller en enda kontakt mellan två personer. Strax uppkom det även tvivel över ifall 

Danielsson över huvud taget befunnit sig på Rosenbad denna annandag, och rykten menade att 

han istället skulle ha tillbringat dagen hos sin närmsta medarbetare Helen Eduards som arbetade 

på Statsrådsberedningen. Katastrofkommissionen kom dock fram till att det inte kunde styrkas 

att han inte varit på plats i Rosenbad den 26 december (Danielsson, 2007). Under våren 2006 

granskades regeringens arbete ytterligare av Konstitutionsutskottet. I mars kom också beskedet 

att JO (Justitieombudsmannen) skulle granska Danielsson i ett så kallat initiativärende 

(Danielsson, 2007:225-226). JO:s beslut offentliggjordes den 29 augusti 2006 där han skriver att 

de förklaringar som Danielsson lämnat rörande telefonsamtalen inte är övertygande. Han skriver 

också att Danielsson:  

 

”förtjänar kritik för bristande noggrannhet under kommissionens utfrågning samt, framför allt, för 

sin underlåtenhet att lämna de ytterligare besked som kommissionens ordförande därefter begärde 

och för att han därigenom försvårat den granskning som Katastrofkommissionen hade till uppgift att 

genomföra” 

(http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&Obj

ectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=2058). 
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Medias intresse för detta var stort och från att ha varit en relativt okänd person har han blivit var 

mans egendom, menar Danielsson själv. Han toppade tio-i-topp-listorna över mest omtalade 

personer i veckor under våren 2006 (Danielsson, 2007:8).  

 

”Jag fick dagliga rapporter från våra press- och rättsavdelningar om hur media begärde ut alla 

dokument som på något sätt hade med mig att göra de senaste åren – reseräkningar, 

samtalsupptäckningar med mera” (Danielsson, 2007:227). ”Mina resor med regeringsplanet 

slängdes upp på Aftonbladets första sida. […] Min ”lyxbostad” på Östermalm redovisades. […] 

Mina barndomskamrater i Halmstad ringdes upp och en av de mer oseriösa journalisterna på 

Aftonbladet, Richard Aschberg, försökte få dem att berätta något ”intressant” från min uppväxt” 

(Danielsson, 2007:229-230). 

 

Danielsson förklarar att han till slut var tvungen att ta time-out från sitt uppdrag, när JO sedan 

presenterade sitt beslut avgick han även från posten som statsministerns statssekreterare och blev 

istället en vanlig statssekreterare (Danielsson, 2007:230-231).  
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2. Teori 
I en forskningsprocess är det viktigt att välja en teoretisk utgångspunkt. Detta för att man sedan 

ska kunna koppla samman de empiriska resultaten med teorin för att kunna komma fram till olika 

slutsatser (Aspers, 2007:14). Teorin säger många gånger vad som är viktigt att studera och vad 

som förväntas ske. Den praktiska forskningen måste sedan utformas så att de teoretiska 

utgångspunkterna går att studera i forskningsfältet. Det är alltså valet av teori som utgör grunden 

för vad som är viktigt att studera (Aspers, 2007:85-86). Det finns många olika teorier om hur 

journalister arbetar och vad detta sedan medför för publiken. När det gäller Danielsson så blev 

han centrum för ett journalistiskt drev, i stort sett alla nyhetskanaler förmedlade en bild av 

honom på ett eller annat sätt. Någon som beskriver fenomenet om hur nyhetsredaktioner tar 

efter varandra och bygger upp stora nyheter är den franske sociologen Pierre Bourdieu. Därför 

tänkte jag börja med att skriva om hans teorier om det journalistiska fältet. 

 

 

2.1. Journalistikens fält 
Pierre Bourdieu beskriver journalistikens fält i sin bok Om televisionen. Bland annat så styrs detta fält 

av marknadsandelar och konkurrens. Bourdieu menar att TV har blivit beroende av tittarsiffror, 

och förklarar i boken begreppet audimat. Detta är en publikräkningsmetod som TV-kanalerna 

använder sig av. Genom denna får man fram information om vad som slår eller inte slår hos 

publiken. Konkurrensen mellan de olika TV-kanalerna, eller tidningarna, gör att det bildas ett 

högt tempo på de olika nyhetsredaktionerna och man tävlar om att vara först med det senaste 

(Bourdieu, 2000:42-44). Han menar att det är TV som i dagsläget dominerar det journalistiska 

fältet och tidningar får därmed svårare att hålla sig kvar på marknaden. En tidning som erbjuder 

samma utbud som även TV valt att rikta in sig på blir därmed snart utkonkurrerad från 

marknaden (Bourdieu, 2000:62-64). Bourdieu beskriver också hur en nyhet många gånger tas upp 

från en tidning eller ett medium till ett annat. Nyheter som blir ”förstasidesstoff” återkommer 

ofta i varje nyhetssändning och på förstasidorna i tidningarna varje dag och genom detta kan 

medierna visa vilka goda humanister de är genom att lyfta fram den svaga och hjälpa denne, 

medan någon annan blir syndabock och ska ställas till svars (Bourdieu, 2000:89-90). Bourdieu 

menar också att journalister många gånger döljer genom att visa. Med detta menar han att genom 

att man lägger fokus på vissa saker så hamnar andra saker som egentligen borde komma upp på 

agendan utanför just denna. Eller så konstruerar man viktiga saker på ett sådant sätt att de inte 

svarar mot verkligheten. Han menar också att journalister ofta arbetar utefter sin egen syn på 
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världen, genom sina egna ”glasögon” när de väljer ut nyheter, vad som är viktigt och vad som 

inte är viktigt. Urvalsprincipen är en inriktning på det sensationella, något som man sedan kan 

dramatisera för att uppnå en stor publik eller, för televisionen, höga tittarsiffror. För att klara sig i 

konkurrensen med andra tidningar är det viktigt för den enskilda tidningen eller 

nyhetsredaktionen att hitta nyheter som ligger utöver det vanliga, det är detta tryck som 

framtvingar jakten på scoop (Bourdieu, 2000:32-34). Även om Bourdieu menar att journalistiken är 

en splittrad värld så påpekar han att likheterna är större än vad man egentligen skulle kunna tro. 

Journalister använder sig för det första ofta av samma källor, och konkurrensen mellan de olika 

nyhetsredaktionerna, som alla arbetar under samma annonsörer och opinionsmätare, fungerar 

som homogeniserande. Det kollektiva trycket är starkt och journalister är den grupp som läser 

tidningar och ser på nyheter mest av alla för att sedan följa upp dessa. För att kunna producera 

kvällsnyheterna måste man då ha tagit del av morgonnyheterna. På redaktionsmötena lägger man 

också ner en hel del tid på att läsa igenom andra tidningar för att se vad man själv kanske har 

missat eller hur andra tidningar behandlat samma nyhet. Det faktum att journalister hela tiden 

möter varandra, citerar varandra och alltid återser samma personer gör att det till slut skapas en 

sluten cirkel, som Bourdieu jämför med censur, lika effektiv som en byråkrati eller genom 

uttrycklig politisk styrning. Skillnaden är dock att denna censur är mer osynlig vilket gör den än 

mer effektiv (Bourdieu, 2000:37-40).  

 

Även om Bourdieu beskriver TV i Frankrike, så kan mycket av det han beskriver även tillämpas 

på svenska medier, och då inte bara televisionen utan även våra skriftliga medier. I bokens förord 

skriver Sven-Eric Liedman hur Bourdieus kritik mot de franska medierna mycket väl kan likställas 

med de svenska. Den grundläggande analysen kan ”med vissa modifikationer” tillämpas även på 

de svenska förhållandena. Tidsbrist är en av de saker som stämmer väl överens även med de 

svenska medierna, speciellt TV. En analys får helt enkelt inte ta för lång tid, då tröttnar publiken. 

Även om det i Sverige inte finns någon audimat så har vi ändå publikundersökningar som styr 

verksamheten. Det är framför allt två krav som Bourdieu ställer till medierna: respekt för alla 

människor och respekt för verklig kunskap. Dessa krav är lika viktiga även i den svenska 

medievärlden (Liedman, 2000:7-13). TV är det största mediet i dag och de andra medierna följer 

gärna upp det som sker på TV. Detta faktum gör att trots att jag själv kommer att koncentrera 

mig på skriftliga medier så anser jag att Bourdieus teori om det journalistiska fältet lämpar sig väl 

för min studie. 
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2.2. Nyhetsurval och framställning av nyheter 
Berkowitz (1997) beskriver nyhetsurvalet på en redaktion genom begreppet ”gatekeeping”. Här 

sållas nyheterna genom att man väljer ut de nyheter som är mest intressanta för publiken. Närhet 

till publiken är en sak som är viktig i urvalet. Närhet kan vara både rumsmässig, tidsmässig och 

sådan som publiken kan relatera till. Denna utgallring av informationsflödet skulle kunna ses som 

att man tar rekonstruktioner från verkligheten och skapar nyheter av dessa (Berkowitz, 1997:57). 

Även Bourdieu är inne på just det här att medier inte visar upp en bild av verkligheten, utan att 

de istället själva konstruerar denna. Detta medför en slags verklighetseffekt, de kan visa något och få 

oss att tro på det. Vardagliga händelser och olyckor kan vara laddade med exempelvis politiska 

eller etiska implikationer som gör att de väcker starka känslor. Bourdieu menar också att TV har 

ett monopol på att utforma världsbilden för en stor del av befolkningen (Bourdieu, 2000:31-35). 

Det är inte bara Bourdieu och Berkowitz som menar att publiken blir utlämnad till vad medierna 

väljer att visa och på vilket sätt detta kommer fram. Även den engelske sociologen John B. 

Thompson förklarar att TV skapar ett synfält som gör det möjligt för individerna att se fenomen 

på platser som ligger långt ifrån deras egen vardagsvärld. Tittaren har dock ingen egen möjlighet 

att välja synvinkel, och har också relativt liten kontroll över urvalet (Thompson, 2001:163). Även 

Hermes menar att den verklighet som medierna förmedlar visas genom olika vinklingar och 

perspektiv beroende på vad man vill få fram. Många gånger vill man också konkretisera det hela 

genom personifiering. Personifiering handlar om att läsaren skapar en samhörighet med 

personerna man ser på TV eller läser om i media, händelser speglas genom en persons ögon och 

de folkvalda politikernas privatliv blir offentligt och intressant för allmänheten (Hermes, 

1999:69). Den synlighet som mediernas framfart har lett till har också fört med sig en större 

bräcklighet hos politiker och andra offentliga personer. Man måste ständigt vara på sin vakt och 

hela tiden kontrollera de uttalanden man gör då ett misstag eller en omdömeslös kommentar 

inför tusentals TV-tittare kan få ödesdigra konsekvenser. Hur mycket politiker och ledare än 

försöker styra sin synlighet i media så kan de dock aldrig kontrollera den helt. Ledare har genom 

alla tider begått misstag eller fått okontrollerade utbrott. Medierna har dock gjort det möjligt att 

visa offentliga personers misstag inför miljoner tittare, misstagen kan också visas om och om 

igen. Eftersom mottagarna inte är fysiskt närvarande blir det även omöjligt för personen som gör 

framträdandet att få den feedback som annars skulle ha gjort det möjligt att mildra negativa 

konsekvenser av ett framträdande som var på väg att gå snett. Skandaler används ofta för att 

uttrycka en känsla av indignation eller moralisk upprördhet. Det finns också flera olika typer av 

skandaler, de kan handla om sex, de kan handla om pengar och de kan handla om makt. Genom 

det som Thompson kallar för ”den mediala synlighetsstyrningen” blir skandalerna en del av det som 



 15

syns i media och får stor uppmärksamhet i dag. Detta kan delvis förstås utifrån de skiftande 

gränslinjerna mellan offentligt och privat. Thompson menar att den medierade synligheten har 

lett till att det blivit svårt för makthavare att utöva makten i hemlighet, bakom stängda dörrar. Å 

andra sidan blir regeringen mer och mer plågad av just skandaler och under sådana villkor blir det 

också svårt att utöva ett beslutsamt politiskt ledarskap (Thompson, 2001:176-186). 

 

 

2.3. Tryckfrihet och etiska överväganden inom 
journalistik 
 
Många nyhetsredaktioner har en nyhetspolicy som utgivaren satt, och den följs också ofta av 

medarbetarna på tidningen. Det finns även andra journalistiska normer som kan påverka arbetet 

för journalister, dessa sätts i samband med det praktiska arbetet. Ett exempel på det är bland 

annat de etiska journalistiska normer som man följer (Berkowitz, 1997:107). Just etiska dilemman 

kan vara svåra att ta ställning till för de olika nyhetsredaktionerna, och trots att det finns 

formulerat pressetiska regler så handlar publicitet och offentliggörande ofta om ett avvägande 

från fall till fall. Jag tänkte här redogöra för vad lagtexten säger om den tryckfrihet som 

journalister arbetar under samt vilka pressetiska regler som en nyhetsförmedling ska ta ställning 

till vid publicerandet av en nyhet. 

 

Journalister i Sverige arbetar under den grundlagsskyddade Tryckfrihetsförordningen vilken 

innebär att tidningar har en ansvarig utgivare som skall bestämma vad tidningen får, eller inte får, 

innehålla. Den ansvarige utgivaren utses av ägaren, och har sedan ansvaret att bestämma över 

innehållet. Detta innebär att inte ens ägarna själva får gå in och lägga till, eller ta bort, artiklar som 

de anser vara opassande (om det inte är ägaren själv som är den ansvarige utgivaren). Inte heller 

får regeringen bestämma vad tidningar, eller TV, får visa då det i så fall skulle strida mot 

censurförbudet. Däremot kan en tidning, i form av dess ansvarige utgivare, fällas i efterhand ifall 

innehållet skulle strida mot lagen (http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6062.aspx).  

 

Även om tryckfrihet råder för att medier ska kunna tjäna som granskare av samhällslivet krävs 

dock ett ansvar gentemot de människor eller företag som omskrivs i medierna. Ansvaret regleras 

genom pressetiska regler som finns formulerade hos Pressombudsmannen, och det är också dit 

man vänder sig om man anser att en tidning har brutit mot de pressetiska spelreglerna. Dessa 

kom till då man, som medieaktör, bör skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet. 

De etiska spelreglerna inom journalistik är inte någon formell regeltillämpning, utan gäller snarare 
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som ett stöd inför valet om vad som ska publiceras samt hur det ska framställas. Bland annat står 

det med att det är viktigt att massmedier ger en korrekt och allsidig nyhetsförmedling samt att 

personer som kritiseras ska få chans att bemöta kritiken. Vidare står det i dessa regler att ”överväg 

noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart 

allmänintresse kräver offentligt belysning” (www.po.se/skrivut2.jsp?article=1011).  

 

 

2.4. Tidigare analyser om mediebevakningen kring 
flodvågskatastrofen 
 
Tomas Andersson Odén, Marina Ghersetti och Ulf Wallin gjorde 2005 på uppdrag av 

Krisberedskapsmyndigheten en studie av de svenska mediernas bevakning av tsunamikatastrofen. 

I denna studie kom man fram till att de svenska medierna snabbt var på plats för att rapportera 

direkt från Thailand. Redan samma dag rapporterade kvällstidningar, etermedia och nättidningar 

om vad som skett. Morgontidningarna skrev dagen därpå flera sidor om tsunamin. Man skickade 

också redan på annandagens förmiddag ner journalister till de drabbade områdena. Samtidigt fick 

medierna, framför allt nättidningarna, tidigt även en roll i att efterlysa saknade svenskar. Många 

journalister hoppade in och hjälpte förtvivlade människor på plats samtidigt som frustrerade 

människor i Sverige vände sig till nyhetsredaktionerna när myndigheter och regering inte räckte 

till (Andersson Odén m.fl., 2005:172-176). Vidare så fick flodvågskatastrofen exceptionellt stort 

utrymme i de svenska medierna och man menar att ingen enskild händelse tidigare fått samma 

enorma utrymme som tsunamikatastrofen.  

 

Journalistik tenderar ofta, som tidigare nämnts, att handla om personifiering: man skriver om 

saker som någon människa har upplevt, sagt eller gjort. Detta då få saker intresserar människor 

lika mycket som andra människor, och det är just belysandet av personer som alltså ger nyheter 

närvarokänsla och liv. Även abstrakta saker blir lättare att begripa när de tas ner på en nivå där de 

beskrivs genom händelser som en riktig människa varit med om. Därför blev de tusentals 

drabbade människorna bara siffror. För att skapa liv och förståelse för katastrofens omfattning 

belyste medierna då vissa människor som varit där och som förlorat närstående, även 

efterlysningar och bilder på saknade svenskar kunde hamna på löpsedlarna eller förstasidorna. 

Det fanns vissa skillnader i vad de olika medierna valde att fokusera på. I rapporteringen från 

katastrofområdet så fokuserade morgontidningarna och public service mer på det övergripande 

och var mer opersonliga i beskrivningen om vad som hänt. Kvällspressen koncentrerade sig mer 

på konsekvenserna för den enskilde individen. Detta var inget oväntat resultat, menar författarna, 
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då även tidigare undersökningar kommit fram till att kvällspressen riktar in sig mer på enskilda 

människoöden (Andersson Odén m.fl., 2005:51). Just personifieringen, menar Andersson m.fl., 

var också anledningen till att Göran Persson och Laila Freivalds fick så stort utrymme i medierna. 

De representerade där inte bara regeringen och utrikesförvaltningen, utan fick också stå till svars 

för hela Sveriges agerande i samband med tsunamin. Man menar vidare att det naturligtvis kan 

vara svårt, eller egentligen omöjligt, att fokusera på alla de tusentals människor som hjälpte till 

med räddningsarbetet. Därmed blir fokuseringen på redan kända personer som har en central roll 

i arbetet ett faktum. Att det de gjort, eller inte gjort, också påverkade den senare 

händelseutvecklingen spelade också en stor roll för vad medierna valde att fokusera på 

(Andersson Odén m.fl., 2005:180-181). I samma rapport påpekar författarna även det faktum att 

mediernas uppgift är att granska makten. Därför blev det också naturligt att medierna just 

granskade hur regeringen levt upp till, enligt dem, de rimligt ställda förväntningarna som fanns på 

regeringen. Man menar att den mediala bilden av ledande politiker och centrala myndigheter var 

starkt negativ och kritik, som jag skrev tidigare, uppkom snabbt. De personer som här uppges ha 

fått mest kritik är Göran Persson och Laila Freivalds, och sedan utrikesdepartementet och 

regeringen som helhet. Det som man var mest kritisk till var att regering och myndigheter inte 

tog ansvar och att de saknade handlingskraft. Även katastrofkommissionens egen rapport visade 

att den svenska hjälpinsatsen var både långsam och bristfällig, detta samtidigt som många svenska 

medborgare var drabbade, direkt eller indirekt. Mediernas bild stämde alltså väl överens med 

katastrofkommissionens diplomatiska experters bild av händelseförloppet, och därför anser 

författarna bakom denna rapport att mediernas kritik i detta fall hade täckning (Andersson Odén 

m.fl., 2005:188-192). I denna rapport ligger inte någon fokus på Lars Danielsson och kritiken 

riktad mot hans ansvar och del i det bristfälliga arbetet. Detta beror på att denna rapport blev klar 

i november 2005, vilket hade betydelse för vilka politiker som då stod i centrum för 

uppmärksamheten. Kritiken mot Lars Danielsson kom först i och med katastrofkommissionens 

rapport som ju presenterades den 1 december 2005.  
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3. Metod 
I detta kapitel ska jag redogöra för de olika metoder som jag valt ut och som kan vara intressanta 

för mig i min studie utifrån min forskningsfråga. Jag kommer här också att göra en liten förstudie 

om Danielsson innan jag därefter går in på själva huvudstudien. Jag kommer i slutet av detta 

kapitel även att redogöra för det material som sedan kommer att ligga i fokus för min 

huvudstudie. 

 

 

3.1. Kvalitativ metod 
Mitt syfte med denna uppsats är att analysera hur Danielsson framställdes i media under en viss 

period. Detta går att genomföra på olika sätt. Bland annat så skulle man här kunna göra en 

kvantitativ analys och dra generella slutsatser om drevet och hur han har framställts. Jag vill dock 

göra en mer ingående analys av några enskilda artiklar för att på så vis kunna göra en mer 

grundlig beskrivning av hur bilden av honom har sett ut. Här handlar det också om en tolkning 

från min sida, då jag kommer att tolka hur han har framställts. Jag vill således arbeta kvalitativt 

vilket innebär att jag heller inte kommer att dra några generella slutsatser av mina analyser, utan 

att de artiklar som jag valt ut kommer att vara ett urval som visar hur det ser ut i just de texter 

som jag valt att analysera (Schröder m.fl., 2003:29). 

 

3.1.1. Hermeneutik 
Hermeneutik handlar om tolkningslära och ett huvudtema inom hermeneutiken handlar om att 

man, för att förstå en del, måste sätta den samman med en helhet. Likaså består helheten av olika 

delar och kan därför bara förstås ur dessa. Detta är grunden för den hermeneutiska cirkeln. För 

att lösa denna motsägelse förvandlar man inom hermeneutiken cirkeln till en spiral, där man hela 

tiden växlar mellan del och helhet (Alvesson & Sköldberg, 1994:114-115). När det handlar om 

tolkning så menar man att begreppet sanning, i den bemärkelsen att det ligger en objektiv sanning 

dold bakom det man tolkar, inte existerar. Hermeneutiken ifrågasätter alltså begreppet sanning i 

sig och menar istället att ”sanningen” beror på vem man frågar, hur man frågar och vad man 

frågar. Det gör att sanningen byggs fram av tolkningar, och här handlar det om att hitta väsentliga 

delar av en text som tidigare varit okända. Hermeneutiken kan delas in i två huvudinriktningar: 

Den relativt empiriska objektiverande hermeneutiken och den mer djuptolkande aletiska hermeneutiken 

(Alvesson & Sköldberg, 1994:114). I den aletiska skolan menar man att processen av förståelse är 
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viktigare än resultatet, processen är sitt eget resultat. Anhängarna av denna gren vill avslöja det 

som är fördolt, snarare än att gå in på subjektivt tänkande och objektiv verklighet. Den aletiska 

hermeneutiken kan sedan också delas in i tre riktningar: den poetiska hermeneutiken, den 

existentiella hermeneutiken och misstankens hermeneutik. De olika grenarna skiljer sig från 

varandra men har heller inte några skarpa gränser sinsemellan. Alla vill de också just avslöja det 

som är fördolt. Inom den existentiella hermeneutiken menar man att det fördolda ligger vid själva 

roten för vår tillvaro, men att det dessvärre är bortglömt. Inom den poetiska hermeneutiken 

menar man att det fördolda bildar ett underläggande mönster av metaforer och narration. 

Misstankens hermeneutik, slutligen, menar att det fördolda framstår som något skamligt och 

därför är bortträngt (Alvesson & Sköldberg, 1994:131-169). I min analys kommer jag inte att gå 

in och välja en av dessa grenar, utan vill skapa en förståelse genom att försöka hitta det som ligger 

fördolt. För min del är det viktigt att just tolka, att finna en sanning som medier framställer och 

som jag utifrån mina förförståelser tolkar. Den objektiva sanningen, om det nu skulle finnas en 

sådan, kommer jag därmed inte att försöka nå. 

 

Tolkning inom hermeneutiken växlar mellan fyra olika aspekter: tolkningsmönster, text, dialog 

och uttolkning. Tolkningsmönster motsvarar teorin. Det bör antingen stämma överens med 

andra redan existerande tolkningsmönster eller också innehålla skäl till att de inte stämmer. 

Mönstret utformas i dialog med texten, och bör skapa en djupare förståelse av den. Den andra 

aspekten är texten. Fakta kommer ut genom texten genom en tolkningsprocess. Delar av texten 

blir meningsfyllda tecken som ges en djupare mening under tolkningsprocessens gång. Vad som 

uppfattas som ”fakta” påverkas hela tiden av den forskningssociologiska situationen, därför 

måste man under processens gång också vara beredd på att omvandla sina referensramar; nya 

fakta kan komma fram och andra försvinna. Den tredje aspekten handlar om dialog. Här ställer 

man frågor till texten och lyssnar i en slags dialogform. Frågorna kommer från förförståelserna. 

Därför bör man vara både ödmjuk och aktiv samtidigt som man bör hålla en viss distans till 

texten, på samma gång måste man också försöka komma nära den. Den fjärde och sista aspekten 

handlar om själva uttolkningen. Hirsch (i Alvesson & Sköldberg) menar att vi hela tiden 

formulerar deltolkningar under processens gång, och vid avgörandet av dessa arbetar vi med vissa 

bakgrundsföreställningar (Alvesson & Sköldberg, 1994:171-172). 

 

3.1.2. Diskursanalys 
Att Lars Danielsson, och hans förehavanden på annandagen, hamnade i fokus för media skulle 

också kunna ses ur ett större perspektiv. Därför vill jag hela tiden försöka analysera det som 
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skrivs om honom ur detta större perspektiv samtidigt som de enskilda delarna bör ses både som 

just enskilda delar. I en diskursanalys står språket i fokus och inom denna forskning menar man 

att språket inte återberättar verkligheten, utan att det istället bidrar till att forma den. Thörn (i 

Bergström & Boréus) menar att diskursanalysen kan relateras till makt eftersom det språkliga 

mönstret sätter upp gränser för vårt sätt att tänka. Här intresserar man sig för relationen mellan 

avsändare och text, mottagare och text och slutligen avsändare och mottagare (Bergström & 

Boréus, 2000:221-223). Begreppet makt är i mitt fall intressant och därför vill jag då även gå 

närmare in på begreppet Kritisk diskursanalys. Norman Fairclough (i Bergström & Boréus) är en 

inflytelserik forskare inom den kritiska diskursanalysen som han menar kan ses som en social 

praktik. Bergström & Boréus förklarar att Fairclough skiljer mellan diskurs som text, som 

diskursiv praktik och som social praktik (Bergström & Boréus, 2000:224). En person som har 

haft betydelse inom maktforskning är Michel Foucault. Han menar (i Bergström & Boréus) att de 

enskilda individerna blir platsen där makt utformas, makt blir således något som ständigt formas 

och omformas. Makten finns både mellan människor och inom människor (Bergström & Boréus, 

2000:14). Foucault är starkt förknippad med diskursanalys och ur ett foucaultianskt perspektiv är 

det inte i första hand språket som står i fokus, anslaget är bredare. Bergström & Boréus citerar 

Foucault där han definierar diskurser: ”Hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden” 

(Bergström & Boréus, 2000:225). Wodak (i Bergström & Boréus) vill visa på relationen mellan 

diskurs och social makt och hur makt utövas i termer av språk. Vem får komma till tals, vem får 

inte göra det? Vad sägs och hur sägs det? När man gör en diskursanalys använder man sig ofta av 

material i form av texter, det kan handla exempelvis om bandade ljudupptagningar eller 

mötesprotokoll. Textanalysen är inte grammatisk eller lingvistisk (Bergström & Boréus, 2000:251-

252). I mitt arbete kommer jag dock enbart att göra analyser på skrivna texter där jag sedan sätter 

dessa i relation till en större diskurs. Därför är det också viktigt att se resultatet mot bakgrund av 

den diskursiva utgångspunkten. En kritik riktad mot diskursanalysen handlar om språkets 

betydelse och att analysen därmed blir relativistisk. Om meningsskapandet är beroende av språket 

skulle det i så fall betyda att händelser som ”franska revolutionen” i själva verket bara är en 

konstruktion och att den då hade varit någonting annat med ett annat namn. ”Om sättet att läsa 

avgör vad som är ”sant” kan den ”effektivaste” tolkningen bli den sanna och ”effektiviteten” ett 

kriterium (Bergström & Boréus, 2000:257). 

 

Eftersom diskursanalysen inte bara är en textanalytisk metod, utan även är en samhällsteori så 

måste man läsa in sig på området för att kunna ge undersökningen en samhällsteoretisk bas. 
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Eftersom texterna är viktiga i analysen är det också viktigt att läsa materialet för analysen noga, 

närläsning är viktig och det ska det tröskas igenom flera gånger (Bergström & Boréus, 2000:266).   

 

Hermeneutiken och den kritiska diskursanalysen kommer jag att ha som kunskapsteoretiskt utgångsläge och 

metod för mina analyser och tolkningar av de texter som jag har valt ut. 

 

3.1.3. Förförståelser 
Människan skapar förståelse för de olika sammanhang som han eller hon befinner sig i. Dessa 

förståelser gör att man behärskar en praktisk situation och kan realisera sina möjligheter i den 

tillvaro man lever i. Det är detta som man kallar för för-förståelser. Dessa gäller även för 

förståelsen av andra, då man ska förstå någon annans värld och sätta sig in i den andres 

meningsfält. Inom den existentiella hermeneutiken så menar man att individen redan från början 

är präglat av sitt eget meningsfält. Det betyder att man aldrig är fri från förföreställningar som 

uppkommit bland annat från ens förflutna och den värld man växt upp i. Heiddeggers nya 

version av den hermeneutiska cirkeln beskrivs som att det, för att man ska kunna förstå, krävs 

förförståelser, men förförståelserna blir samtidigt ett hinder för förståelsen. För att undvika en 

ond cirkel så menar man inom den existentiella hermeneutiken att vi hela tiden måste växla 

mellan inträngandet i den främmande världen och sedan återkoppla detta till vårt eget 

referenssystem (Alvesson & Sköldberg, 1994:135-136). När man gör en analys och drar slutsatser 

kring det man analyserar är det därför viktigt att ta reda på sin egen inställning och sina egna 

förförståelser inför ett ämne, då människan ju i grunden är subjektiv. Som forskare står man 

också inför det faktum att man ibland tar saker och ting för givna samtidigt som man, genom sin 

egen unika bakgrund, ser saker omkring sig på ett visst sätt. Som forskare får man då kombinera 

den vetenskapliga attityden och det speciella intresset för fältet med den mer vardagliga attityden 

som gör att man har skaffat sig en förståelse för fenomenen omkring en (Aspers, 2007:34-35). I 

min analys av medierna och deras framställning av Lars Danielsson bör jag alltså tänka på att det 

jag får fram påverkas av den inställning jag som forskare från början hade i projektet. Mina 

förförståelser och tidigare tankar till detta får jag alltså ha i bakhuvudet i min analys för att jag ska 

kunna se ifall dessa påverkar mitt resultat. I min roll som uppsatsförfattare kommer jag däremot 

inte ha någon uppfattning om vem som gjort rätt eller fel i detta fall. För att kunna få en bättre 

förståelse för mina analyser bör jag dock redogöra lite kort för vad jag hade för inställning och 

tankar när jag gick in i studien. Att jag hade läst och sett mycket av Danielsson tidigare förefaller 

ganska naturligt då även jag är en svensk medborgare som inte kan undvika att se löpsedlar, titta 

på nyheter och läsa tidningar. Jag minns speciellt en flyktig intervju på TV där han sa till en 
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påträngande journalist att han varit en av de mest omskrivna personer just nu, och att man måste 

förstå att detta gått åt honom oerhört. Däremot hade jag egentligen inte intresserat mig speciellt 

mycket för fallet Danielsson förrän jag hörde att han skulle avgå. Detta fick mig att reagera då jag 

dels hade Laila Freivalds avgång i färskt minne samtidigt som jag blev mer och mer intresserad av 

medias makt över de olika politikernas framställning. Min tanke var att det antagligen var medias 

skriverier om honom som till slut gjorde det omöjligt för honom att stanna kvar. Jag hade dock 

inte så stor koll på vad själva drevet egentligen handlade om. När jag sedan ville göra min C-

uppsats inom ämnet journalistik och de etiska aspekterna på området var egentligen Lars 

Danielsson den första jag kom att tänka på, och valet blev då naturligt. Jag fick dock börja med 

att plocka fram så mycket fakta som möjligt från början för att då kunna ta reda på vad som hänt. 

Det positiva i att jag inte visste så mycket var att jag från början då inte hade någon direkt 

uppfattning om händelserna och har då kunnat ha en relativt öppen utgångspunkt, förutom just 

mina tankar kring att det mycket väl kan ha varit så att media hade en stor roll i Danielssons 

avgång. 
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3.2. Förstudie 
Enligt Aspers (2007) är det bra att göra en förstudie innan man sätter igång med själva 

forskningsprocessen. Om jag har skaffat mig en del kunskap inom ämnet kommer jag sedan att 

bättre kunna koncentrera mig och förstå själva studien (Aspers, 2007:13-14). I fallet med 

tsunamikatastrofen är det alltså viktigt att först ta reda på vad som hände, vilket jag har redogjort 

för i min bakgrund, men också att man tar reda på vilka andra aspekter som kan ha påverkat 

händelseförloppet. I detta fall ett förlopp som till slut ledde till Lars Danielssons avgång. Det kan 

naturligtvis vara mycket som påverkar, och det kan också vara svårt att veta vilka händelser som 

är extra viktiga och vilka som är oviktiga när det gäller det senare händelseförloppet, men får man 

med så mycket som möjligt av det runt omkring anser jag det vara lättare att sedan se vissa 

samband. Även om det inte är min sak att ta reda på om kritiken var befogad eller inte så är det 

viktigt att få fram alla aspekter som kan ha påverkat mediernas framställning av Danielsson. 
 

3.2.1. Det politiska spelet under denna tid 
Efterspelet kring regeringens arbete efter tsunamikatastrofen sträcker sig hela vägen till 

valkampanjen och den socialdemokratiska valförlusten 2006. Det är naturligtvis omöjligt att veta 

hur utgången av valet skulle ha sett ut om inte tsunamin hade ägt rum, eller om efterarbetet skötts 

så bra att det inte kunnat hittas någonting att klaga på. Men naturligtvis kan historien om 

tsunamin och de bristande rutinerna, tillsammans med kritiken mot Freivalds och Danielsson och 

deras avgångar haft betydelse för det svenska folkets förtroende för Socialdemokraterna.  

 

Lars Danielsson avgick från sin post som statsministerns statssekreterare den 30 augusti 2006, 

alltså mindre än en månad före valet. Mediedrevet mot honom var stort och han skrev själv i sin 

bok I skuggan av makten (2007) att Göran Persson sagt att medierna, efter att JO offentliggjort sitt 

beslut, koncentrerade sig mer på frågor som handlade om ifall Danielsson skulle avgå än på 

frågor som rörde valkampanjen. Den turbulenta tiden för Lars Danielsson var dock inte det enda 

som pågick i medierna under den här tiden, och naturligtvis belyste medierna även valkampanjen. 

Det fick även plats andra skandaler under samma tid. Bland annat blev Anna Sjödin, dåvarande 

ordförande för SSU centrum för en del uppmärksamhet efter ett krogbråk på Crazy Horse i 

Stockholm natten till den 29 januari, 2006. Hon dömdes i oktober samma år för våld mot 

tjänsteman (ringa), våldsamt motstånd, egenmäktigt förfarande samt förolämpning (Lutteman 

Svenska Dagbladet 2006-10-13). Göran Persson fick också utstå en kampanj för sitt husbygge i 

Sörmland. Detta skulle bland annat skapa trovärdighetsproblem för statsministern då kostnaden 
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var hög och arbetarrörelsens ledare bör uppfattas som just företrädare för arbetare, menade 

Ursula Berge, s-tankesmedjan Agoras chef, till Svenska Dagbladet. Persson menar själv att det i 

medierna pågick en hetsjakt mot honom i och med husbygget (Olsson & Eriksson, Svenska 

Dagbladet 2005-08-16). Fokuseringen på ett fåtal nationella politiker är i dag större än någonsin, 

samtidigt som sakfrågorna inom politiken inte längre innehåller några radikala skillnader mellan 

borgerligt och socialdemokratiskt sätt att tänka. Danielsson menar att detta lett till ”skitsakernas 

tyranneri” i media, och därför har bland annat Göran Perssons husbygge blivit något som fått 

mycket uppmärksamhet där (Danielsson, 2007:9). Det är dock inte bara socialdemokraterna som 

fått kritik för sitt moraliska beteende. Fredrik Reinfeldt klev in med sin nyvalda regering efter 

valet 2006. Det dröjde inte länge förrän två av hans nyvalda ministrar fick avgå efter kritik för 

svart arbetskraft eller obetalda TV-avgifter. 

 

Journalisten och författaren, Göran Greider skriver i Dala-Demokraten om att ideologin inte längre 

är levande i politiken. Liberalerna är inte längre liberaler utan konservativa, högern kallar sig 

numer Nya moderaterna och socialisterna kan knappast beskyllas för att vara socialistiska i den 

socialdemokratiska ledningen. Vad finns då kvar, menar Greider vidare. Skandalerna. Dagen 

innan fanns två stora nyheter: Ilmar Reepalu från Malmö friades från åtal för en muta från en IT-

miljardär. Den andra nyheten handlade om Lars Danielsson, vad gjorde han egentligen under 

tsunamin? Var han verkligen på jobbet som han hävdat? JO:s utredning är kritisk mot 

Danielsson, speciellt då han har försvårat utredningen. Greider menar att detta inte är viktigt alls: 

arbetet med tsunamin hade ändå inte påverkats, JO kan inte slå fast att Danielsson ljugit. Ändå är 

detta kanske det hetaste stoffet för media under denna vecka. Debatten misstänkliggör politiken i 

sig, menar Greider (Greider, Dala-Demokraten 2006-08-29). Det finns även röster som påstår att 

drevet mot Danielsson tillsammans med de andra skandalerna som uppkom var delar av en 

samordnad kampanj mot socialdemokraterna. Widar Andersson skriver i den socialdemokratiska 

morgontidningen Folkbladet i Östergötland att ”msn-politiken” på allvar blir en del av det svenska 

politiska landskapet. Unga folkpartister har publicerat obekräftade uppgifter om Danielssons 

kärleksliv på olika Internetsidor. Han menar att deras syfte har varit att skada och misskreditera 

både Danielsson och socialdemokratin. De använder medvetet sin ryktesspridning för att skada 

ett politiskt parti (Andersson, Folkbladet 2006-05-19). Även Danielsson själv menar att det fördes 

en bloggkampanj mot honom och även han påpekar det intressanta i det faktum att dessa 

folkpartister såg det som sin politiska uppgift att torgföra dessa rykten på sina hemsidor 

(Danielsson, 2007: 224).  
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3.3. Material 
Det material jag kommer att analysera är utvalda artiklar som publicerats på Internet. Dessa 

artiklar representerar i sin tur tre tidningar som på olika sätt skildrat Lars Danielsson under våren 

2006, den tiden då skriverierna om honom var som störst. Jag har valt att göra ett strategiskt 

urval. Eftersom jag ska göra en kvalitativ studie passade detta urval bäst för mig. Då kan jag 

analysera tidningar som på något sätt bidragit till drevet, eller som jag tror (utifrån mina 

förförståelser) kan bidra till någon annan ståndpunkt i denna analys. Det kan alltid vara 

problematiskt när man måste göra ett urval av allt material som finns. Alla urval kan naturligtvis 

ifrågasättas och det är viktigt att tänka på att tolkningen kan komma att se annorlunda ut om 

urvalet hade varit ett annat. Därför är det också viktigt att noga motivera urvalet (Bergström & 

Boréus, 2000:261-262). Eftersom jag har tänkt använda artiklar från tre olika tidningar så skiljer 

sig urvalet och tidpunkten något beroende på vilken tidning jag skriver om. Nedan kommer jag 

att förklara hur jag har tänkt i mitt urval av de olika tidningarna som jag har valt ut. 

 

3.3.1. Svenska Dagbladet 
Denna tidning valde jag då den säger sig vara obunden moderat på ledarsidan och inte ha någon 

politisk tendens på övriga sidor. SvD-Gruppen består av ungefär tio olika bolag och ägs till 

största del av Schibsted (www.svd.se/special/svd_info/artikel_275057.svd). Danielsson själv 

påstår emellertid att Svenska Dagbladet skulle ha drivit ett politiskt drev mot honom (Danielsson, 

2007:266-267), vilket gör det intressant att analysera artiklarna från denna tidning närmare. 

Speglas den politiska färgen på ledarsidan trots allt även på de övriga sidorna? Det kan vara svårt 

att säga utifrån några enskilda artiklar, och det kommer jag inte att lägga fokus på trots att den 

politiska färgen är en annan än Lars Danielssons och Göran Perssons. Men att välja en tidning 

med en politisk färg som inte är densamma som den vid tiden för tsunamin sittande regeringen 

anser jag vara ett självklart val. 

 

3.3.2. Dala-Demokraten 
Den andra tidningen som jag har valt ut är Dala-Demokraten, trots att det är en mindre, ej 

rikstäckande, morgontidning. Den största anledningen till detta val är att tidningen är 

socialdemokratisk på ledarsidan. Samtidigt kan det också vara intressant att se hur de mindre 

morgontidningarna följer upp de större, rikstäckande tidningarna. I denna tidning var det svårt att 

hitta artiklar som följde Lars Danielsson i form av nyhetsartiklar. Därför har jag istället hittat och 

valt ut ”åsikter” som publicerats under denna tidpunkt. 
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3.3.3. Aftonbladet 
Den tredje tidningen som jag har valt ut artiklar från är Aftonbladet då det var en tidning som 

Danielsson själv ansåg var mycket aktiv, och till och med stod i spetsen, för det drev som fördes 

mot honom (Danielsson, 2007). Aftonbladet är en oberoende socialdemokratisk tidning vilket 

avspeglas i ledarredaktionens material och inom vida ramar även under kulturredaktionen. 

Tidningen ägs till 49,9 procent av den norska mediekoncernen Schibsted och till 50,1 procent av 

LO (http://koncernen.aftonbladet.se/koncernen/agare/).  

 

 

Dessa tre tidningar har jag valt ut då de representerar två morgontidningar (varav en rikstäckande 

och en lokaltidning) och en kvällstidning (som är rikstäckande). Slutligen representerar mitt urval 

även två oberoende socialdemokratiska tidningar och en oberoende moderat. Detta medför en 

någorlunda spridning, och skulle naturligtvis kunna kompenseras med fler tidningar som 

representerar andra aspekter. Men då jag vill göra mer djupgående analyser av artiklarna så har jag 

valt att stanna vid tre tidningar. 

 

Ett problem med att jag bara analyserar enskilda artiklar blir att mycket av diskursen runt 

omkring försvinner: såsom stora löpsedlar, förstasidor och tidningarnas uppslag om Danielsson; 

dessa skulle förmodligen kräva en analys för sig. Det är dock svårt att gå tillbaka till tidpunkten 

för dessa artiklar och analysera dem direkt i sitt sammanhang då det nu har gått en tid sedan de 

publicerades. Likaså skulle det kunna ses som ett problem att jag gjort ett urval av artiklar som 

publicerats på Internet, vilket gör att de återfinns i ett annat sammanhang än de artiklar som 

fanns i papperstidningarna. Därför kommer jag också att lägga störst vikt på min analys av 

textbudskapet då bilder och layout ser ut på ett helt annat sätt än vad de gör i en papperstidning. 

Bilderna och bildtexterna kommer jag att beskriva, layouten kommer jag däremot inte lägga så 

stor vikt vid. 

 

3.3.4. Bloggar 
Förutom artiklar från de tre tidningarna som jag valt ut vill jag också se hur publiken, eller 

läsarna, tagit till sig det som de olika tidningarna och TV-programmen förmedlat. Eftersom 

medieutbudet i dag är så pass stort är det svårt att hitta läsare från de enskilda tidningarna och 

därför blir resultatet av en analys av människors åsikter istället något som får visa hur hela detta 

drev påverkade den vanliga samhällsmedborgaren. För att analysera publikens åsikter hade man 

här kunnat intervjua den ”vanliga” människan. Jag anser det dock vara bättre att analysera bloggar 
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från ungefär samma tidpunkt som mediedrevet var som störst. På så vis får man lättare fram vad 

människor hade för åsikter när de befann sig mitt i det drev som fördes, då de hela tiden matades 

med information om Danielsson. En blogg fungerar som en slags dagbok som läggs ut på nätet 

och på så vis blir offentlig. Bloggar ser olika ut och tar upp olika saker beroende på vem som 

skriver dem. Det intressanta med just bloggar är att det är alltifrån våra mest kända svenskar till 

de mest okända och anonyma människorna som lägger upp sina tankar på Internet i form av just 

bloggar. Därför kommer den vanliga människan ofta till tals, vilket är just den målgrupp jag här 

vill nå. Bloggar är intressant även ur den aspekten att det också pågick mycket rykten och skvaller 

inom bloggvärlden. Bland annat sades det att ryktet om kärleksaffären mellan Lars Danielsson 

och Helen Eduards uppstod just här (bl.a.: Andersson, Folkbladet 2006-05-19). Jag har dock inte 

letat upp bloggar som försökt sprida rykten och skvaller, utan istället plockat ut några vanliga 

svenska medborgares åsikter, detta i form av det ändå relativt nya fenomenet bloggen. Jag vill 

också påpeka det faktum att när det gäller bloggar och skrivna texter av privatpersoner på 

Internet kan det vara svårare att uppfatta ironi och sarkasmer då sådana många gånger uppfattas 

genom en blandning av det som sägs, hur det sägs samt det tonläge man har och de gester man 

gör. Då bloggar bara handlar om skrivna ord kan tänkta ironier ibland misstolkas eller 

missuppfattas som allvar. Bland annat därför bör man vara något försiktigare med att ta för givet 

att personerna verkligen tycker det de skriver, samtidigt som det mycket väl kan finnas människor 

som skriver provocerande inlägg av den enkla anledningen att just provocera andra människor. 

En metod som har blivit allt vanligare till att förmedla skämt och ironi över Internet är att 

använda sig av så kallade smileys [:-)], tecken som ser ut som glada gubbar om man lägger 

huvudet på sned. Det är trots en del tolkningsproblem intressant att läsa blogginlägg då 

debatterna inte hindras av vare sig tid eller rum samtidigt som debatterna och det som skrivs ändå 

speglar det som finns på den vanliga samtalsagendan. 

 

3.3.5. Lars Danielssons egna åsikter 
Lars Danielssons kom under hösten 2007 ut med boken: I skuggan av makten, där han skriver om 

hela den politiska karriären och slutligen också beskriver händelseförloppet kring 

tsunamikatastrofen och mediedrevet runt honom ur sin egen synvinkel. Hans egna reflektioner är 

viktiga att ha med i analysen då denna bok kan ge en annan infallsvinkel än den som medierna 

framställer. Nedan ska jag här redogöra för vad Danielsson skriver i sin bok för att sedan kunna 

reflektera hans tankar kring de artiklar och bloggar som jag kommer att analysera. 
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Lars Danielsson är i sin bok kritisk till hur medier och journalister arbetar, och menar till och 

med att medier många gånger har så stor makt om vad som skall uppkomma på agendan genom 

vad, och hur, man väljer att belysa något att begreppet: den tredje statsmakten inte riktigt räcker till. 

Enligt Danielsson så har medier en sådan ställning i dagens ”mediestyrda tillvaro” att de till och 

med skulle kunna ses som den första statsmakten. Detta citerar han från den välkända och 

politiskt granskande journalisten Janne Josefsson. Janne Josefsson, som är ett stort namn inom 

den granskande journalistiken, menar att medierna själva både anklagar, dömer och verkställer 

domen (Danielsson, 2007:8). Danielsson förklarar själv att han naturligtvis kunde ha agerat 

snabbare och att han inledningsvis varit passiv i arbetet med tsunamin, vilket 

katastrofkommissionen kommit fram till. Även Danielsson menar alltså att han förtjänar kritik 

för det (Danielsson, 2007:258). Däremot var han kritisk till hur fokus många gånger 

koncentrerades till en person, som att hela Sveriges krishantering och hjälparbete berodde på en 

enda persons misstag. Han menar att i själva verket berodde den sena igångsättningen av 

hjälparbetet bland annat på att ingen riktigt förstått vidden av katastrofen samtidigt som det 

faktum att det fanns så pass många drabbade svenskar på plats på andra sidan jordklotet inte 

riktigt nått fram. Slutligen påpekar han att själva tidpunkten för katastrofen också kan ha påverkat 

det sena agerandet. Han menar också att anklagelserna om kärleksaffären med Helen Eduards var 

helt absurda. De hade arbetat tillsammans länge, och hade ett professionellt förhållande till 

varandra, menar Danielsson. Även de anklagelserna att han över huvud taget inte skulle ha 

befunnit sig på Rosenbad menar han i själva verket vara onödiga. Även här menar Danielsson det 

absurda i att ifrågasätta om han ljugit om att han varit på Rosenbad; även om han inte varit på 

plats där hade han likaväl kunnat arbeta hemifrån och vad skulle det då finnas för anledning av att 

ljuga om en sådan sak, menar han (Danielsson, 2007). Vad gjorde han då den 26 december 2004? 

Danielsson förklarar att denna dag var en helt vanlig arbetsdag. Det hade visserligen skett en 

naturkatastrof på andra sidan jordklotet och detta, menade han, var en händelse som verkade vara 

en av många som man hade att hantera. Därmed menar Danielsson att det inte var självklart att 

minnas allt han gjort och sagt just denna dag, då det för honom just då var en helt vanlig 

arbetsdag i stil med vilken annan arbetsdag som helst. Det var först senare som just denna dag 

blev speciell. Han försöker dock beskriva hyfsat vad han haft för sig den dagen. Under 

förmiddagen cyklade han ned till Rosenbad, då han hade för vana att varje helg tillbringa några 

timmar på kontoret om han inte var ute på resa. Han mindes också att han under dagen talat med 

förvaltningschefen Gunnar Holmberg som meddelat att det hade ringt mycket folk till 

regeringskansliets växel, men att situationen gick att hantera. Han säger sig också minnas samtal 

med Hans Dahlgren. Slutligen menar han att han aldrig under denna dag blev larmad av de 



 29

funktioner som ska hålla honom uppdaterad vid en sådan här typ av situation, då ingen riktigt 

hade fått någon direkt information om vidderna av katastrofen (Danielsson, 2007:196-197).  

 

När kritik för motsägelsefullheten med samtalen mellan Danielsson och Dahlgren kom fram 

hamnade Danielsson i centrum för ett mediedrev, och enligt honom själv ledde detta till en 

situation som till slut blev ohållbar. I boken beskriver Danielsson sedan en vardag som är full av 

påträngande journalister som inte lämnar honom i fred någonstans och hela tiden ställer samma 

frågor i hopp om att få fram ”sanningen”. Han beskriver hur olika rubriker prydde löpsedlarna, 

och det var inte några snälla ord som beskrev honom. I boken berättas att det dagligen kom in 

rapporter om hur media begärde ut alla dokument de senaste åren som på något vis hade med 

Danielsson att göra. Det kunde röra sig om reseräkningar, samtalsuppteckningar med mera. 

Överallt fanns någon journalist som ville nå honom, till och med utanför hans hem, berättar han. 

Läsaren får ta del av känslan av att gå in i en butik där man möts av löpsedlar med sitt eget 

ansikte under rubriken ”lögnare” för att sedan komma hem till en upprörd familj som inte vet 

vad de ska tänka. I det stora hela försöker han i boken dock undvika att berätta så mycket om just 

familjen då han menar att denna har fått lida tillräckligt redan. Media menade, enligt Danielsson, 

att han ”svängde sig” och ”slirade” i svaren på frågorna man ställde till honom. Detta förklarar 

han som att frågorna ofta var av sådan karaktär att det inte gick att ge raka, korta svar 

(Danielsson, 2007:220).  

 

Det stora mediedrevet ledde också till att Danielsson började utsättas för allehanda hot och 

tvingades ha livvaktsskydd när han var i offentligheten, berättar han i boken. Det kom hotbrev till 

Rosenbad. Överförfriskade människor kom fram och ville ”tala ut” eller bara kastade glåpord 

efter honom (Danielsson, 2007:227-228). Danielsson berättar också att i början av maj skrev 

Aftonbladets chefredaktör i en artikel att nu skulle man förfölja Lars Danielsson tills han 

berättade sanningen. Under tre veckor förföljdes han sedan av ett medieuppbåd med Aftonbladet 

i täten. Resor med regeringsplanet återfanns på Aftonbladets förstasida, liksom det faktum att 

han inte reste reguljärt, trots att det var billigare samt att regeringsplanet vanligtvis inte användes 

av statssekreterarna (anledningen till att han använde regeringsplanet, förklarade Danielsson, 

handlade om en omöjlighet för honom att visa sig i offentligheten på grund av den negativa 

uppmärksamhet som han fått utstå. Han hade också blivit rekommenderad att undvika att resa 

just reguljärt). ”Lyxbostaden” på Östermalm redovisades. Det var också vid denna tidpunkt som 

barndomsvänner i Halmstad ringdes upp för att man skulle försöka hitta något intressant om 

Danielsson. Han kände vid vissa tillfällen en ren fysisk rädsla (Danielsson, 2007:229-230).  
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Danielsson analyserar slutligen hur det kom sig att analysen och ansvarsutkrävandet ledde till ren 

personförföljelse, som han uttrycker det. Bland annat menar han att det handlar om katastrofens 

omfattning, och att regeringen faktiskt var sena i inledningsskedet. Sedan förklarar han 

”pudelsyndromet”, ett fenomen om att när en kris inträffat är det viktigt att den som sitter i en 

ledande position visar ödmjukhet och erkänner de fel man begått. Han menar att ibland går det 

för långt. Regeringens vilja att visa ödmjukhet ledde till ett rent defensivt uppträdande. Man tog 

dels på sig ansvar för saker som man inte behövde ta ansvar för och dels spädde man på bilden 

av att arbetet inte fungerade. Detta trots att det mesta, enligt Danielsson, efter omständigheterna 

faktiskt fungerat bra. En annan orsak kunde ha varit att katastrofkommissionens rapport var 352 

sidor lång, och journalisterna letade efter en ”story” och fann den i oklarheterna kring 

telefonsamtalen mellan Lars Danielsson och Hans Dahlgren på annandagen. Denna story ledde 

sedan till, som Danielsson beskriver, två typer av drev. Dels det klassiska drevet som bland annat 

Aftonbladet stod för: man hittar en makthavare som döljer något och sätter till alla klutar för att 

få denna person att avgå. Syftet var att ”fästa ännu en trofé vid bältet – statsministerns närmaste man hade 

tvingats bort tack vare medias oförvägna granskning”. I en sådan typ av drev skulle då heller inte de 

sedvanliga journalistiska principerna styra arbetet, fakta och relevans är inte lika viktigt utan allt 

som kan bidra till syftet att svärta ner offret kan komma med i rapporteringen. Historien om Lars 

Danielsson sålde lösnummer, förklarar han (Danielsson, 2007:264-266). Den andra typen av drev 

som Danielsson menar att han utsatts för beskriver han att Svenska Dagbladet stått tämligen 

ensamt för. Här handlar det om ett politiskt drev där en journalist och en ledarskribent fått 

anonyma uppgifter inifrån regeringskansliet och drivit en tes om ”mörkläggning”. Den handlade 

om att förvaltningschefen Gunnar Holmberg, som var den som beslutat att extrakopior på 

”tsunamibanden” skulle sparas, lämnade sin post innan sommaren 2005. Detta medförde sedan 

att när KU började intressera sig för om det fanns kopior så visste man inte detta i 

regeringskansliet. Danielsson menar att visst var det ett visst mått av slarv i 

överlämningsprocessen, men mörkläggning kunde man inte påstå att det handlade om.  

Danielsson påpekar slutligen också att det är flera journalister som har hört av sig till honom och 

tydligt tagit avstånd från drevet mot honom. Det handlar främst om personer som fått veta mer 

om de privata effekterna för honom och hans familj som detta har medfört (Danielsson, 

2007:266-267). 
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3.3.5.1. Tidningarnas kommentarer om boken 
Lars Danielsson är i sin bok kritisk till mediernas framställning av honom och den jakt på scoop 

som han menar har medfört att medierna klivit över de etiska gränserna för att kunna smälla upp 

den mest spännande nyheten på förstasidan. Eftersom jag ska analysera tre tidningar så kan det 

vara på sin plats att också skriva ner recensionerna som de skrev i samband med att boken kom 

ut. 

 

3.3.5.1.1. Aftonbladet 
Olle Svenning skrev den 2 september 2007 en ledarkrönika om boken. Han menar för det första 

att Danielsson inte alls stod i skuggan av makten som titeln på boken antyder, utan att han 

snarare befann sig i maktens centrum. Tillsammans med Persson ger han sig ut i världen och 

erövrar denna. Olle Svenning skriver dock inte i denna ledare något svar till den direkta kritik och 

de angrepp som finns mot just Aftonbladet trots att Danielsson i boken menade att det var den 

tidning som stod i täten av förföljelsen av honom. Svenning menar istället att den ohyggliga 

tragedin med tiden ställde medierna mot Lars Danielsson. Han skriver slutligen också att: 

”Danielsson maldes kanske sönder av den kamp som i vår uttunnade demokrati står mellan medievärld och 

politik” (Svenning, Aftonbladet 2007-09-02). 

 

3.3.5.1.2. Svenska Dagbladet 
I en recension skriver Göran Eriksson om Danielssons bok I skuggan av makten. Rubriken lyder: 

”’Syndabocken’ kontrar i bokform” och ingressen inleds med: ”Carl Bildt spred rykten om att Lars 

Danielsson hade en älskarinna på jobbet”. I recensionen skrivs inte så mycket om bokens två första 

tredjedelar, utan koncentrerades till den sista som handlade om flodvågskatastrofen och den 

efterföljande tiden fram till, och även efter, Danielssons avhopp. Eriksson citerar Danielsson på 

några ställen, bland annat det att Danielsson skulle vara en måltavla för den frustration som 

många journalister känt inför Göran Perssons dominerande ställning. Slutligen svarar han på det 

av Danielsson påstådda mediedrev i och med de sparade bandkopiorna som Svenska Dagbladet 

avslöjade fanns i ett låst skåp i Rosenbad. Redaktionschefen Mats-Eric Nilsson menar att de på 

ett tidigt stadium insåg att den dåvarande regeringens hantering av tsunamikatastrofen var en 

viktig fråga för allmänheten, citerar Eriksson. Därför har Svenska Dagbladet lagt en stor möda på 

att ta reda på vad som egentligen hänt under de avgörande timmarna. Slutligen menar de att det 

är självklart att inte Danielsson själv uppskattat denna granskning, men att han vid flera tillfällen 

getts möjlighet att kommentera och ge sin syn på saken (Eriksson, Svenska Dagbladet 2007-08-27). 
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3.3.5.1.3. Dala-Demokraten 
Erik Norelius skrev i Dala-Demokraten en recension om boken och ställer sig där oreserverat på 

Danielssons sida. Han menar också att det borde ske en utredning om hur rikstidningarna, Radio 

och TV hanterat följderna av tsunamikatastrofen. Danielsson ger en ”otäck bild av vad som kan 

hända en människa som blir förföljd massmedialt och politiskt”.  Norelius skriver också en hel del om den 

första delen av boken. Han menar att den delen faktiskt är riktigt underhållande där man som 

läsare får ta del av Danielssons arbete som statsministerns närmaste man, och samtidigt få en 

beskrivning av Göran Persson som den person han var. Slutligen skriver Norelius också att han 

saknar något om resebolagens ansvar för sina resenärer. Samhället fick ta kostnaderna för att få 

hem de omskakade medborgarna, och nu konkurrerar företagen om att frakta så många som 

möjligt till samma resmål. ”Det finns mycket angelägnare saker att diskutera än om Lars Danielsson kan ha 

varit otrogen på annandagens morgon”, avslutar han (Norelius, Dala-Demokraten 2007-10-15). 
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3.4. Källkritik  
Jag är medveten om den ironi det blir av att jag fått en del av informationen till den här 

undersökningen från just medierna då det ju är dem som jag har tänkt granska i denna C-uppsats. 

Det mesta av den information som når allmänheten, kommer just från de olika medierna 

samtidigt som den kritik som uppkommer mot regering och människors arbete speglas i dessa. 

Regeringens egen syn på saken är därför inte lika relevant, då det är allmänhetens sanning och 

allmänhetens samt mediernas syn på händelserna jag vill nå. Därför anser jag det vara försvarbart 

att få informationen om kritik från just medierna, oavsett om kritiken är befogad eller inte. Det 

betyder dock inte att det är den absoluta sanningen som kommer fram, utan att jag här får fram 

en del av den mediala sanningen. För att få fram en mer nyanserad bild har jag även valt att ta 

med Lars Danielssons egen bild av vad som hände samt hur han själv beskriver sitt arbete i 

samband med tsunamin. Lars Danielssons bok bygger dock även den på en subjektiv sanning: 

Danielssons. Danielssons sanning är viktig att ta del av då det är han som fått uppleva ett 

mediedrev i rollen som syndabock. Den kritiska bilden mot medierna blir då naturlig från hans 

sida då denna händelse, enligt honom, påverkade honom både offentligt och privat. Även de 

teoretiska utgångspunkter jag har valt handlar egentligen om det subjektiva. Bourdieu är kritisk till 

mediers arbetssätt, och detta speglas i hans analyser kring det journalistiska fältet. Därför bör jag 

också ha detta i åtanke i mina analyser, och tolka texterna utifrån flera olika perspektiv. Genom 

att lägga ihop flera olika subjektiva sanningar bygger jag då upp en bild som jag tolkar utifrån 

mina egna förförståelser och kunskaper kring ämnet. 

 

Jag har på vissa ställen även använt mig av Internet som källa. När man använder sig av Internet 

för att leta efter faktauppgifter är det viktigt att tänka på att många sidor kan vara oseriösa eller 

innehålla faktafel. Detta är något som jag har varit medveten om, därför har jag också kontrollerat 

mina källor på flera håll och samtidigt letat efter sidor som är gjorda av myndigheter av olika slag. 

Bland annat har jag valt Pressombudsmannens egen sida till de etiska aspekterna inom 

journalistik, jag har valt att leta fram själva tryckfrihetsförordningen för att ta reda på vad som 

verkligen gäller, jag har läst igenom JO:s beslut och slutligen har jag även valt SMHI:s sida för att 

beskriva vad en tsunami är för något. Denna har jag också kontrollerat med andra sidor, och 

därför känner jag mig ganska säker på att faktauppgifterna stämmer. De artiklar jag har tagit med 

i min bakgrund och i min förstudie kan jag däremot inte garantera att de berättar sanningen, dock 

har jag heller inte påstått detta. Utan i detta fall är det viktigare att tala om att det faktiskt har 

uppkommit kritik, vare sig den är befogad eller inte. 
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4. Presentation av material 
Det är viktigt att påpeka att mitt urval av artiklar samt min uppläggning av denna undersökning 

har betydelse för hur resultatet blir. Det kan alltid finnas samband och slutsatser som missas i 

kodningen och i analysen av ett arbete därför att strukturen såg ut på ett visst sätt. Jag ska här gå 

igenom de artiklar jag valt ut till min analys för att sedan analysera dessa utifrån mina teoretiska 

utgångspunkter.  

 

Nedan kommer jag först att kort berätta om vad de olika artiklarna säger sig handla om. Det gör 

jag genom att beskriva rubrik, ingress samt eventuella bilder och bildtexter. Därefter kommer jag 

att skriva ut vilka citat som lyfts fram och på vilket sätt artikeln är skriven: om den bygger på 

intervjuer, faktauppgifter, citerar andra tidningar eller andra källor. Eller om det helt enkelt är en 

debattartikel som bygger på direkta åsikter och i så fall vilka argument som lyfts fram för att 

styrka dessa åsikter. Därefter kommer jag att gå igenom vad som har skrivits i de bloggar jag har 

valt ut samt hur eventuella kommentarer till bloggarna ser ut.  I själva analysen kommer jag sedan 

att koppla artiklarna till teorin för att på så vis styrka mina resonemang eller se om jag kan hitta 

saker i verkligheten som kanske inte stämmer med teorierna. I mina analyser kommer jag därför 

också att titta närmare på journalistikens fält genom begreppen verklighetsuppfattning, 

personifiering, vilka jag har beskrivit i teorikapitlet, och även moralisk kritik, som enligt 

Thompson och även Danielsson själv genomsyrar medierna alltmer. Jag kommer också att ställa 

frågor till texten i den dialogform som jag beskrivit tidigare utifrån hermeneutikens mönster, här 

handlar det om frågor som på något sätt skall besvara den frågeställning som jag satt upp för min 

analys. Hur framställs Lars Danielsson? Vilka aspekter är viktigast i texten? Vilka personer/källor får 

komma fram i artiklarna? Jag vill slutligen också fundera kring vilka ordval och det språk som 

används för att beskriva Danielsson eller den övriga regeringen, på vilket sätt bidrar dessa till att 

måla upp en bild av honom och vilken bild målas egentligen upp? 

 

 

4.1. Artiklar från Aftonbladet 
Aftonbladet var den tidning av dem som jag har valt ut som hade störst arkiv med artiklar om 

Lars Danielsson att välja mellan. Efter att ha läst igenom Internetarkivet och tittat på en mängd 

artiklar från Aftonbladet har jag valt ut tre skilda artiklar som jag vill analysera närmare. De går 

under rubrikerna: ”20 frågor – 20 avslag”, ”Han flög för 99 667 kr” och ”Vi såras av Danielsson”. 

Dessa artiklar har jag valt då de beskriver Danielsson från olika vinklingar: en som skriver om 
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Danielssons tystnad, en som beskriver resorna med regeringsplanet och slutligen en som bygger 

på en intervju med anhöriga till offer för tsunamin. Efter att ha tittat igenom arkivet anser jag att 

dessa artiklar är representativa, samtidigt som de ger en någorlunda spridning. Beskrivningen av 

artiklarna kommer att ske i kronologisk ordning utefter att de publicerats. 

 

4.1.1. ”Han flög för 99 667 kr” 
Artikeln är skriven av Richard Aschberg och är publicerad 2006-05-06 under rubriken ”Han flög 

för 99 667 kr”. I artikeln riktar man in sig på Danielssons användning av regeringsplanet. Redan i 

rubriken får man veta den exakta kostnaden av hans resa som gick tur och retur till Bryssel med 

planet som, enligt Aftonbladet, egentligen är till för statschefen, statsministern eller statsråden. 

Enligt statsflygutredningen får statssekreterare endast använda planet vid mycket speciella 

tillfällen, bland annat om resan går till sådan plats att ”reguljärt flyg ter sig alltför tidsödande eller annars 

opraktiskt”, står det i artikeln som verkar citera statsflygutredningens stadgar. Priset för detta 

jämför man sedan med den dyraste enkelbiljetten i businessklass som hade kostat 8 498 kronor, 

då man menar att det gick direktflyg från både Arlanda och Bromma till Bryssel samma 

eftermiddag. Man skriver också om det faktum att Danielsson beställt VIP-service från Arlanda 

för 5 000 kronor.  

 

”Han hade låtit sin vikarierande sekreterare beställa den guldkantade mottagningen. […] Han 

kunde nu skicka in en bil som hämtade honom direkt vid flygplanet. Notan för VIP-servicen – 

som i själva verket bara var några hundra meter eller någon kilometer i bil på flygplatsen – gick till 

skattebetalarna”, skriver Aftonbladet i artikeln.  

 

Slutligen hänvisar man till en artikel som Aftonbladet publicerade i februari där man beskrivit hur 

Danielsson bjudit arbetskollegor på champagne, ostron och gåslever och sedan skickat notan till 

skattebetalarna. Aftonbladet skriver också att man sökt Lars Danielsson för en kommentar, men 

att han avböjt det. Vidare så berättar man att man då talat med pressekreterare Camila Buzaglo 

som säger att: ”det är en säkerhetsfråga lite grann. Även när det gäller den här VIP-servicen så är det en del i 

den här reseplaneringen och bedömningen som görs varje gång”.  

 

Det finns två bilder som hör till denna artikel. Överst är det en bild på ett flygplan som kan antas 

vara just det regeringsplan som Danielsson flugit med. I bildtexten står det just om VIP-

behandlingen och att planet egentligen brukar användas av Kungen och statsministern och vidare 



 36

att planet är av typen ”Gulfstream – ett mycket exklusivt affärsplan”. Den andra bilden, som ligger 

under flygplansbilden, visar Danielssons ansikte. Bildtexten lyder:  

 

”Dyr nota för skattebetalarna. Aftonbladet avslöjar i dag hur Lars Danielsson använder 

regeringens flygplan och ordnar VIP-mottagning till sig själv på Arlanda. Notan får 

skattebetalarna stå för” (Aschberg, Aftonbladet 2006-05-06). 

 

4.1.2. ”20 frågor – 20 avslag” 
Artikeln är skriven av Richard Aschberg och publicerades 2006-05-09. Efter huvudrubriken ”20 

frågor – 20 avslag” kommer underrubriken: ”Total tystnad om Lars Danielsson”. Den här artikeln 

handlar om att regeringen mörklägger fakta om Lars Danielsson och vad som egentligen hände 

på annandagen 2004 då tsunamin drabbade södra Asien. Nu vill man inte prata mer om saken. 

”20 gånger har Göran Persson och Bosse Ringholm nekat media och privatpersoner att få ut olika uppgifter i 

ärendet.” Aftonbladet räknar dagarna som Danielsson varit tyst. Just denna dag har det gått 499 

dagar sedan flodvågskatastrofen, 499 dagar av tystad från Lars Danielsson, menar man. Man 

citerar också regeringens motivering till avslagen. Om Danielssons telefaxloggar och e-postlistor 

menar man att uppgifterna var för sig är harmlösa men som tillsammans röjer vilka personer som 

har nyckelroller i krislägen, vilka informationskanaler och kommunikationsmedel som används 

och hur beredskapen är uppbyggd. Som motivering till begäran om inpasseringsloggar menar 

regeringen att dessa uppgifter tillsammans kan ligga till grund för en kartläggning av rutiner och 

rörelsemönster hos personer i statsledningen. Aftonbladet avslutar: ”Genom regeringens mörkläggning 

är det fortfarande oklart vad Lars Danielsson sysslade med den 26 december när 543 svenskar dog i 

flodvågskatastrofen.” Efter artikeln har man också listat de avslag som regeringen har gjort mot 

mediernas förfrågningar, mot alla medier, och inte bara Aftonbladet. 

 

Det finns tre bilder till denna artikel som ligger på en lodrät linje till höger om texten. Överst 

finns en på Lars Danielsson som antagligen är tagen med ett teleobjektiv då bakgrund och 

förgrund är suddig. Danielsson håller huvudet neråt samtidigt som han tittar uppåt med en bister 

uppsyn. Bildtexten till denna bild handlar om att han fortfarande inte talat om vad han gjorde den 

26 december 2004 och att ”regeringen deltar i mörkläggningen”. På bilden under ser man hur 

flodvågen sköljer in över en strand och människor springer därifrån. Bildtexten är kort: ”543 

svenskar dog i tsunamin den 26 december 2004”. Den sista bilden visar Hans Dahlgren (till vänster), 

Göran Persson (i mitten) och Lars Danielsson (längst bort från kameran). Dahlgren och 

Danielsson är suddiga medan Persson är skarp. Bilden är tagen från sidan och alla tittar rakt fram 
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eller neråt, ingen tittar in i kameran. Bildtexten består endast av deras namn i den ordning de 

sitter.  

 

4.1.3. ”Vi såras av Danielsson” 
Artikeln är publicerad 2006-05-14 och är skriven av Per-Ola Ohlsson. Rubriken på denna artikel 

är ett citat från de personer man intervjuar, och man bygger artikeln på just intervjun. De 

intervjuade är två personer som är anhöriga till offer för tsunamikatastrofen. De kräver att få veta 

vad Lars Danielsson gjorde denna dag, och menar att om man undanhåller den informationen så 

har man inte rent mjöl i påsen. I artikeln säger Maria Ekdahl, en av de anhöriga:  

 

”Vi såras av Lars Danielssons nonchalanta inställning. Vi får intrycket av att han inte tar frågan 

på allvar”. Hon berättar också att det handlar om moral och etik. ”Vi lär våra barn att 

de inte ska ljuga, men vad sänder regeringen för signal om de undanhåller sanningen?”  

 

Slutligen menar hon också att om man förhörs i KU så förhörs man av hela svenska folket, då 

ska man tala sanning. Slutligen skriver Aftonbladet att Maria Ekdahl och Bob Stigsson flera 

gånger har känt sig misshandlade av regeringen. ”Det värsta var att tidigare chefen på UD:s konsulära 

enhet, Christina Palm, som försökte stoppa hjälpinsatsen, utsågs till vice generalkonsult i just Phuket av alla 

ställen.” Artikeln avslutas med en liten faktatext med rubriken ”504 dagar har gått – när får vi veta 

sanningen?”. Här står beskrivet bland annat att Danielsson stod i centrum för regeringens arbete 

med flodvågskatastrofen och att Danielsson har gett minst tre versioner av sina kontakter med 

UD denna dag. JO utreder Danielssons agerande. 

 

Artikeln har också en bild som visar just den kvinnan och mannen som omskrivs i artikeln. I 

bildtexten står det: ”’Lägg korten på bordet’ Maria Ekdahl och Bob Stigsson, anhöriga till offer för 

tsunamikatastrofen, tycker att Lars Danielsson måste lägga alla kort på bordet.” 

 

4.2. Artiklar från Svenska Dagbladet 
Artiklarna har jag valt ut från våren 2006, precis som de andra tidningar som jag ska analysera. 

Även i Svenska Dagbladet var utbudet med artiklar om Danielsson stort, dock inte riktigt lika 

stort som på Aftonbladets hemsida. Jag har även vid detta urval först läst igenom flera av de 

artiklar som fanns i arkivet för att på så sätt plocka fram ett urval som kändes representativt. 

Detta urval speglar på olika sätt Svenska Dagbladets framställning av Danielsson. En artikel 
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handlade om ett JO-förhör med Danielsson, en artikel som handlade om drevet mot honom och 

slutligen en som handlade om att statssekreteraren nu började skymma viktiga valfrågor. 

 

4.2.1. ”JO hörde Danielsson om tsunamiagenda” 
Denna artikel är skriven av Erik Sidenbladh och publicerades den 29 april 2006. Den handlar om 

JO:s förhör med Danielsson, om vad han gjorde efter tsunamin på annandagen. ”JO vill inte 

kommentera vad som sades, men efter förhöret antydde Danielsson att han på nytt svängt i frågan om han ringde 

UD eller inte.”, står det i ingressen. Sedan förklarar skribenten i artikeln att Danielsson först sagt 

till katastrofkommissionen att han ringt Hans Dahlgren tre gånger, Dahlgren förnekade detta och 

i KU tog Danielsson sedan tillbaka sin version och menade att Dahlgren hade rätt. Efter 

gårdagens förhör sade Danielsson till Ekot att svaret på JO:s frågor kunde läsas i 

katastrofkommissionens rapport, skriver Svenska Dagbladet i artikeln. Detta tolkar Svenska 

Dagbladet som att statssekreteraren återigen skulle ha gått tillbaka till sin första version med tre 

samtal med Dahlgren. Varken Danielsson eller JO vill kommentera förhöret till Svenska 

Dagbladet. Andra halvan av artikeln bygger dock på korta kommentarer från Nils-Olof Berggren 

(JO) och är skriven i en berättande form. Det står bland annat att det inte är klart om han 

kommer att begära ut telefonlistor, men att möjligheten finns då JO har rätt till allmänna 

handlingar. Det står också att han efter kritiken mot Danielsson bestämt sig för att undersöka om 

han har gjort något fel i sammanhanget. ”Felet” skulle då komma att kallas någon form av 

tjänsteförseelse. Intill artikeln finns en liten närbild på Danielssons ansikte. Någon bildtext finns 

inte här.  

  

4.2.2. ”Danielsson fortsätter tystnaden” 
Nästa artikel från Svenska Dagbladet är skriven av Alexandra Hernadi och är publicerad den 9 

maj 2006. Den går under rubriken ”Danielsson fortsätter tystnaden”. Ingressen är kort och lyder: ”Det 

fortsätter storma kring statssekreterare Lars Danielsson som vägrar att tala om vad han gjorde annandag jul 

2004.” Detta är en artikel som beskriver Lars Danielssons vägran att tala ut, samtidigt som 

kvällspressen fortsätter sin kampanj mot honom. I artikeln citeras Aftonbladets artikel som jag 

har beskrivit ovan om den sammanställda listan på medier som försökt att få ut uppgifter om 

statssekreteraren. Och hur regeringen avslagit begäran efter begäran med motiveringen att 

utlämnande skulle vålla skada på rikets säkerhet. Artikeln citerar sedan också Expressen, 

kvällstidningen hade skrivit att Danielsson kan ha brutit mot lagen då han inte diariefört ett 

dokument som handlar om hans eget agerande som han tagit emot av katastrofkommissionens 

ordförande, och detta citeras alltså av Svenska Dagbladet. Sedan hänvisar Svenska Dagbladet till 
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tryckfrihetsförordningen där det står att sådana dokument ska diarieföras. Slutligen skriver man 

att Danielsson inte velat kommentera kvällstidningarnas uppgifter. 

 

Vid sidan av artikeln finns en närbild på Lars Danielsson som pratar i telefon. Under bilden finns 

en länk: ”läs mer”, där det går att läsa vidare om oklarheterna med Danielssons och Dahlgrens 

telefonsamtal på annandag jul 2004. 

 

4.2.3. ”Kritiken växer mot Danielsson” 
Den sista artikeln jag valt ut från Svenska Dagbladet är publicerad 2006-05-17 och är skriven av 

Ola Billger. Den går under rubriken ”Kritiken växer mot Danielsson” och i ingressen står det:  

 

”Tålamodet med statssekreterare Lars Danielsson minskar. Turerna kring hans telefonsamtal 

under tsunamikatastrofens första dygn är en belastning som skymmer viktiga valfrågor. Det säger 

flera tunga socialdemokrater.”  

 

Lite längre ner i texten står det att den senaste tidens mediebevakning mot honom oroar flera 

tunga socialdemokrater, som vill vara anonyma. ”Det är ohållbart i längden. Han bör ju förklara sig 

snarast. Vi kan inte ha detta som en stor fråga i valrörelsen, säger en av dem”.  De menar att skriverierna 

om honom den senaste veckan gör att han blir tvungen att avgå. Någon menar också att: ”Det vore 

synd om han försvann”, men tillägger: ”man blir matt och trött av alla skriverier.” De menar också att 

detta skymmer viktiga valfrågor, och att den dagen man gör mer skada än nytta bör man ta ansvar 

för det genom att byta position eller avstår sin position. K G Abrahamsson, riksdagsman och 

ordförande för socialdemokraterna i Västerbotten, säger till tidningen att Danielsson själv borde 

begripa att han måste lägga korten på bordet. Många av de ”tunga socialdemokraterna” menar också 

att detta är en icke-fråga bland väljarna, men att det tar uppmärksamheten från annat. En 

professor i statsvetenskap har också fått komma till tals. Han säger att det faktum att tunga 

socialdemokrater börjar tala om hans avgång är viktigt, det kan vara avgörande ifall 

partiledningen ställer upp eller inte. Slutligen står det i artikeln att alla s-politiker ändå ger samma 

bild, oavsett om de tycker att turerna kring Lars Danielsson är ett bekymmer eller inte så menar 

de att detta är en fråga som väljare inte ställer så mycket frågor om, och att debatten mest sker i 

Stockholm och i tidningarna. Artikeln avslutas med att SvD har sökt Danielsson för en 

kommentar. 
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Ovanför artikeln finns en bild på Danielssons ansikte. Bildtexten lyder: ”Här var statssekreterare 

Lars Danielsson på väg till förhör om flodvågskatastrofen hos justitieombudsmannen, JO, i Stockholm.” 

 

4.3. Artiklar från Dala-Demokraten 
Dala-Demokraten skiljer sig en del vad gäller de artiklar som jag har valt ut till mina analyser. För 

det första var utbudet av artiklar, publicerade på webben, om Danielsson relativt litet; och många 

gånger var det mest små kommentarer om vad som hänt. I annat fall handlade det om direkta 

åsikter om turerna kring Danielsson. Därför valde jag här ut två stycken artiklar som bygger på 

skribenternas egna resonemang. De texter jag har valt ut från Dala-Demokraten går under 

rubrikerna ”KU är ingen domstol” och ”Så gick han”. Ingen av artiklarna i Dala-Demokraten har 

några bilder, i alla fall inte sedan de blev arkiverade på nätet. 

 

4.3.1. ”KU är ingen domstol” 
Texten är publicerad den 9 februari 2006 under rubriken ”KU är ingen domstol”, den är skriven av 

Robert Sundberg. Ingressen lyder: ”I Sverige har alla typer av osäkerheter, problem och eländen nedbringats 

till ett minimum i en anda av rationalitet, modernism, välfärdsstat och upplysning.” Sundberg menar vidare 

att detta har medfört en föreställning om att allt går att åtgärda, rätta till, förebygga och skydda sig 

ifrån. Svenskar räknar med att livet ska vara kalkylerbart med faror nedbringade till ett minimum. 

På andra ställen där naturkatastrofer är vanligare är också den mentala beredskapen på sådana här 

händelser större och kraven på att någon ska hindra sådana här händelser är därför även mindre. 

Att katastrofen inträffade en av de få dagar då våra arbetsplatser alltid går på sparlåga hamnar lätt 

i bakgrunden, menar han. Sundberg anser också att utfrågningarna i KU kan liknas vid förhör. 

Han jämför dem med rättegångar där det är lätt att betrakta de utfrågade som åtalade. Även om 

det framkommit att de, särskilt Danielsson, har begått en del fel och misstag så har de dock inte 

agerat brottsligt. Tre argument läggs upp som avslutning: 1. Katastrofen var av en art som sällan 

inträffar. 2. Livet kan vara mer oberäkneligt än vad vi rationella svenskar ofta föreställer oss, 

särskilt om man befinner sig i ett fjärran land. 3. Silberskys ord från rättegångsserien i TV: även 

om fel och misstag gjorts kan de trots att de är omoraliska vara lagliga, i detta fall konstitutionellt 

lagliga. 

 

4.3.2. ”Så gick han” 
Artikeln är publicerad den 30 augusti 2006 under rubriken ”Så gick han”. Den är skriven av Göran 

Greider och ingressen är kort: ”Så gick han, statssekreterare Lars Danielsson. Och det var inte precis 
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oväntat.” Greider menar att fallet Danielsson nu hade blivit ett irritationsmoment under 

valrörelsen och det insåg väl både han och hans chef. Ändå känns det inte riktigt bra, menar han, 

och fortsätter med att beskriva att vi nu har fått genomleva ett efterskalv till ett våldsamt 

mediedrev som satts igång mot s-regeringen efter flodvågskatastrofen, ”ett drev som saknar motstycke 

i modern tid”. Vidare menar han att ingen regering i grunden kan gardera sig mot det som skedde i 

Bengaliska viken:  

 

[…] ”och den insikten fanns faktiskt uttryckt i kriskommissionens rapport, som en förutsättning 

för analysen. Sedan glömde emellertid kommissionen – som näranog snabbt blev betraktad som helig 

och oberörbar för kritik – själv bort denna självklara utgångspunkt i de slutsatser man drog.”  

 

Han menar också att JO naturligtvis måste ha blivit påverkad av det drev som pågick, annat vore 

konstigt. Han avslutar texten med att han inte tror att det svenska folket låter sig påverkas av 

ekon av tsunamikatastrofen för hur de lägger sina röster, även om flera gläder sig i största 

allmänhet åt att en högt uppsatt person avsätts. Greider menar slutligen att den stora faran 

handlar om att valdeltagandet sjunker på grund av att politiken förknippas mer med 

personcentrerade skandaler än med idéer och sociala reformer. 

 

4.4. Bloggar 
I letandet efter material så återfanns det en hel del bloggar om Danielsson. I vissa fall nämndes 

han bara i förbifarten, och i andra fall var det stora diskussioner om honom, diskussionerna 

kunde även fortsätta i bloggkommentarerna under själva bloggen. Jag har valt ut tre blogginlägg 

från olika personer som jag tänkte analysera närmare. Dessa tre skriver om Danielsson på olika 

sätt. 

 

Det första blogginlägget som jag har valt ut är publicerat den 17 maj 2006 och går under rubriken 

”Kom igen då, Danielsson”. Bloggen är skriven som om den är riktad till Lars Danielsson 

personligen då personen bakom bloggen hela tiden skriver i du-form. Han/hon menar att 

Danielsson ljuger och gömmer sig, att han utnyttjar ett system som hans partikamrater har byggt 

upp. ”Din lägenhet, dina flygresor, dina lögner.” Personen kräver att Danielsson på bästa sändningstid 

berättar sanningen, hela sanningen […] ”samtidigt som du avgår med omedelbar verkan och avstår från alla 

avgångsvederlag och statliga pensioner”. Personen avslutar med att fråga sig vad som är Danielssons 

hemlighet, har han ett förhållande med Helen Eduards? Har han kanske tagit med henne med 

regeringsplanet för att imponera med sin makt? ”Säg sanningen nu! Det blir bara värre när någon annan 
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än du berättar den. Come clean!”, avslutas bloggen. Bloggen har även två kommentarer från andra 

personer. En person frågar sig om människan bakom bloggen inte har något roligare att skriva 

om. Den andra personen skriver: ”Manuell Trackback ;) ’…För enligt många duktiga analytiker är detta 

nära…’.” 

 

 

Den andra bloggen jag valt ut går under rubriken: ”Tystnade drevet mot Lars Danielsson?”  Det 

inlägget är publicerat den 31 maj 2006. Bloggen inleds med en liten ingress som lyder: ”Drevet mot 

Lars Danielsson tystnade uppenbarligen då han fick order om att ta ut semester på obestämd tid.” Personen 

bakom denna blogg menar att det är tråkigt, eftersom det fortfarande inte är klart vad han hade 

för sig annandag jul. Han/hon funderar vidare kring hur det kan komma sig att regeringen inte 

vill lämna ut in- och utpasseringsloggen på grund av rikets säkerhet. […] ”börjar i alla fall 

undertecknad undra om Danielsson smugglat in/ut massförstörelsevapen i Rosenbad.” Att Danielsson säger 

sig ha talat med Hans Dahlgren, som kan motbevisa detta ger en extra krydda för fantasin, menar 

personen vidare. ”Mig veterligen så brukar allvarliga minnesluckor vara förknippade med en alltför hög 

konsumtion av starka drycker.”, skriver denne. Men inget talar för att Danielsson hällde i sig alkohol 

under julen 2004, menar personen […] ”således kvarstår bara det som nu får betraktas som ett faktum, att 

här ligger en hel kennel begravd…”. Bloggen avslutas sedan med: ”Tänk om medierna ville ta och gräva 

vidare…” Detta blogginlägg är följt av nitton kommentarer. Dessa bildade en liten 

diskussion/debatt och åsikterna gick isär. Någon menar att självklart kommer Aftonbladet inte att 

släppa detta: […] ”följ upp den artikeln, då deras trovärdighet som tidning skadas om de inte håller vad det så 

dyrt och heligt lovar inför hela svenska folket”. En annan menar att: ”Har det inte blivit något av en 

principsak? Kommer det att räcka med att han tar semester så är allting bra sen?” En tredje säger att 

han/hon kräver att få slippa veta vad Danielsson gjorde denna dag: ”Vad han än hade gjort hade det 

sannolikt inte förändrat någonting, så vad bråkar man om?” Några påpekar att det som en del kallar för 

granskning i själva verket handlar om att ”Dom har väl snarare skvallrat, förföljt och trakasserat honom 

och hans omgivning. […] Aftonbladets drev mot Danielsson är helt i linje med deras övriga journalistik: utan nån 

som helst respekt för den enskilda människan”. I ett av svaren på detta inlägg står det: ”Förstår inte varför 

det kallas för ’trakasserier’ när man vill få veta vad statsministerns närmaste man gjorde eller inte gjorde på sitt 

arbete när en svår naturkatastrof drabbar ett område där många svenskar turistar.” Någon annan tycker att 

svenskar gärna skapar stormar i plastmuggar, utomlands ligger nivån på: ”sluta klaga, det var ju bara 

en bilbomb”. I forumet råder det som sagt delade åsikter och en kommentar undrar varför det 

egentligen är så viktigt att hemlighålla, om Danielsson säger att han varit på jobbet och man vill 
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kolla det för att då upptäcka att denne mans arbetstider är statshemligheter. Att Danielssons 

telefonsamtal är rikshemligheter. Varför, undrar personen. 

 

 

Det tredje blogginlägget som jag har valt ut går under rubriken ”Tsunami i Skåne” och är 

publicerat den 1 juni 2006. Inlägget är kort, därför citerar jag här hela inlägget:  

 

”Jag läser på Vetenskapsradion att Skåne drabbas av en tsunamivåg för 145 miljoner år sedan. 

Frågan inställer sig genast: Var fanns Lars Danielsson?”  

 

Kommentarerna nedanför blogginlägget följer samma spår. Här följer några exempel på hur 

kommentarerna såg ut: ”Jag tror han var ute och surfade. Absolut.”, ”Ähh…oavsett var han var så kommer 

han inte att tala om det. Han var en mussla på den tiden också… ;-)” och ”Freivalds måste ju ha varit på 

teater i alla fall.” 
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5. Analys 
När jag nu grundligt har gått igenom det material jag valt ut kommer jag här att analysera det 

närmare. För att få en bättre struktur på min analys kommer jag att analysera artiklarna och 

blogginläggen tillsammans under olika underrubriker som i sin tur bygger på mina teoretiska 

utgångspunkter. 

 

5.1. Mediedrev och rundgång av nyheter 
De artiklar jag har valt ut utgör en liten del av det mediedrev som pågick. Det journalistiska fältet 

tenderar, enligt Bourdieu, att bli en rundgång där nyheter hela tiden bygger på andra nyheter. 

Jakten på lösnummerförsäljning och den ”framtvingade jakten på scoop” skulle kunna vara en 

förklaring till att Danielssons förehavanden på annandagens morgon blev en så pass stor fråga i 

medievärlden. Jag ska först titta närmare på hur mina utvalda artiklar tenderar att citera varandra 

och hur artiklarna visar upp det sensationella. 

 

Aftonbladets artikel om Danielssons användning av regeringsplanet är ett typiskt exempel av ett 

scoop: man vill hitta smaskiga detaljer som intresserar människor för att kunna sälja lösnummer. 

Aftonbladet hade den 1 maj skriftligen talat om att man skulle fortsätta att granska Lars 

Danielsson tills man fick fram sanningen. Aftonbladets chefredaktör skrev i denna ledare:  

 

”Petrus frågade Jesus: ’Hur många gånger ska jag förlåta min broder om han försyndar sig mot 

mig? Är sju gånger nog?’ Jesus svarar: ’Jag säger dig: icke sju gånger, utan sjuttio gånger sju.’ 

Sjuttio gånger sju är 490. Idag är det 491 dagar sedan tsunamikatastrofen och nu är du inte längre 

förlåten, Lars Danielsson”. Ledaren avslutas: ”Vi kommer att fortsätta att dag för dag granska 

lögnen tills sanningen kommer fram.” (Gerdin, Aftonbladet 2006-05-01).  

 

Artikeln om regeringsplanet publicerades den 6 maj och kan då ses som en del av denna utlovade 

granskning av Danielsson. Detta är ett exempel på att drevet mot honom gick långt längre än vad 

han sysslade med den 26 december 2004. Jakten på scoop och smaskiga detaljer blev här en del 

av Aftonbladets granskning av Danielsson, trots att användningen av regeringsplanet hade få 

kopplingar till vad han gjorde när tsunamikatastrofen inträffade. I de bloggar jag valt ut är 

Aftonbladet den enda tidning som egentligen nämns vid namn. En av kommentatorerna i en av 

bloggarna skrev att Aftonbladets trovärdighet som tidning skadas om de inte håller vad de så dyrt 

och heligt lovat inför det svenska folket. Diskussionen handlade just om att medierna kanske 
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skulle gräva lite mer. Om just den kommentaren var ironiskt skriven eller inte är svårt att svara på 

då en annan kommentar lite längre ner menade att Aftonbladets journalistik inte har någon 

respekt för den enskilda individen. Någon menar också att medierna förföljt och trakasserat 

honom, medan någon annan menar att det är viktigt att veta vad en så pass högt uppsatt person 

gjorde när en svår naturkatastrof drabbar många svenskar. Oavsett vad man hade för åsikt så var 

många ändå överens om att Danielsson stod i centrum för en hel del uppmärksamhet, och 

därmed kom mediernas granskning av honom även upp på samtalsagendan, eller bloggagendan, 

och blev således något som diskuterades i den privata sfären människor emellan. 

 

Svenska Dagbladets artikel ”Danielsson fortsätter tystnaden” skulle kunna kopplas samman med 

Bourdieus resonemang om journalistikens rundgång, och att det inte finns någon som ser på 

nyheterna och läser tidningar lika mycket som journalister (Bourdieu, 2000:37-40). Artikeln är i 

stort sett bara en summering av vad andra tidningar redan fått fram. Artikeln är beskrivande och 

man förklarar saker genom vad andra tidningar skrivit. Svenska Dagbladet är mer försiktigt än 

Aftonbladet och lägger fram sin kritik genom andra tidningar eller genom intervjuer med ”tunga 

socialdemokrater”, professorer eller JO. Kritiken i dessa artiklar handlar just om vad som skett på 

annandagen, eller att Danielsson har börjat skymma valfrågorna på grund av det mediedrev som 

han står i centrum för. Slutligen är man hela tiden tydlig med att man försökt nå Danielsson för 

en kommentar, dock utan att lyckas. Även om kritiken kommer från andra personer eller 

tidningar så riktar även Svenska Dagbladet stark kritik mot Danielsson då man väljer att ta med 

dessa artiklar och väljer just dessa personer som får föra fram sin åsikt. Visserligen var det vissa 

personer som gav sitt stöd till Danielsson, men det är få personer som fått komma till tals som är 

kritiska till medias del i ”turerna kring Danielsson”. Att Danielsson inte vill kommentera kritiken 

gör också att den sidan av historien inte kommer fram, och därmed blir kritiken en slags sanning 

för läsaren.  

 

I artiklarna som publicerades i Dala-Demokraten har man inte gett så mycket 

bakgrundsinformation till vare sig tsunamin, Danielsson eller drevet mot honom vilket gör att 

man får uppfattningen av att tidningen på ett annat sätt räknar med att den som läser detta redan 

är insatt i både fallet Danielsson, mediedrevet och även i större politiska resonemang. Synen på 

läsarna skulle därmed kunna se annorlunda ut än i de andra tidningarna. Kanske beror detta på att 

det är direkta åsikter som skrivs, utan att några andra personer får komma till tals. Journalistikens 

rundgång blir på ett sätt tydlig även i Dala-Demokraten då man även här tar upp drevet mot 

Danielsson. Däremot så ställer man sig emot just det drev som pågår. Just det faktum att Dala-
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Demokraten inte hade lika mycket material, som framför allt fanns hos Aftonbladet, gör också att 

tidningen inte deltog på samma sätt i drevet. Genom de artiklar jag tagit del av tar de snarare 

avstånd från det (även om de skriver om det). En annan anledning till att det inte finns lika 

många artiklar om Danielsson kan vara att arkivet inte är lika stort och välsorterat som det var 

hos Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Dala-Demokraten är också en mindre dagstidning i 

jämförelse med de två andra, och borde då naturligt skriva mer om lokala händelser än om 

nationella. Språket i dessa artiklar är mer ”politiskt” med flera svåra termer och invecklade 

resonemang. Om man jämför texterna från tidningen med artiklarna i exempelvis Aftonbladet ges 

här en mer nyanserad bild. Dala-Demokraten är en socialdemokratisk tidning vilket skulle kunna 

vara en av anledningarna till att Danielsson många gånger försvaras i dessa artiklar. Dala-

Demokraten har heller inte tagit det som andra tidningar skriver som fakta, istället reflekterar de 

över det som de andra tidningarna och TV visar utifrån ett större perspektiv. De sätter också in 

det hela i ett större politiskt sammanhang: valrörelsen. Greider skriver också i sin artikel ”så gick 

han” att han inte tror att väljarna påverkas av detta, men det faktum att han tar upp det skulle 

kunna tyda på att han är orolig för hur valet ska gå. 

 

5.2. Verklighetsuppfattning 
Journalister arbetar hela tiden efter sitt eget sätt att se på världen (Bourdieu, 2000). Om dessa 

samtidigt hela tiden följer andra mediers sändningar och skriverier, enligt den rundgång Bourdieu 

beskriver, fortsätter då dramatiseringen och den mediala bilden att lyftas fram i de olika medierna. 

Bourdieu menar ju också att medier, eller TV, har ett monopol på världsbilden (Bourdieu, 2000) 

vilket skulle betyda att den vanliga människan får sina åsikter styrda av vad medier väljer att lägga 

fokus på. Det är också just det som många av de teoretiker som jag i teorikapitlet redogjort för 

menar. Även om man är kritiskt inställd till medier så har man ingen möjlighet att pröva andra 

teser då man inte har någon annan bild att jämföra med (om man inte varit på plats eller kanske 

känner personerna som omskrivs, vilket inte alltid är fallet). Ett ganska lysande exempel på att 

bilderna som man får genom medierna uppfattas som en slags verklighet är en av artiklarna i 

Aftonbladet: ”Vi såras av Danielsson.” Denna artikel bygger på en intervju med två människor. De 

har fått en bild av hur Danielsson agerat, eller inte agerat, vid tsunamikatastrofen genom 

medierna. Den bilden som de fått ta del av gör att de känner att han har sårat dem, trots att det 

inte framkommer någonstans att de har träffat Lars Danielsson personligen. Detta är ett tydligt 

exempel på Bourdieus teori om att medierna många gånger äger ensamrätt på ”sanningen” eller 

på verkligheten. Den sanning som Aftonbladet, och andra medier, målat upp om Danielsson gör 
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att publiken tar till sig den del av sanningen som man valt att fokusera på, och att de även får 

känslor som påverkas av hur medierna framställer denna person som syndabock eller hjälte. 

 

I ett av blogginläggen skriver också en person till Lars Danielsson i du-form. ”Du ljuger och gömmer 

dig. Du utnyttjar ett system som dina partikamrater byggt upp” […] Personen bakom bloggen verkar se 

mediernas bild av Danielsson som en sanning. Personen skriver även om Danielssons flygresor, 

hans lägenhet och hans lögner. Både Aftonbladet och Svenska Dagbladet har skrivit att 

Danielsson ”måste lägga korten på bordet” eller att han ”vägrar säga sanningen”. Dessa formuleringar får 

fram en bild av att Danielsson inte har sagt sanningen eller att han inte har berättat allt han 

kommer ihåg från vad han gjorde på annandag jul 2004. I en kommentar till ett av blogginläggen 

skrivs just det faktum att Danielsson kanske inte kommer ihåg mer än det han har sagt, medan 

andra som kommenterat menar att Danielsson ljuger. Även Danielssons flygresor och hans 

lyxbostad blir en sanning för publiken. Danielsson menade själv att det var sant att han rest med 

regeringsplanet, dock påpekade han det faktum att det fanns andra anledningar till det än vad 

som kommit fram i medierna. Bland annat att han omöjligt kunde vistas i offentligheten på grund 

av den negativa publicitet han faktiskt fått och att han då inte heller kunde resa reguljärt på ett 

säkert sätt. Danielssons bild av detta kom dock aldrig fram, Danielssons vardag med hot, rädsla 

och livvaktsskydd blev heller inte någon sanning för publiken då denna inte fick ta del av den 

sidan av historien. Vilken sanning som är den mest korrekta är kanske en subjektiv fråga, men för 

den vanliga människan blir det svårt att kunna ta till sig en annan sanning än den som belyses 

genom medierna. Alltså blir Danielsson en syndabock om medierna väljer att belysa honom som 

just det, vilket i sin tur leder till att exempelvis de intervjuade personerna i Aftonbladets ”Vi såras 

av Danielsson” tar till sig detta så mycket att de även känner att de har blivit sårade av Danielsson 

och även misshandlade av regeringen som det också stod i artikeln. 

 

Då ”sanningen” i sig är ett brett begrepp, och kan se olika ut beroende på vem man frågar kan 

det också vara viktigt att se hur de olika tidningarna själva argumenterar för den bild som målas 

upp genom dem. Aftonbladet verkar ha en uppfattning i de utvalda artiklarna om vad sanningen 

är, då det inte varit i någon av artiklarna jag analyserat därifrån där sanningen problematiserats. 

Istället lyfts sanningen fram som relativt enkel då Aftonbladet i dessa artiklar formulerar sig i stil 

med: ”Aftonbladet avslöjar”, ”Statssekreterare Lars Danielsson lever kungligt. […] Notan får skattebetalarna 

stå för” och ”regeringen mörklägger fakta kring Lars Danielsson och vad som verkligen hände den 26 december 

när tsunamin drabbade södra Asien”. Men hur ser de andra tidningarnas sanningsbild ut? Dala-

Demokraten problematiserar mediernas bild av sanningen. Bland annat skriver Greider i ”Så gick 
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han” att en katastrof av sådan magnitud som den i Bengaliska viken kan ingen regering gardera sig 

mot, och den insikten fanns uttryckt i katastrofkommissionens rapport. Kommissionen glömde 

dock själv bort denna insikt i de slutsatser man drog, samtidigt blev katastrofkommissionen 

betraktad som helig och oberörbar för kritik (Greider Dala-Demokraten 2006-08-30). Vem som 

betraktade kommissionen som oberörbar för kritik uttrycker inte Greider, även om det i 

sammanhanget kan tänkas att han menade just medierna. Dock inser han här att även 

katastrofkommissionen kan begå misstag och inte bör ses som en absolut sanning. Även 

Sundberg problematiserar sanningen i artikeln ”KU är ingen domstol” (Dala-Demokraten) där han 

menar att KU:s utfrågningar med Dahlgren och Danielsson kan liknas vid förhör och att 

inramningen för tankarna till rättegångar: 

 

[…]”att katastrofhändelsen var en extraordinärt ovanlig händelse hamnar lätt i bakgrunden. 

Diverse fel och misstag hamnar i förgrunden. Precis som i rättegångsfilmer missas sådant som att 

alla som skulle ha försatts i en liknande situation skulle ha gjort liknande fel och misstag”.  

 

Svenska Dagbladet skrev om JO:s förhör av Danielsson i artikeln ”JO hörde Danielsson om 

tsunamiagenda”. I denna artikel problematiseras inte de uttalanden som finns med, utan det som 

sägs av Nils-Olof Berggren citeras och Svenska Dagbladet förhåller sig därmed relativt objektiv. 

Att en person förhörs av JO säger mycket i sig, och Svenska Dagbladet talar egentligen bara om 

vad som hänt och att Danielsson ifall han skulle ha gjort något ”fel” i sammanhanget i så fall 

gjort sig skyldig till någon form av tjänsteförseelse. När Danielsson sagt till Ekot att svaret på 

JO:s frågor fanns att läsa i katastrofkommissionens rapport dras också slutsatsen att Danielsson 

står fast vid sin första version, att han ringde tre gånger till Dahlgren. Svenska Dagbladet skrev 

också att Danielsson antytt att han på nytt svängt i frågan om han talat med UD eller inte. Vad 

Danielsson menade med det han hade sagt var i detta läge svårt att ta reda på eftersom han ju inte 

ville kommentera det. När Danielssons egen bok kom ut kunde man dock ta del av en annan bild 

av denna kommentar då han här nämner just detta JO-förhör. Han skriver att när han kom ut 

efter förhöret möttes han av en ”hysterisk presskår som skrek ut frågor som jag knappt kunde urskilja” 

(Danielsson, 2007:228). Danielsson berättar att han fått rådet av sin presschef att säga en mening 

som kommentar, och att han därför hasplade ur sig något meningslöst. Danielsson menar sedan 

att denna mening vändes och vreds på i media, och fick bland andra Ekots reporter att påstå att 

han ”svängde på nytt” (Danielsson, 2007:228-229). Ekots slutsats blev alltså sedan citerad av 

Svenska Dagbladet, och ”sanningen” spred sig även genom den artikeln. Svenska Dagbladet har 

dock varit försiktigt med att dra slutsatser om sanningen, och även i de andra artiklarna väljer 
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man att få fram sina fakta genom citat från ”tunga socialdemokrater”, från kvällspressen eller från 

JO. Men valet av intervjupersoner blir en vinkling av sanningen. Genom att inte problematisera 

denna vinkling så skulle det även här kunna bli så att Svenska Dagbladet uppfattas säga sanningen 

då man får fakta från flera intervjupersoner, trots att man i själva verket bara visar upp en viss del 

av sanningen. 

 

5.3. Personifiering 
Jag har tidigare skrivit om mediers ensamrätt på ”sanningen” då man visar händelser och 

personer för allmänheten som de annars inte skulle ha kunnat ta del av. Genom personifiering 

skapas också en slags relation till våra politiker, och dessa personers framställning i medierna blir 

viktig för allmänhetens uppfattning av dem (Hermes, 1999:69). En politiker som har svårt för att 

uttrycka sig och visa sig i medier borde då också ha svårt att bli populär hos allmänheten. Det är 

ju trots allt den enda bild som de flesta människor kan ta del av när det gäller våra politiker, eller 

statssekreterare också för den delen. Thompson berättar också om just de problem det kan bli av 

att offentliga personers tabbar kan visas för miljoner tittare om och om igen (Thompson, 

2001:159). 

 

Andersson Odén m.fl. beskriver hur Göran Persson och Laila Freivalds fick bli personerna som 

representerade hela Sveriges agerande i samband med tsunamin (Andersson Odén m.fl., 2005). 

Även Lars Danielsson, skulle jag mena, fick bli en personifierad representant för den sena starten 

i hjälparbetet, och hans samtal med Hans Dahlgren blev då en viktig del av detta. Danielsson själv 

menar att hela Sveriges hjälparbete omöjligt kan hänga på en enda person, samtidigt som 

förlusten genom döda och saknade svenskar trots allt inte hade förändrats. Oavsett hur mycket 

han egentligen påverkade den sena hjälpinsatsen så kan han dock ha blivit en av dem som fick ta 

den personliga smällen för detta genom det drev som pågick. I artiklarna från de tre tidningarna 

som jag har analyserat har han haft en central roll i beskrivningen av tsunamin. Även här är det 

främst Aftonbladet som i detta skede direkt kopplar samman tsunamin med Danielsson och vad 

han gjorde på annandagens morgon. Även Svenska Dagbladet skrev att Danielsson ”vägrade” att 

tala om sanningen om vad han gjorde, medan Dala-Demokraten skrev att Sveriges hjälpinsatser 

förmodligen inte hängde enbart på vad Danielsson gjorde den 24 december 2004. 

 

Hur såg då personifieringen ut i artiklarna? Aftonbladets artikel ”Vi såras av Danielsson” är ett 

exempel på personifiering. Den belyser dels anhöriga till drabbade svenskar och dels deras 

missnöje och direkta kritik mot Danielssons agerande. Personifieringen blir då tydlig både genom 
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normalsvensken och genom att kritiken riktas till just en specifik person. I artikeln säger de 

intervjuade själva att de får intrycket av att Danielsson inte tar frågan på allvar, samtidigt säger de 

i meningen innan att de blir sårade av det. Intrycket de får blir då en sanning för dem och Lars 

Danielsson är personen som sårar dem. I en annan av Aftonbladets artiklar, ”20 frågor – 20 avslag”, 

skriver man i den första bildtexten att Danielsson fortfarande inte berättat vad han gjorde den 26 

december, under denna är det en bild på när vågen drar in över stranden och människor flyr i 

panik. Bildtexten lyder: ”543 svenskar dog i tsunamin den 26 december 2004”. Detta upplägg skulle 

egentligen kunna tolkas som att Lars Danielsson är starkt misstänkt för att ha dragit igång en 

tsunami där en massa människor omkom. Detta resonemang är visserligen starkt överdrivet, men 

att sätta samman en mening om att man vill veta vad han hade för sig när 543 svenskar dog kan 

mycket väl föra tankarna till att han faktiskt är skyldig till själva förödelsen. Vad Danielsson hade 

för sig målas här upp som något av det viktigaste för det arbete som regeringen gjorde för de 

drabbade.  

 

Även i Svenska Dagbladet står Lars Danielsson i fokus för artiklarna, vilket i och för sig skulle 

kunna bero på mitt urval eftersom jag valt ut artiklar som handlar om just Danielsson. Svenska 

Dagbladet skriver i ”Danielsson fortsätter tystnaden” att kvällspressen fortsätter sin kampanj mot 

honom, vilket skulle kunna betyda att tidningen är medveten om det drev som personen Lars 

Danielsson hamnat i centrum för och att man menar att det främst är kvällspressen som driver 

detta. Den artikeln citerar mest vad Aftonbladet och Expressen redan skrivit, om regeringens 

mörkläggning av vad statssekreteraren egentligen gjorde på annandagen och att han inte diariefört 

ett dokument om det egna agerandet. Svenska Dagbladets artikel ”Kritiken växer mot Danielsson” 

lyfter fram Danielsson i ljuset ytterligare då kritik mot honom nu uppkommit genom ”tunga 

socialdemokrater” som menar att han skymmer viktiga valfrågor. Här menar de intervjuade i artikeln 

att turerna kring Lars Danielsson alltså står i vägen för att valfrågorna inte kommer fram då 

media fokuserar mer på Danielsson och hans eventuella lögner. Någon ledamot säger till 

tidningen: ”Folk i Bergslagen, i Norrbotten och i Malmö bryr sig inte om detta, men det tar uppmärksamhet för 

sådant som vill [sic] verkligen vill göra.” Alla s-politiker som Svenska Dagbladet då var i kontakt med 

menar dock att: ”Oklarheterna kring hans telefonsamtal är ingenting väljare eller partimedlemmar ställer 

särskilt mycket frågor om, debatten sker mest i tidningarna och i Stockholm.” Enligt detta påstående kan 

Danielsson alltså ha blivit en så pass stor fråga just för att medierna dragit igång denna kampanj, 

att Danielsson då skymde valfrågorna var kanske i sådana fall även det ett större problem i 

medierna än i ”verkligheten”. Om det då är Danielsson eller om det är medierna som skymmer 

valfrågorna skulle ju i sådana fall också kunna diskuteras. Enligt Bourdieu brukar medier ofta 
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kunna ”dölja genom att visa” (Bourdieu, 2000:32-34). Genom att fokusera på Danielsson så har 

man på detta sätt också dolt ”viktiga valfrågor” för publiken. Det är också just det som Greider 

beskriver i Dala-Demokraten. Greider hoppas på att detta inte kommer att bli en stor fråga för 

väljarna, men samtidigt verkar han oroa sig för just detta då han menar att valdeltagandet sjunker 

för dem som redan misstror politiken som blivit alltmer förknippad med skandaler. 

 

 Om vi jämför artiklarna från Aftonbladet och Svenska Dagbladet med Dala-Demokratens ”KU 

är ingen domstol” så skiljer sig själva fokuseringen en del. Danielsson står egentligen inte i centrum 

för artikeln i Dala-Demokraten, även om det förmodligen är på grund av det drev som fördes 

mot honom som texten skrevs. Istället plockas händelserna in i ett större sammanhang där det 

svenska folkets tilltro till att regeringen alltid ska ta hand om dem står i centrum för 

resonemanget. Att det finns så många fler aspekter kring hanteringen av tsunamikatastrofen, men 

att många, mer komplicerade, sådana gärna försvinner i sammanhanget är också något som 

förklaras i Dala-Demokraten. Sundberg menar visserligen att Danielsson säkert har begått 

misstag, men han menar vidare att Danielsson egentligen bara är mänsklig och att han för den 

sakens skull inte har begått någon brottslig handling. Personifieringen som medier ofta använder 

sig av står inte i centrum för detta resonemang, snarare tvärt om. Här förklaras istället 

händelserna ur ett större, samhälleligt perspektiv. Även Greider (Dala-Demokraten) tar upp 

problemen med den ökade personifieringen och reflekterar således även över mediernas ställning 

och del i det drev som pågick. Man intresserar sig här inte alls för vad Danielsson egentligen hade 

för sig på annandagens morgon. Istället lyfter man detta problem till en något ”högre” nivå där 

det politiska spelet står som en grund för resonemangen och hur drevet mot hela s-regeringen till 

slut nådde en gräns som inte ens Danielsson kunde stå emot. I texten får man del av en kritik 

riktad mot hur personifieringen har blivit det viktigaste inom politiken och att sakfrågorna allt 

oftare hamnar i skymundan. Det sista påståendet finns det ju också stöd för i Svenska Dagbladets 

artikel som handlade just om hur Danielsson skymde viktiga valfrågor. Greider menade också i 

”Så gick han” att det inte var Danielsson i sig som skymde viktiga sakfrågor, utan att detta istället 

handlar just om den ökade personifieringen i media.  

 

Intresset för just personen Lars Danielsson verkar ha varit stort då det även fanns ett stort utbud 

av bloggar som på något sätt tagit upp Danielsson och på så vis fört diskussioner om honom. 

Här diskuteras personen Lars Danielsson. Vad han borde göra. Vad han har gjort. Vad han inte 

har gjort. Mycket av det som diskuteras kommer just från medierna, och det skulle kunna ses som 

ett resultat av personifieringen där. Blogg nummer tre skojar om personifieringen, eller i alla fall 
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om vad Danielsson egentligen gjorde på annandagen, vilket ju till viss del också blir skämt om 

personifieringen. Vad gjorde han den där dagen vid Skåne-tsunamin? Firade han jul kanske? Att 

man just skojar om det visar på en viss medvetenhet när det gäller personifieringen, även i 

kommentarer i den andra bloggen var det någon som skrev att han/hon skiter i vad Danielsson 

gjorde den dagen, det hade inte förändrat någonting ändå, menar personen. 

 

5.4. Moralisk kritik 
Att medier mer och mer riktar in sig på moralisk kritik mot våra makthavare menade Thompson 

bland annat kunde bero på den skiftande gränsdragningen mellan offentligt och privat 

(Thompson, 2001:181-182). Vi har också sett att både Göran Greider (Dala-Demokraten), Widar 

Andersson (Folkbladet) och även Lars Danielsson själv fört fram åsikter om medias inriktning på 

moral. Även Bourdieu förklarar att medier ofta laddar olika händelser med etiska eller politiska 

implikationer för att väcka starka känslor hos publiken (Bourdieu, 2000:35). Jag ska därför börja 

med att gå igenom hur Danielssons och regeringens moral beskrivs i tidningarna och hur detta 

sedan har uppfattats hos publiken. 

 

Aftonbladets chefredaktörs, Anders Gerdins, ledare blev startskottet på ett omfattande 

mediedrev mot Danielsson, i alla fall om man ska tro Danielsson själv. Det faktum att Gerdin 

direkt kopplade händelserna till Bibeln gör att bilden av Danielsson som en syndare förstärks, 

inte ens Jesus skulle ha förlåtit honom längre. Att Aftonbladet sedan fortsätter att räkna dagarna 

gör att man hela tiden kopplar tillbaka vad som skrivs om honom med vad Gerdin skrev i denna 

ledare. Dagarna som lögnen fortsätter räknas, och synden lever på så vis kvar i artikel efter artikel. 

Även i Aftonbladets artikel ”Han flög för 99 667 kr” målar man upp Danielsson som en syndabock 

som lever lyx på skattebetalarnas pengar. Beskrivningen av den totala kostnaden, bilden på 

lyxflygplanet och VIP-servicen målar tillsammans upp en bild av Danielsson som någon som vill 

vara lite förmer än andra. Danielsson väljer att resa kungligt för skattebetalarnas pengar, vilket i 

sig skulle kunna handla om hans brist på respekt för dessa då han annars kunde ha kommit 

billigare undan genom att resa reguljärt. Aftonbladet skrev också i samma artikel att de i februari 

”avslöjat” hur Danielsson bjudit arbetskollegor på champagne, ostron och gåslever för att sedan 

skicka notan till skattebetalarna. Denna fina mat och dryck spär på bilden av någon som skall vara 

”fin” då ”champagne” och ”ostron” kopplas samman till den lite rikare världen.  

 

Aftonbladets artikel ”20 frågor – 20 avslag” ger sken av att regeringen mörklägger något genom att 

inte låta media ta del av uppgifter som skulle kunna bringa klarhet i frågan om vad Danielsson 
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gjorde den 26 december 2004. Här målas alltså regeringen upp som medskyldiga till ett onödigt 

lidande hos de anhöriga då de håller inne med hemliga uppgifter om vad han hade för sig, att de 

alltså mörklägger vad som hänt. Den norska sociologen Thomas Mathiesen menar att ofta då 

kriser eller konflikter uppstår använder sig media av fiendebilder eller liknande för att skapa en 

inre sammanhållning. Detta även om det inte alltid finns en fiende eller om sanningen är mycket 

mer komplicerad än så (Mathiesen, 1993:144). I fallet med tsunamikatastrofen var det inte någon 

fiende som kunde pekas ut som skyldig. Detta var ju en olyckshändelse, en katastrof som inte 

gick att påverka (annat än genom varningar, men det gick inte att klandra vår regering för även 

om det ett tag diskuterades ifall varningssystemet där nere hade fungerat som det skulle). Men i 

nyhetsförmedlingen skulle denna tanke mycket väl ha kunnat sitta i bakhuvudet på journalister. 

Fienden blir då regeringen, först med Göran Persson i spetsen, för att sedan gå vidare till drevet 

mot Danielsson. Regeringen kunde inte ställas till svars för den katastrof som skett, men de 

kunde stå till svars för hur de agerat i samband med den. Dala-Demokraten påpekar det faktum 

att KU inte är någon domstol. Sundberg menar i sin artikel att utfrågningarna av KU kunde liknas 

vid förhör och att inramningen för tankarna till en rättegång. 

 

Även Svenska Dagbladet skriver om Danielssons moral, men inte lika tydligt och anklagande som 

Aftonbladet gjort i de artiklar som jag analyserat därifrån. Bland annat så lyfter Svenska 

Dagbladet, i artikeln ”Danielsson fortsätter tystnaden”, fram att Danielsson kan ha brutit mot lagen, 

vilket får fram bilden av att han även skulle vara kriminell. Att någon bryter mot lagen är ett 

negativt uttryck och även denna artikel blir negativ mot Danielsson. Att Danielsson ”vägrar” tala 

om vad han gjorde annandag jul skapar en bild av att han döljer något eftersom han inte vill tala 

om sanningen. ”Att vägra tala om sanningen” är starkt förknippat med moralfrågor då vi i Sverige 

många gånger sätter sanningen högt. Svenska Dagbladets artikel ”Kritiken växer mot Danielsson” 

förklarar att ”tålamodet mot Danielsson minskar”. Att någon blir en belastning för någon annan är 

starkt negativt laddat, Danielsson har inte ens sina egna partikamrater som stöd längre. Han står 

ensam kvar och förstör för partiet och valkampanjen då tidningarna koncentrerar sig mer på 

honom än på valfrågorna. Den moraliska kritiken är dock inte lika synlig i Svenska Dagbladet och 

de har mest handlat om att Danielsson skulle ha ljugit. Inte heller de artiklar jag analyserat från 

Dala-Demokraten har skrivit om Danielssons moral, inte i någon av de artiklar som jag analyserat 

från Dala-Demokraten har Danielssons moral ifrågasatts, istället har Greider diskuterat att 

perspektiven i det mediedrev som uppkom varit alldeles förryckta samtidigt som 

Kriskommissionens rapport nästan blev betraktad som helig, är det någon moral som ifrågasätts i 

Greiders artikel så är det i sådana fall mediernas.  
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Det är alltså främst Aftonbladet som har satt Danielssons moral i fokus som en stor del i två av 

artiklarna och något mindre del i ”20 frågor – 20 avslag”. I Aftonbladets artikel ”Vi såras av 

Danielsson” säger de intervjuade direkt att det handlar om moral och etik. Det handlar om att han 

skulle ha ljugit och att han måste lägga korten på bordet. För de intervjuade är detta viktigt. 

Aftonbladet använder sig av metaforer som ”sårade” och ”misshandlade”, ord som i sig är starka 

och negativt klingande. Regeringen blir på så vis levande, det handlar om människor som beter 

sig illa. Svenska Dagbladet menar att Lars Danielsson ”vägrar” säga vad han gjorde på 

annandagen, som att de visste att han verkligen stod och höll inne på en stor hemlighet. Om vi 

tittar hur det såg ut i bloggvärlden så diskuteras Danielssons lögner, att han åkt med 

regeringsplanet och även hans lyxbostad, speciellt i den första bloggen jag redovisade. Här menar 

bloggaren att Danielsson nu måste avgå, han har gjort så många fel att han inte kan vara kvar. 

Detta är saker som främst Aftonbladet skrivit om, och tas alltså upp av den vanliga människan. 

Tidningarnas skriverier om offentliga personers moral blir härmed viktigt. I de etiska reglerna hos 

Pressombudsmannen står det skrivet: ”överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå 

från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning” 

(www.po.se/skrivut2.jsp?article=1011). Det kan naturligtvis vara svårt att dra gränsen för vad 

som är viktigt för allmänheten och vad som istället skulle kränka privatlivets helgd. Danielsson 

själv kände sig förföljd då hela hans familj ringdes upp och kritiken för hans moral fick många 

svenskar att vända sig emot honom. Eftersom en högt uppsatt människa inte ska slösa på 

skattebetalarnas pengar skulle det kanske då också vara på sin plats att granska dennes flygresor. 

Men om dessa flygresor egentligen ligger inom ramarna för de regler som finns, så som 

Danielsson påstår? Danielsson själv menar att han fått utstå många hot och glåpord från 

allmänheten som på något sätt sett honom som sin egendom. Jag kan dock inte tänka mig att det 

skulle vara en ensam artikel som har skapat denna uppståndelse, och därmed är det kanske inte 

heller en enskild artikel som har kränkt privatlivets helgd. Istället är det förmodligen flera stycken 

som tillsammans skapar en större helhet och som förmedlar den dramatiserade bilden till 

publiken, som i sin tur tar denna för sanning.  
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6. Diskussion 
I arbetet med att analysera artiklar har jag fått uppleva hur det kan vara att vandra en bit på den 

hermeneutiska spiralen. De olika delarna har hela tiden kunnat ses ur ett större perspektiv 

samtidigt som helheten har speglats i de artiklar som jag tagit del av. Jag har också en gissning om 

att de olika delarna kanske inte var för sig kan förklara drevet som uppkom och utvecklingen av 

det, men att de tillsammans bildar något som bör ses som en större helhet. Att de tillsammans 

inte bara blev en mängd artiklar om Danielsson utan att de istället blev ett mediedrev som satte 

honom i centrum. Danielsson blev på denna tid en rikskändis, och då kanske inte en särskild 

omtyckt sådan. 

 

Aftonbladet gick, enligt Danielsson, i täten för ett omfattande, klassiskt drev, medan Svenska 

Dagbladet stod för ett mer politiskt drev mot Danielsson. De artiklar från Aftonbladet som jag 

har analyserat stämmer in på bilden av ett klassiskt drev, medan Svenska Dagbladet i de utvalda 

artiklarna är mer försiktigt. Att det var just en kvällstidning som valde det mer ”klassiska” drevet 

var kanske inte så konstigt då dessa tidningar är beroende av lösnummerförsäljningen och 

därmed behöver sticka ut med lockande rubriker, så kallade scoop. Något som också är intressant 

när det gäller just Aftonbladet är att detta är den största socialdemokratiska tidningen, och det är 

också en av de tidningar som varit hårdast i drevet mot Danielsson. Det faktum att tidningen är 

med och bygger upp detta drev, som riktar sig mot en nyckelperson som tillhör den egna 

politiska ståndpunkten, precis lagom inför valkampanjen är något som kan vara intressant att 

analysera närmare. En aspekt skulle kunna vara att historien om Danielsson sålde, och som den 

kvällstidning Aftonbladet är så brydde man sig mer om att hitta scoop än att följa den politiska 

ståndpunkten. Förmodligen finns det flera anledningar till detta. 

 

6.1. Svar på frågeställningen 
Att en högt uppsatt person missköter sitt jobb kan vara relevant för medier att granska utifrån sin 

roll som den tredje statsmakten. Kritiken mot Danielsson skulle säkert kunna vara befogad, det 

har jag dock inte haft som avsikt att ta reda på. Men om man sätter Danielssons förehavanden på 

annandagen i relation till 543 döda svenskar, så som Aftonbladet gjorde, kan det se ut som att 

människoliv hade kunnat räddas eller att sorgen hade blivit mindre för de drabbade om han skött 

sitt jobb. Även om förnuftet säger att det inte är så, så sätts dessa två sammanhang i nära relation 

till varandra vilket kan leda till den kopplingen och Danielsson blir då utpekad som en syndabock 

för det lidande som de drabbade svenskarna fått utstå.  
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Danielsson framstår som nonchalant inför det faktum att många människor omkommit i en 

katastrof, framför allt i artiklarna från Aftonbladet, men kopplingen finns även i artiklarna i 

Svenska Dagbladet. I själva verket är bilden naturligtvis mer nyanserad än så, och genom 

Danielssons egen bok får man se en annan sida där medierna istället framstår som de elaka, de 

som är påträngande och bedriver personförföljelse. Danielssons bild nådde dock aldrig fram till 

det svenska folket under själva drevet, ty det är ju medierna som är våra informationsbärare. Det 

blir då medierna som formar vår bild av verkligheten. Speciellt när vi inte har någon som helst 

möjlighet att ta reda på något genom någon annan väg. Bilden av Danielsson målades heller inte 

bara upp som nonchalant inför tsunamin, bland annat i Aftonbladet plockade man fram andra 

fakta (läs scoop) om honom för att spä på bilden av en människa som lever lyxliv med 

skattebetalarnas pengar. Svenska Dagbladets beskrivningar som: ”vägrar säga sanningen” och ”Lars 

Danielsson kan bryta mot lagen” får Danielsson att framstå som opålitlig. Aftonbladets beskrivningar 

såsom ”vi såras av Danielsson” och ”Lars Danielsson reser kungligt, notan får skattebetalarna stå för” 

bygger upp en bild av Danielsson som en egoistisk person som inte bryr sig om sina 

medmänniskor. Dala-Demokraten har inte koncentrerat sig på Danielsson som person och 

därmed har tidningen heller inte målat upp någon speciell bild av honom, varken positiv eller 

negativ. Regeringen har inte fått samma utrymme i de artiklar jag har analyserat. Aftonbladet 

målade dock upp bilden av att regeringen deltar i mörkläggningen, och att man på så vis försvarar 

Danielssons lögner och hans nonchalanta inställning. På så vis målas bilden upp av en regering 

som backar upp och försvarar den person som gjort sig skyldig till flera felaktigheter. I och med 

att Svenska Dagbladet i en artikel citerade Aftonbladet spreds även i den artikeln bilden av en 

regering som deltar i en mörkläggning. Detta medför att regeringen även blir medskyldig i 

mediernas bild av den. Dala-Demokraten skriver om en samordnad kampanj mot hela s-

regeringen, och menar på så vis att regeringen har fått ta alltför hårda smällar av tsunamins 

efterskalv, då man menar att perspektiven är alltför förryckta. Bilden av regeringen blir i denna 

tidning mer nyanserad och till och med på gränsen till positiv. 

 

Bloggarna om Danielsson var många och visade att statssekreteraren även fanns med på den 

allmänna samtalsagendan. Åsikterna gick isär, men bara det faktum att människor diskuterade 

Danielsson visar på medias symboliska makt över vad allmänheten talar om, då det diskuterades 

både om hans användning av regeringsplanet och vad han egentligen kan ha haft för sig på 

annandagen. Aftonbladet skrev själv i recensionen av Danielssons bok att han ”maldes kanske 

sönder av den kamp som i vår uttunnade demokrati står mellan medievärld och politik” (Svenning, Aftonbladet 
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2007-09-02). Även Lars Danielsson själv talade om medierna som ”den första statsmakten”, då dessa 

ofta har makten att både anklaga, döma och även verkställa domen. Bland annat i Aftonbladet 

kan man se detta i beskrivningen av Danielssons användning av regeringsplanet, själva vinklingen 

och bara det faktum att man tog upp det i tidningen visade på att man ansåg att Danielsson gjort 

något fel. Han blev därmed dömd, i alla fall symboliskt, av Aftonbladet. Denna dom togs sedan 

upp av svenska folket och belystes genom exempelvis blogginlägget där personen ansåg sig veta 

att Danielsson gjort fel. På så vis spreds Aftonbladets sanning och makten att kunna döma en 

person och även sprida denna dom som en sanning blev gällande. Lars Danielsson beskriver 

medias fokusering på skandaler för ”skitsakernas tyranneri”. Göran Greider skriver om att ideologin 

inte längre är lika levande inom politiken och att detta skulle kunna vara en av anledningarna till 

att medier fokuserar alltmer på skandaler. Oavsett vad det beror på så stämde denna bild in på 

artiklarna från Aftonbladet och även till viss del i Svenska Dagbladet. Att Dala-Demokraten inte 

på samma sätt fokuserade på Danielsson kan det finnas olika orsaker till. Att tidningen utkommer 

i Dalarna skulle kunna vara en av anledningarna, bland annat eftersom det också sades i en av 

artiklarna från Svenska Dagbladet att Lars Danielsson var något som diskuterades i Stockholm 

och i tidningarna. En annan anledning skulle kunna vara att Dala-Demokraten är en lokaltidning 

som i större utsträckning skriver om lokala händelser framför nationella händelser eller om 

personer som befinner sig i Stockholm. Naturligtvis kan även tidningens politiska ställning också 

vara en anledning till att man istället tagit Danielsson till försvar i artiklarna. 

 

Bourdieus teori går bland annat ut på att medier ”döljer genom att visa”, och att det därmed 

uppkommer något som skulle kunna jämföras med censur. Genom detta får man då det 

oväsentliga att bli något väsentligt. Den ökade personifieringen i media skulle också innebära att 

politikerna, som personer, blir allt viktigare i dagens samhälle, medan partipolitiken får stå åt 

sidan. Jämfört med exempelvis USA så har vi inte heller något personval i Sverige. I dagsläget är 

det för oss partiernas program som fortfarande är viktigast för oss när det börjar dra ihop sig för 

val, men den ökade personifieringen i media skulle kunna innebära att vi rör oss i en riktning 

därifrån. Fokus på otrohetsaffärer och moralisk kritik skulle då kunna komma att bli allt vanligare 

i Sverige, liksom i USA. Detta blev även tydligt då bland annat Göran Perssons husbygge och 

Anna Sjödins krogbråk upptog en hel del plats i medierna. Mediedrevet mot Lars Danielsson 

skulle då också kunna ses som en del av denna utveckling.  
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6.2. Problem som uppkommit under arbetets gång 
I mitt arbete med att få fram faktauppgifter och artiklar om Lars Danielsson mötte jag ett enormt 

utbud. Det fanns recensioner. Det fanns bloggar. Det fanns en hel uppsjö av artiklar, krönikor 

och ledare som handlade om denna man som blivit en rikskändis från att ha varit en relativt 

osynlig man vid sidan av Göran Persson. Det fanns till och med en bok med hans egna tankar 

och reflektioner kring det drev som han hamnade i centrum för. Några problem att hitta fakta 

uppstod inte. Däremot kunde det uppkomma problem med att sålla i all den information som 

fanns om honom. Det var svårt att välja. Naturligtvis kunde jag ha valt annorlunda när det gäller 

mitt urval. Därför har jag försökt motivera urvalet, men självklart kan jag inte gardera mig mot att 

det kan ha funnits andra artiklar som jag missat och som i sammanhanget också hade varit högst 

relevanta. Att hitta artiklar från Dala-Demokraten var dock svårare och jag hittade få artiklar som 

byggde på intervjuer eller faktauppgifter. Därför blev mitt urval från Dala-Demokraten något 

annorlunda vilket skulle ha kunnat förändra bilden av hur tidningen följt drevet mot Danielsson.  

 

Eftersom jag har gjort en kvalitativ studie så har jag inte kunnat dra några generella slutsatser och 

jag har därför bara kunnat beskriva en liten del av det drev som pågick. Mitt syfte har dock inte 

varit att dra några generella slutsatser, och jag anser ändå att jag fått fram en bild av hur det såg ut 

i just de artiklar som blivit utvalda. Ett större urval hade kanske kunnat göra att man kan dra fler 

slutsatser, samtidigt så är det inte säkert att ett större urval hade gett ett bättre resultat då jag inte 

hade kunnat gå in lika djupgående på de utvalda artiklarna som jag nu kunnat göra. 

 

6.3. Förslag på vidare forskning 
Det hade varit intressant att forska vidare på hur de olika tidningarna själva ser på det drev som 

fördes mot Lars Danielsson. Anser man att man alltid följt de pressetiska reglerna? Anser man att 

alla de sakuppgifter man fick fram och publicerade om Danielsson låg i allmänhetens intresse? 

Gränsen mellan kritisk granskning och ren personförföljelse kan ibland vara hårfin, och vem 

bestämmer egentligen var gränsen går? Det hade också varit intressant att göra en kvantitativ 

innehållsanalys av fler tidningar och andra medier då man hade kunnat dra slutsatser om drevets 

omfattning. Vidare hade det varit intressant att se närmare på hur och varför ett sådant här drev 

uppstår och hur arbetet på en nyhetsredaktion förändras när det pågår. 
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