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Förord 
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uppsatsens gång! 
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vårens seminarietillfällen. 

  

Växjö, den 21 maj 2015. 

  

  

  

  

__________________                             __________________ 

 

Fredrik Johansson                                    Mikael Lidén 
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Sammanfattning 

  

Examensarbete i redovisning och finansiering för Civilekonomprogrammet: 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi, 4FE11E, VT-2015. 

  

Författare: Fredrik Johansson och Mikael Lidén. 

Handledare: Anna Stafsudd och Martin Holgersson. 

Examinator: Andreas Jansson. 

  

Titel: Affärspress eller skvallerblaska? – Hur media fungerar i en 

bolagsstyrningskontext. 

  

Bakgrund: Media är idag en av övervakarna inom bolagsstyrningen och forskning visar 

på att det är den viktigaste övervakaren för att förmedla information till allmänheten. 

Det finns dock tvetydig och motsägelsefull forskning kring effektiviteten i medias 

övervakning, då det kan finnas incitament till att inte rapportera på ett opartiskt och 

oberoende vis. Denna studie kommer granska medias rapportering, för att öka 

förståelsen för dess rapportering och huruvida det är en fungerande övervakare eller 

inte. 

  

Syfte: Att öka förståelsen kring om media fungerar som en övervakare inom 

bolagsstyrning och i sådant fall hur. 

  

Metod: Studien har en deduktiv forskningsansats där vi genomfört en komparativ 

flerfallstudie bestående av medias rapportering från fem svenska företagsskandaler, där 

rapporteringen hämtats från fyra av de största tidskrifterna i Sverige. Det empiriska 

underlaget har analyserats med hjälp av en analysmodell som beskriver 

stigmatiseringsprocessen och denna har underlättat behandlingen av det insamlade 

empiriska underlaget. 

  

Resultat: Studien visar på tendenser att media fungerar som en övervakare i en svensk 

bolagsstyrningskontext, då dess rapportering överensstämmer med de kriterier som en 

övervakare bör följa.  
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Abstract 

  

Master Thesis in Business Administration, Accounting and Finance: School of 

Business and Economics at Linnaeus University, 4FE11E, 2015. 

  

Authors: Fredrik Johansson and Mikael Lidén 

Advisors: Anna Stafsudd and Martin Holgersson 

Examiner: Andreas Jansson 

  

Title: Business Press or Gossip Tabloids? – How Media Functions In a Swedish 

Corporate Governance Context. 

  

Background: Media is considered the most important gatekeeper when it comes to 

providing key information to the public. Despite this, the previous research in the 

subject is conflicted whether the media is efficient in its role as a gatekeeper or not. 

There are a number of criterias that a gatekeeper is supposed to comply, but since there 

might be incentives to break this compliance and because of that we attempt to 

investigate whether the Swedish media is an efficient gatekeeper or not. 

  

Purpose: Increase the knowledge whether the media is a functional gatekeeper or not, 

and describe how this function works. 

  

Method: The study has a deductive research approach and has been conducted through 

a comparative multi-case study consistent of five Swedish corporate scandals, where the 

empirical data has been collected from four of the largest newspapers in Sweden. The 

empirical material has been analyzed through an analytic model describing the 

stigmatization process. 

  

Results: 

The results of the study shows tendencies that the media is in general a well functioning 

gatekeeper in the Swedish corporate governance system, since its reporting is compliant 

with the criterias that both research and proffesion suggests that a gatekeeper should 

comply. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet redogör vi för vad media har för roll inom bolagsstyrning och 

vad som krävs för att media ska fungera som en övervakare. I problemdiskussionen förs 

en diskussion kring de problem som uppstår för att media ska fungera som en 

övervakare och den befintliga forskningen inom området presenteras. Denna diskussion 

mynnar ut till syftet i studien och kapitlet avslutas med en disposition över studien. 

 
1.1 Bakgrund   

Företagsskandaler är något som förekommit lika länge som företag har existerat (Sims, 

2009) och har varit flitigt omskrivet i media under det senaste decenniet. Skandalerna 

skiljer sig åt både vad gäller struktur och uppsåt, men en gemensam nämnare är att den 

mediala uppmärksamheten varit stor när de blivit uppdagade. Det är genom media som 

nyheter når ut till allmänheten och media blir således en viktig kanal för att se till att 

allmänheten blir informerade om aktuella händelser i dess omgivning. 

    

Medias rapportering kan ses som tvådelad, där den antingen kan vara en originalkälla 

eller en vidarerapportering av redan uppmärksammad händelse (Miller, 2006). När 

media agerar som originalkälla och är den som upptäcker händelsen kan det benämnas 

som att vara en whistle-blower. Vidarerapporteringen har förenklats i takt med 

teknologins framfart, då det har blivit lättare att ta del av och sprida information vidare, 

framför allt via Internet. Media har också fått en annan roll i samhället idag, då 

allmänheten lättare kan ta del av information och är då mer uppdaterade än tidigare 

(Quandt & von Pape, 2010). 

    

Som en följd av utvecklingen kring medias rapportering har det blivit än viktigare att 

vara källkritisk och se var den ursprungliga rapporteringen kommer ifrån, då 

trovärdigheten mellan källorna skiljer sig. En affärsmässig tidskrift är exempelvis mer 

trovärdig än en privat blogg (Miller, 2006) och det kan vara viktigt att se vad den 

ursprungliga källan rapporterar, då storyn kan bli förvrängd ju fler gånger den 

rapporteras om. 

    

Genom sin funktion att sprida kunskap ut till allmänheten får media en övervakande roll 

i samhället och är den instans som många gånger avgör hur och vad som ska spridas ut 

till allmänheten (Bednar, 2012; Dyck & Zingales, 2003). Inom företagsekonomin 
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fungerar media också som en form av övervakare, en kontrollmekanism för 

bolagsstyrning, där företagen blir tvungna att följa rådande lagar, regler och normer 

(Dyck & Zingales, 2002). Efterföljs inte detta riskerar företaget negativ publicitet och 

som följd av det en försämrad uppfattning hos allmänheten och då en sänkt legitimitet. 

Genom att vara en kontrollmekanism inom bolagsstyrning får media en disciplinerande 

funktion för företagen och marknaden i stort (Bednar, 2012).  

   

Media är inte ensamma med att ha denna övervakande roll inom bolagsstyrning. 

Finansanalytiker och revisorer är två andra professioner som också innehar denna, även 

om deras roller skiljer sig åt (Doukas & Chansog, 2000). Finansanalytikern och revisorn 

har inte incitament i samma utsträckning till att agera whistle-blower och blåsa upp en 

skandal på förhand, då deras jobb mer går ut på att ha stabila och väl fungerande 

företag. Om de upptäcker felaktigheter är de skyldiga att rapportera det, men de har inte 

på förhand samma intresse av att gräva fram och förstora något.  

   

Media däremot kan skörda stor framgång av att vara först med att rapportera kring en 

händelse och det kan leda till karriärmässiga fördelar för en journalist att exempelvis 

gräva fram en skandal. Revisorn däremot har till uppgift att förhindra att företag begår 

felaktigheter och om det skulle komma fram att ett företag som revisorn övervakat 

begått felaktigheter kan den revisorn istället bli av med sitt uppdrag (Dyck et al., 2010). 

Media tycks också få en större roll vid just företagsskandaler, än vid det dagliga arbetet 

inom bolagsstyrning. Revisorerna och finansanalytiker är de som fokus riktas kring så 

länge det står bra till, medan det är till media folk vänder sig när en skandal inträffar och 

då skandaler oftast väcker mest intresse hos allmänheten kvantifieras deras roll och 

betydelse vid just en skandal (Miller, 2006). 

    

För att media ska fungera som en kontrollmekanism inom bolagsstyrning finns det ett 

par variabler som är viktiga att nämna. Då det finns flera övervakare inom 

bolagsstyrning kan det tänkas att dessa ska ha samma villkor och utgångspunkt för att 

kunna vara en övervakare och kontrollmekanism. Däremot återfinns inte samma termer 

i de riktlinjer som de olika professionerna själva anser är viktigt för att de ska fungera. 

Inom revision finns det exempelvis krav på oberoende till sina klienter 

(Revisorsnämnden, 2015), finansanalytiker har i sina yrkesetiska riktlinjer krav på 

objektivitet och seriositet (SFF, 2013) och journalister skall ha en hög grad av integritet 
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och opartiskhet (SJF, 2014). Även om terminologin är annorlunda så är grundprincipen 

ändå densamme, den övervakande rollen disciplinerar företagen och marknaden och de 

olika aktörerna fyller varsin funktion i denna övervakning och blir således 

kontrollmekanismer för bolagsstyrningen.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Media fungerar som en kontrollmekanism inom bolagsstyrning genom att förmedla 

information till allmänheten, disciplinera företagen att följa lagar, regler och normer och 

bildar tillsammans med övriga övervakare (revisorer, finansanalytiker) ett system där de 

kompletterar varandra (Bednar, 2012; Dyck et al., 2010). Den roll media har inom 

bolagsstyrningen har vuxit i takt med att rapportering och informationsspridning blivit 

mer lättillgänglig och utbredd (Quandt & von Pape, 2010; Roohani & Attaran, 2014). 

 

Skulle något företag bryta de rådande normerna i omgivningen kan media komma att 

kritisera företaget, något som kan leda till att allmänhetens bild av företaget försämras 

och till följd av detta måste företaget återfå sin legitimitet. För att återfå detta kan 

företaget exempelvis tvingas byta ut sin företagsledare, eller annan ledande person i 

företaget (Bednar, 2012; Core et al, 2008; Dyck & Zingales, 2003). På så vis måste 

företagen vara noga med att hålla sig innanför de accepterade ramar som samhället har, 

för att inte bli omnämnd på ett negativt sätt i media. På det sättet har media en 

disciplinerande effekt och gör att företag måste beakta i förväg vad effekterna kan bli av 

ett visst agerande (Bednar, 2012). 

  

I rollen som övervakare förutsätts det att rapportering och granskning ska ske 

opartiskt,  objektivt och oberoende (Mermin, 2004; Shehata, 2010). Däremot uppstår det 

här ett problem, då innebörden i objektivt kan tolkas på olika sätt. Medias definition av 

objektivt behöver inte nödvändigtvis stämma överens med bolagsstyrningens. 

Journalister kan exempelvis använda sig av olika strategier för att framstå som 

objektiva. En strategi kan vara att journalisten citerar och hänvisar till originalkällan och 

av den anledningen stämmer artikeln och är objektiv. Journalisten kan också skriva om 

båda sidorna av en nyhet och på så sätt hävda att artikeln är objektiv. Detta behöver 

dock inte innebära att det är objektivt och nyheten kan vara vinklad ändå, då 

journalisten väljer att framhäva vissa delar än andra i händelsen. (Tuchman, 1972). 
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Ett annat problem är också att det skapas ett slags förväntningsgap mellan vad 

forskningen anser vara det viktigaste för en övervakare, och vad professionerna själva 

använder för terminologi i dess yrkesetiska riktlinjer (Lee et al., 2009). Då forskningen 

påvisar vissa faktorer som viktiga, kan professionerna använda sig av liknande, men 

inte samma, faktorer och det kan då skapa oklarhet kring vad som faktiskt är det 

viktigaste för att agera som en kontrollmekanism. Denna förvirring mellan forskning 

och profession kan då leda till att området inte nödvändigtvis utvecklas till det bättre, 

utan lever kvar i en förvirrad miljö där det är oklart vad som är den bästa lösningen på 

problemet på lång sikt. 

   

Även om det här kan bli något av ett gap mellan medias och bolagsstyrningens tolkning 

av begreppen, är grundtanken fortfarande att rapporteringen ska vara så opartisk och 

oberoende som möjligt (Tuchman, 1972). I och med detta kan det då förväntas att 

motsvarande händelser ska behandlas på samma sätt mellan olika bolag och branscher, 

det ska alltså inte vara företagets verksamhet som avgör hur händelsen återrapporteras 

till allmänheten. Forskning visar dock på att effektiviteten hos media som en övervakare 

är problematisk och kan vara tvivelaktig (Bednar, 2012). För att agera som en 

bolagsstyrningsmekanism kan det förväntas att rapporteringen ska ske på ett opartiskt 

sätt, men det kan strida mot journalistens möjligheter till att bibehålla bra kontakter med 

sina källor och denna behöver då ha i åtanke vad det är som rapporteras. Detta kan 

skapa en förvrängning mellan vad som är opartiskt och vad journalisten faktiskt skriver 

för att behålla sin källa (Dyck & Zingales, 2003) och det öppnar även för att journalisten 

kan bli påverkad av exempelvis en företagsledare till att rapportera om företaget som 

företagsledaren vill att journalisten ska rapportera (Westphal & Deephouse, 2011). Det 

blir på ett sätt källan som bestämmer vad som ska stå i rapporteringen, även om inte det 

till fullo stämmer med verkligheten (Westphal & Deephouse, 2011). 

   

Ett annat problem kan också vara att artikeln ska väcka intresse för allmänheten att vilja 

läsa den, då det är viktigt för tidningarna att uppnå höga besökarantal på deras sidor. För 

att uppnå detta kan rubriken och texten behöva vinklas efter vad journalisten tror att 

allmänheten är mest intresserad av (Ecker et al., 2014). En tänkbar följd till det är då att 

företag som är verksamma inom en mindre etiskt accepterad bransch blir hårdare 

granskade vid ett snedsteg än vad ett mer accepterat företag blir, då branschen upprör på 

ett annat sätt än exempelvis en mer neutral bransch.  
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Om den etiska nivån av företagets verksamhet medför en annorlunda granskning, trots 

att det faktiska som granskas är likvärdigt hos de båda företagen, finns det risk för att 

journalistens roll som övervakare brister i sin opartiska och oberoende ställning. Det 

kan då ifrågasättas om denne fungerar som övervakare och kontrollmekanism inom 

bolagsstyrning. 

   

Däremot finns det också förespråkare för medias funktion inom bolagsstyrningen. Även 

om dess oberoende och opartiskhet blir ifrågasatt av forskningen ovan, så finns de 

fortfarande där och rapporterar dagligen. Genom att journalisternas incitament skiljer 

sig något från övriga övervakare inom bolagsstyrningen, kompletterar de varandra på ett 

sätt som gör att övervakningen blir mer heltäckande (Dyck et al., 2010). Den 

disciplinerande effekten hos bolagsstyrningens övervakning blir alltså större tack vare 

media och dennes funktion att agera som en whistle-blower vid exempelvis 

företagsskandaler (Dyck et al., 2010). 

   

Som det nämnts ovan skiljer sig forskningen åt om medias roll som övervakare inom 

bolagsstyrning. Det framställs å ena sidan som en övervakare genom att de sprider 

information om företagen ut till den breda allmänheten och genom att disciplinera 

företagen (Bednar, 2012; Core et al., 2008; Dyck et al., 2010). Å andra sidan finns det 

forskning som ifrågasätter effektiviteten hos media, på grund av den partiskhet som kan 

uppstå hos journalisten (Dyck & Zingales, 2003; Tuchman, 1972; Westphal & 

Deephouse, 2011) och då den fakta media använder sig av kan bestå av ytlig 

information (Bednar, 2012). 

  

En annan studie av Jansson (2013) finner att det finns en institutionell logik i hur 

skulden hanteras i två svenska företagsskandaler ur ett ägarperspektiv. Denna 

institutionella logik innebär att det finns kulturella strukturer som förklarar beteendet 

inom ett visst område (Ocasio et al., 2015), i detta fall medias rapportering. Ytterligare 

en studie som behandlar media och skandaler är Jansson (2014), där det analyseras 

huruvida företagsledarna i ABB och Skandia blev stigmatiserade eller inte. 

Stigmatisering kan skapas genom att media rapporterar så mycket negativt om ett 

företag eller en individ att dess sociala status hamnar i botten och tilldelas skam och på 

så sätt blir stigmatiserad (Goffman, 1963).  
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Detta är något som vi vill granska ytterligare, hur medias rapportering ser ut i olika 

skandaler beroende på vilken bransch företaget verkar inom utifrån ett 

stigmatiseringsperspektiv. Om det skiljer sig i hur media rapporterar om de olika 

skandalerna är detta problematiskt ur ett företagsekonomiskt synsätt, då det potentiellt 

kan leda till att vissa företag inte kan bedriva dess verksamhet i den mån de önskar. 

Friedman (1970) menar att det enda sociala ansvar som bör beläggas företag är att de 

genererar avkastning till sina ägare. En eventuell skillnad i hur media rapporterar  

kopplad till vilken verksamhet företag bedriver, så länge det är inom lagens ramar, står 

då i kontrast till vad Friedman (1970) menar att företag ska fokusera på. Att ett företag 

med en mer etiskt korrekt verksamhet blir exponerad på ett annorlunda vis än ett företag 

med mindre etiskt korrekt verksamhet medför en problematik för bolagsstyrningen, då 

medias funktion som övervakare riskerar att bli mindre effektiv (Deephouse, 2000). 

 

Om media verkligen rapporterar på samma sätt beroende på i vilken typ av bransch som 

företaget är verksamt i är något som inte tidigare undersökts. Där anser vi att det finns 

utrymme att utveckla den befintliga forskningen på området, då det finns forskning 

kring media och dess funktion inom bolagsstyrning samtidigt som det finns forskning 

kring skandaler. Det finns dock ingen som undersöker medias rapportering mot dessa 

olika typer av skandaler. Då media har sin funktion som övervakare inom 

bolagsstyrning är detta något som är relevant att utforska. Teoretiskt vill vi bidra med 

att öka kunskapen om och hur media fungerar som en övervakare då detta är ett 

outforskat område där tidigare forskning inte varit överens om huruvida media är en 

fungerande övervakare eller inte (e.g. Bednar, 2012; Deephouse, 2000; Dyck et al., 

2010; Miller, 2006). Denna studie skulle även kunna hjälpa näringslivet och 

företagsledare att förstå hur media fungerar för att på ett mer effektivt sätt kunna bemöta 

kritik som uppstår vid en företagsskandal. Genom att skapa en förståelse för hur media 

och bolagsstyrning är sammankopplade kan en mer effektiv hantering mellan företagen 

och media uppnås. 

 

Fokus i studien ligger alltså på att granska media utifrån ett bolagsstyrningsperspektiv, 

där media agerar som en kontrollmekanism i form av en övervakare. Det som granskas 

är hur rapporteringen ser ut beroende på vilken bransch skandalen inträffat i och om det 

då är någon skillnad i hur rapporteringen ser ut. Då det inte finns något explicit 

regelverk som definierar bolagsstyrningens krav på övervakarna, har de olika 
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övervakarna istället sina etiska regelverk och yrkesmässiga riktlinjer som präglar dess 

sätt att arbeta. Med hänseende till den inverkan medias rapportering har kring 

samhällets förståelse för olika fenomen är det relevant att granska hur media beskriver 

de olika skandalerna samt hur fokus hamnar beroende på skandal och bransch.  

 

1.3 Syfte 

Öka förståelsen kring om media fungerar som en övervakare och i sådant fall hur. 

 

1.4 Disposition 
 

Kapitel 1. Inledning 

I det inledande kapitlet redogör vi för vad media har för roll inom bolagsstyrning och 

vad som krävs för att media ska fungera som en övervakare. I problemdiskussionen förs 

en diskussion kring de problem som uppstår för att media ska fungera som en 

övervakare och den befintliga forskningen inom området presenteras. Denna diskussion 

mynnar ut till syftet i studien och kapitlet avslutas med en disposition över studien. 

 

Kapitel 2. Metod 

I metodavsnittet presenteras studiens metodologiska ställningstaganden, såsom teoretisk 

utgångspunkt och forskningsansats. Inledningsvis presenteras de teorier som utgör den 

teoretiska utgångspunkten i studien och hur dessa är uppbyggda för att hjälpa oss 

besvara vårt syfte. Efter detta presenteras den deduktiva forskningsansatsen och 

motivering för denna.  

 

Kapitel 3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten som ligger till grund för 

studien mer utförligt. Studien utgår från en agentteoretisk utgångspunkt för att förklara 

hur media fungerar som en övervakare och övergår sedan till institutionell teori för att 

förklara vilka kontexter studien utgår ifrån. Avslutningsvis presenteras en analysmodell 

som ska underlätta vidare arbete i studien. 

 

Kapitel 4. Empirisk metod 

I det empiriska metodavsnittet görs en redogörelse för den undersökningsmetod som 

används i studien, vilket är en komparativ flerfallstudie. Efter detta presenteras studiens 
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urval och hur den empiriska undersökningen ska genomföras. Avslutningsvis förklarar 

vi hur vi ämnar använda vårt empiriska material för att kunna besvara vårt syfte.    

 

Kapitel 5. Resultat & Analys 

I detta avsnitt gör vi en mer detaljerad presentation av de valda företagsskandalerna och 

därefter presenterar vi vårt empiriska material utifrån den teoretiska analysmodellen. 

Skandalerna redogörs var för sig för att sedan analyseras i slutet av kapitlet. Analysen 

delas in i tre delar; först var skandal för sig, sedan skandaltyp för sig och avslutningsvis 

analyseras alla skandaler tillsammans. Avslutningsvis förs en diskussion kring analysen 

där teoretisk återkoppling och reflektion innefattas. 

 

Kapitel 6. Slutsatser 

I detta avslutande kapitel ges först en kort genomgång av studien, där återkoppling ges 

till problemdiskussionen och hur studien genomförts. Vidare presenteras våra 

avslutande reflektioner och slutsatser till om och hur media fungerar som en övervakare 

inom bolagsstyrningen. Avslutningsvis presenteras de teoretiska och praktiska bidrag 

studien tillför och även förslag till framtida forskning.  
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2 Metod 

I metodavsnittet presenteras studiens metodologiska ställningstaganden, såsom 

teoretisk utgångspunkt och forskningsansats. Inledningsvis presenteras de teorier som 

utgör den teoretiska utgångspunkten i studien och hur dessa är uppbyggda för att 

hjälpa oss besvara vårt syfte. Efter detta presenteras den deduktiva forskningsansatsen 

och motivering för denna.  

  
2.1 Teoretisk utgångspunkt 
För att kunna granska medias rapportering och hur den skiljer sig mellan olika 

branscher behöver vi först se till bakomliggande teorier som kan förklara varför den 

skiljer sig och vad motiven till detta kan vara. Vi använder oss av tidigare forskning 

kring medias roll inom bolagsstyrningen och vad som kan förväntas av en aktör för att 

kunna agera som en kontrollmekanism i form av en övervakare (e.g. Bednar, 2012; 

Deephouse, 2000; Westphal & Deephouse, 2011).  

 

Media agerar som en övervakare inom bolagsstyrning och detta medför att agentteorin 

hjälper oss att förstå hur denna roll ser ut och vad som kan tänkas krävas av en 

övervakare (Bednar, 2012). Då media som en kontrollmekanism innebär en 

övervakande roll blir det naturligt att använda ett agentteoretiskt perspektiv för att 

förklara denna roll, eftersom den ser problemet kring den informationsasymmetri som 

uppstår mellan företagen och ägarna (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1976). För 

media innebär detta att informationsasymmetrin mellan företaget och samhället skall 

minskas, då det är medias roll inom bolagsstyrningen (Deephouse, 2000). 

 

För att förklara vad allmänheten och omgivningen innebär och ur vilka kontexter som 

studien grundar sig i använder vi institutionell teori. Studien utgår från två olika 

kontexter, där den ena är bolagsstyrning i Sverige som förklaras genom en institutionell 

logik som tidigare forskning undersökt (e.g. Jansson, 2013; Jansson, 2014; Roe, 2002). 

Det som delvis kunnat påvisas är att det finns vissa normer och värderingar som är 

unika för bolagsstyrning i Sverige. Den andra kontexten är de normer som innefattas 

inom media som en profession, som återspeglas i hur media agerar och förväntas agera i 

olika sammanhang (Brante, 2009). Studien har således en agentteoretisk utgångspunkt, 

som sedermera övergår till institutionell logik och media som en profession som kan 

förklara hur underliggande normer och värderingar ligger till grund för medias 
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rapportering (DiMaggio & Powell, 1983) och vad det medför för problem och 

möjligheter.  

 

Forskningen kring hur media rapporterar olika beroende på bransch är bristfällig, men 

det finns dock tidigare forskning (e.g. Jansson, 2013; Jansson, 2014) som kunnat påvisa 

att det finns skillnader i medias rapportering. Det är något vi använder oss av för att 

kunna undersöka rapporteringen mellan branscherna och för att underlätta insamling 

och analys av vårt empiriska underlag. Jansson (2014) har utarbetat en analysmodell 

som beskriver stigmatiseringsprocessen i två tidigare företagsskandaler i Sverige och 

denna process används även i vår studie. Det som skiljer Janssons (2014) analysmodell 

från den vi ämnar använda, är att vi utökar till att även undersöka om det finns skillnad 

på branschnivå.  

 

Analysmodellen, ursprungligen utarbetad av Jansson (2014) är en modell bestående av 

diskursiva strategier, där vi tolkar dessa diskursiva strategier som olika argument som 

media använder för att positionera sig vid rapportering ur ett bolagsstyrningsperspektiv.   

 

Forskning kring medias roll inom bolagsstyrningen är tvetydig och det finns både 

förespråkare och motståndare för medias funktion som en övervakare. Vad som är 

relevant för vår studie är att granska om media uppfyller de kriterier som finns för att 

agera som en kontrollmekanism, i form av en övervakare. Övriga övervakare, 

finansanalytiker och revisorer, har vissa etiska yrkeskrav och riktlinjer som ska 

uppfyllas för att kunna inneha sin roll inom bolagsstyrningen; revisorer har krav på 

oberoende, finansanalytiker skall vara objektiva och seriösa. Media har i sin tur 

sin motsvarighet i att bibehålla en hög grad av integritet, något som vi presenterar mer 

utförligt senare i studien.   

 

2.2 Deduktiv forskningsansats   
Media som en bolagsstyrningsmekanism är ett fenomen som forskats kring flitigt. För 

att kunna granska och öka förståelsen för dess rapportering och hur den fungerar i 

bolagsstyrningskontexten, kommer studien ha en deduktiv ansats. Detta eftersom vi 

utgår från tidigare teoretiska överväganden som formats till en analysmodell av Jansson 

(2014) och som vi sedan kopplar till vårt empiriska insamlade material. På så vis har 
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studien ett teoriprövande fokus, snarare än att vara teorigenererande (Bryman & Bell, 

2010).  

 

Ett annat alternativ hade varit en induktiv forskningsansats, där en teori skapats från 

observationer och resultat och därefter legat som grund för studien. Det hade dock blivit 

problematiskt, då vi behöver tidigare teorier för att kunna förstå varför medias 

rapportering ser ut som den gör och hur dess roll ser ut i bolagsstyrningen. Utan denna 

förståelse hade det uppkommit svårigheter att genomföra vår fallstudie, då vi inte 

kunnat härleda eventuella avvikelser i rapporteringen till något (Bryman & Bell, 2010).  
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3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten som ligger till grund för 

studien mer utförligt. Studien utgår från en agentteoretisk utgångspunkt för att förklara 

hur media fungerar som en övervakare och övergår sedan till institutionell teori för att 

förklara vilka kontexter studien utgår ifrån. Avslutningsvis presenteras en analysmodell 

som ska underlätta vidare arbete i studien. 

 

3.1 Media som en övervakare 
 
3.1.1 Agentteoretisk utgångspunkt 

Agentteori utgår från problemet som uppstår vid en separation av ägande och kontroll, 

genom att principalen anställer en agent för att ta över kontrollen i företaget. Ett viktigt 

grundantagande inom agentteorin är att människan strävar efter sin egennytta, vilket 

skapar incitament för agenten att utnyttja sin ställning gentemot principalen och detta 

skapar ett övervakningsproblem. För att begränsa detta utnyttjande behövs det 

övervakare som minimerar informationsasymmetrin, i bolagsstyrningen innehas dessa 

av bland annat styrelse, media, revisorer och finansanalytiker. På grund av 

informationsasymmetrin skapas det ett behov av olika kontrollmekanismer och 

övervakare inom bolagsstyrning (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1976). 

   

En övervakare är en intressent som förmedlar och säkerställer information och 

företagens agerande mellan företag, investerare och övriga intressenter (Koch et al, 

2014). Media minskar informationsasymmetrin genom att rapportera vad 

övriga övervakare presenterar ut till allmänheten (Jansson, 2014), till exempel vad 

finansanalytiker skriver i sina rapporter. Det är genom media som allmänheten får sin 

information kring bolagsstyrningen i Sverige, därför är media den viktigaste agenten 

kring hur bolagsstyrning uppfattas av allmänheten (Deephouse, 2000; Jansson, 2014). 

  

Det finns flera olika typer av kontrollmekanismer som kan minska 

informationsasymmetrin och agera övervakare. Exempel på dessa är styrelser, revisorer, 

finansanalytiker och media och de har var för sig en roll inom bolagsstyrningen som 

skiljer sig gentemot varandra. Styrelsen är anställd av principalen till att granska och 

övervaka agenten så att denne utför sitt arbete i linje med principalens mål (Fama & 

Jensen, 1982), medan revisorn däremot är anställd av principalen för att granska 

ekonomin och bokföringen i företaget. Likheten mellan revisorn och styrelsen är att de 
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båda är anställda av företaget för att övervaka och kontrollera så att saker och ting går 

rätt till i företaget (Coffee, 2005). 

  

Det finns även externa övervakare som inte är anställda av eller får någon form av 

ersättning från företaget. Finansanalytiker är ett exempel på en sådan övervakare, som 

minskar agentkostnaden och informationsasymmetrin mellan principal och agent genom 

att granska företaget utifrån den offentliga informationen som finns tillgänglig för 

exempelvis investeringsråd (Doukas och Chansog, 2000). En annan övervakare, och den 

vi ämnar granska i denna uppsats, är media. Precis som finansanalytikerna är även 

media en extern övervakare, som har till uppgift att minska informationsasymmetri 

mellan principal och agent, genom att förmedla information ut till allmänheten via 

exempelvis tidningar och Internet. Den information media har tillgång till består till 

största del av offentlig information, men de kan även inneha källor på insidan av det 

aktuella företaget (Bednar, 2012; Westphal & Deephouse, 2011). 

   

Ur ett informationsasymmetriskt perspektiv är det viktigt för samtliga övervakare att 

förhålla sig till korrekt information och inte läcka ut information som kan gynna olika 

personer till insideraffärer. Däremot kan media, till skillnad från övriga övervakare,välja 

att skriva insiderinformation om de fått informationen från en tillförlitlig källa, då de 

genom att skriva detta sprider ut informationen till allmänheten och på så sätt gör 

informationen offentlig. Om media sprider information som inte är sann, finns dock en 

risk att journalisten bestraffas genom att få ett sämre rykte och kan bli utesluten ur 

journalisternas branschorganisation (SJF, 2014). 

  

Media kan rapportera på huvudsakligen två sätt, antingen genom att agera whistle-

blower eller också genom att vidarerapportera information som någon annan har samlat 

in (Miller, 2006). Båda dessa sätt minskar informationsasymmetrin men det är billigare 

för en journalist att välja att vidarerapportera, då de slipper insamlingskostnaden för 

informationen. Däremot, när de agerar whistle-blower minskar de 

informationsasymmetrin genom att vara de första som introducerar vad som skett i ett 

företag (Miller, 2006). På dessa två sätt är media en fungerande övervakare, men det  

finns ändå flera implikationer som gör det tveksamt om de lyckas förhålla sig opartiska 

gentemot undersökningsobjektet, och på så sätt uppfyller de riktlinjer som behövs för att 

vara en kontrollmekanism.  
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Det finns även vissa agentteoretiska implikationer kring huruvida media är en bra 

övervakare. Tidigare forskning har kunnat påvisa att media tenderar att skriva som deras 

källor vill bara för att de ska kunna behålla källan (Westphal & Deephouse, 2011). Detta 

är ett agentteoretiskt problem, eftersom agentteorin utgår från att alla strävar efter att 

maximera sin egennytta och journalisten kan då ha incitament att skriva det som källan 

vill för att upprätthålla relationen till denne. Då media är den övervakare som sprider 

informationen ut till samhället blir det av grav vikt att informationen är korrekt så att 

samhället får en trovärdig bild av vad som skett (Alchian och Demsetz, 1972). 

 

McCombs & Shaw (1972) undersöker huruvida media har makt att sätta agendan för 

allmänheten, vilket de delvis lyckas påvisa. Även Ball–Rokeach, Rokeach & Grube 

genomförde 1984 ett experiment där en testgrupp fick se ett 30 minuter långt klipp på tv 

för att sedan undersöka om deras uppfattning kring ämnet förändras, vilket de kunde 

bevisa att det gjorde (Deephouse, 2000). 

   

Om media påverkar allmänhetens uppfattning kring bolagsstyrning, bör de i sin roll som 

övervakare följa riktlinjerna för att kunna vara detta och förhålla sig opartiska. Om 

media väljer att vinkla en artikel på ett negativt sätt kan de komma att påverka hela 

allmänheten att få en negativ bild av ett företag (Deephouse, 2000), vilket ställer höga 

krav på att det som rapporteras ska vara sanningsenligt. Tas det även hänsyn till att 

media tenderar att skrapa på ytan av informationen kan det leda till att allmänheten får 

fel uppfattning om vad som faktiskt skett vid till exempel en företagsskandal (Bednar, 

2012). 

 

3.1.2 Institutionell teori 

Institutionell teori är en teoribildning som började växa fram i slutet av 1800-talet och 

har sedan dess blivit förgrenat inom olika ämnesområden och fått flera olika definitioner 

till följd av detta. En gemensam grundtanke inom institutionell teori är att den utmanar 

idén om att organisationer är rationella verktyg och fokuserar istället på hur 

omgivningen formar hur organisationen styrs och är utformad (DiMaggio & Powell, 

1983; Scott, 2001). En institution uppstår genom så kallad habitualisering, vilket 

innebär ett mönster av upprepade handlingar som till slut blir förgivettaget. När 

handlingen blivit förgivettagen, habitualiserad, har den blivit institutionaliserad (Berger 

& Luckmann, 1966). Greenwood (2008) är inne på ett liknande spår i sin definition av 
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en institution, men poängterar att det är genom sociala interaktioner som normativa 

system byggts upp och sedan överförts mellan generationer. 

    

För en organisations räkning innebär en institution de regler och normer som präglar 

den specifika omgivningen den befinner sig i. Ska en förståelse finnas för 

organisationen behövs en förståelse för de institutioner som organisationen är verksam i 

och kring, vilket kan förklara varför organisationen ser ut som den gör, men framför allt 

varför den agerar som den gör (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2001). 

    

Institutionella teorin bygger på tre pelare, som alla tre motsvarar varsin inriktning; en 

regulativ, en normativ och en kulturell-kognitiv (Scott, 2001). Var och en av dessa 

pelare innefattar varsin del av omgivningen och samhället, och på så sätt är hela 

omgivningen representerat i den institutionella teorins tre pelare. 

   

Den regulativa pelaren innefattar det legala systemet och reglerna i samhället. Uppfylls 

inte dessa finns det instanser som kan sanktionera organisationen och för att kunna 

överleva måste organisationerna efterleva de regulativa krav som omgivningen ställer. 

Den normativa pelaren innefattar de sociala aspekter som präglar en omgivning. Det 

innefattar de normer och värderingar som organisationen behöver eftersträva och följa 

för att bli accepterade, och legitima, i den rådande omgivningen. Dessa normer och 

värderingar fungerar som stabilisatorer, då de samlar samtliga aktörer inom samma 

ramar och de som inte följer dessa blir inte accepterade av omgivningen. Den tredje 

pelaren, den kulturell-kognitiva, innefattar symbolik och subjektiva övertygelser om den 

sociala verkligheten. Centralt för denna pelare är behovet av att skapa mening för att 

kunna bilda en förståelse av den sociala konstruktion vi kallar verkligheten. (Scott, 

2001). 

   

När en institution skapats är det primärt tre aktörer som har störst inflytande och tyngd 

när det kommer till att vara bärare av institutionaliseringsprocessen; formella 

organisationer, regimer och kultur (Jepperson, 1991). Inom regimer innefattas såväl det 

legala systemet som professioner och det är således i denna kategori media hamnar. 

Media är alltså en av de aktörer som har störst inflytande och påverkan på 

institutionaliseringsprocessen och får då stor betydelse för vad som är normaliserat och 

socialt accepterat i samhället.   
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Forskningen kring medias roll inom bolagsstyrningen skiljer sig åt och det finns, som vi 

nämnde ovan i texten, både förespråkare och kritiker. Den institutionella teorin kan 

hjälpa till när det kommer till att förstå varför medias rapportering ser ut som den gör, 

och vad det finns för möjligheter och svårigheter för media att fungera som en 

kontrollmekanism inom bolagsstyrning. Som kontrollmekanism kan det antas att media 

ska agera på ett objektivt, opartiskt och oberoende vis (Mermin, 2004; Shehata, 2010). 

De olika professionernas yrkesetiska riktlinjer visar också på att det finns tydliga 

förhållningssätt till hur professionen ska agera. Men genom att granska medias 

rapportering utifrån den institutionella teorin påträffas en del svårigheter med att 

uppfylla de nyckelbegrepp som Mermin (2004) och Shehata (2010) redogör för. 

 

En av svårigheterna ligger i att media rapporterar om det de tror säljer mest lösnummer 

och ger flest läsare på deras hemsidor (Ecker et al., 2014). På så sätt behöver det inte 

nödvändigtvis vara en objektiv och opartisk rapportering, då de behöver tänka på hur de 

vill att omgivningen uppfattar händelsen. Den institutionella teorin spelar här en viktig 

roll, då den grundar sig i att människor och organisationer inte alltid är rationella, utan 

agerar utefter den rådande miljön och de normer och värderingar som genomsyrar dess 

omgivning. Genom att använda institutionell teori i kombination med en agentteoretisk 

utgångspunkt kan underliggande förklaringar kopplas till medias rapportering och 

genom detta granska dess roll som en övervakare i bolagsstyrningen. Om det visar sig 

att det finns en skillnad i hur rapporteringen ser ut, kan institutionell teori användas för 

att försöka förstå varför det ser ut som det gör.  

 

3.1.3 Institutionell logik 

Inom den institutionella teorin kan det urskiljas perspektiv och olika sätt att koppla ihop 

tankesätt. Detta kan beskrivas som en institutionell logik och innebär att de mönster 

som blivit till institutioner bildar ett mönster i sig och formar då en logik som förklarar 

hur ett visst beteende eller en händelse kommer bli uppfattad hos omgivningen 

(Jansson, 2013). Detta synsätt är ett sätt att förstå sociala konstruktioner som ligger 

bakom ett visst beteende och agerande och är då något som hjälper oss att förstå oss på 

varför medias rapportering ser ut som den gör.   

 

Tidigare forskning har kunnat påvisa att den institutionella logiken inom 

bolagsstyrningen skiljer sig i Sverige gentemot USA (e.g. Jansson, 2013; Jansson, 2014; 

Roe 2002). Jansson (2013) undersöker om det finns en institutionell logik kopplad till 
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ägarstrukturen i svenska företag. Detta görs genom att jämföra hur media rapporterat 

kring två stora företagsskandaler som skedde i Sverige under 2000-talet, ABB- och 

Skandia-skandalen. Jämförelsen görs genom att undersöka hur skuldbördan kopplas 

ihop med huruvida företaget har en storägare eller många småägare. Det som kunde 

påvisas var att det finns en institutionell logik i Sverige, där samhället och media har en 

bild av att det behövs en storägare i företagen, något som det historiskt sett har funnits i 

hög grad i Sverige (Högfeldt, 2005). Denna storägare anses ta ansvar över företagen och 

när det då sker en skandal är det antingen storägarens fel eller så är det bristen på 

storägare som har gjort att felet kunnat uppstå (Jansson, 2013). 

 

Jansson (2014) behandlar hur och om företagsledarna i ABB och Skandia blir 

stigmatiserade efter de skandaler som inträffade. Även om huvudfokus i artikeln inte är  

institutionell logik, går det att urskilja en indirekt antydan till att det finns en 

institutionell logik inom bolagsstyrningen och hur samhället ser på företagsledarna.  

 

Det som tidigare forskning kunnat påvisa är alltså att det finns en typ av institutionell 

logik inom bolagsstyrningen (e.g. Jansson, 2013; Jansson, 2014; Roe, 2002). Denna 

institutionella logik innebär att samhället ser på bolagsstyrningen med en mängd olika 

förutfattade meningar och normer som är inrotade i samhället (Jansson, 2013). Denna 

logik är som ovan nämnt undersökt utifrån ett ägarperspektiv och ett 

stigmatiseringsperspektiv. Utifrån dessa tidigare undersökningar finns det anledning till 

att misstänka att denna institutionella logik som finns inom bolagsstryningen i Sverige, 

gör att det finns normer och värderingar som påverkar hur media ser på branscher i 

olika etiska skikt (Byrne, 2010). Som vi nämnt tidigare rapporterar media på ett sätt 

som motsvarar normer och värderingar i omgivningen (Deephouse, 2000) och vi 

misstänker då att en bransch som på förhand uppfattas på ett negativt sätt av 

omgivningen då också får negativ rapportering från media. Det i sin tur kan då leda till 

att rapporteringen till sitt utseende skiljer sig mellan branscherna, även om det i stort 

rapporteras om liknande händelser. 

 

På grund av denna institutionella logik som tidigare forskning kunnat påvisa som finns 

inom bolagsstyrningen (e.g. Jansson, 2013; Jansson, 2014; Roe, 2002). Väcker det 

tankar kring att det finns vissa specifika normer och värderingar inom bolagsstyrning i 

Sverige.   
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3.1.4 Profession 

En profession är en social struktur som olika yrken kan inneha. Det som gör att vissa 

yrken är en profession och vissa inte klassificeras som en profession är att det finns 

specifika normer inom yrket. Ytterligare krav är att yrket förknippas med hög status och 

att det krävs akademiska studier för att kunna få inträda i yrkesgruppen (Brante, 2009). 

Väl inne i yrkesgruppen får de nyintagna i gruppen del av kunskap samt vilka normer 

som gäller inom professionen (Forsberg & Westerdahl, 2005).  

  

Samtliga av ovannämnda övervakare är i olika mån professioner. För att vara en 

fungerande övervakare inom bolagsstyrning finns det vissa begrepp som de olika 

övervakarna innehar och bör eftersträva. Dessa begrepp är en typ av normer som finns 

inom professionen som samtliga inom professionen förväntas följa. Styrelsen har, enligt 

Svensk kod för bolagsstyrning (2015), krav på att en viss del av styrelsen ska vara 

oberoende styrelseledamöter. Även revisorer har regelkrav på att vara oberoende, men 

här skiljer det sig gentemot styrelsen då oberoende inom revision exempelvis innebär 

att revisorn inte får vara samma revisor i fem år samt att en revisor inte får inneha någon 

mer roll på företaget. Finansanalytiker innehar ett etiskt regelverk vilket dock inte är 

lagstadgat, men för att en finansanalytiker ska få vara medlem i branschorganisationen, 

Sveriges finansanalytikers förening (SFF), behöver de förhålla sig till föreningens 

regelverk. Regelverket innebär att finansanalytikerna behöver vara objektiva och seriösa 

vilket betyder att de ska sträva efter att presentera så välgrundad fakta och information 

som möjligt i deras analyser (SFF, 2013).  

    

Inom media är opartiskhet ett viktigt, men problematiskt, begrepp då det i praktiken 

innebär att media inte bör favorisera eller vinkla sina artiklar. Problemet som uppstår 

kring detta begrepp är att vissa medier väljer att ta en tydlig politisk ställning, vilket då 

blir ett problem när media bör försöka vara opartiska (Asp, 2011). Vidare har Asp 

(2011) även undersökt om media är rättvis och opartisk inom politisk rapportering, 

vilket empiriskt kunde påvisas inte var fallet. Detta eftersom media inte är helt 

oberoende vid politiskt ställningstagande i rapporteringen. Därför bör media vara 

opartiska genom att inte kritisera specifika partier eller ge partierna oproportionerligt 

mycket utrymme i tidningen gentemot hur stort partiet är i riksdagen. Detta lyckades 

inte media upprätthålla, vilket leder till att opartiskheten ifrågasätts av Asp (2011). 
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Utöver opartiskhet är också integritet ett viktigt begrepp inom journalistiken. Svenska 

Journalistförbundet (SJF) har skapat ett etiskt regelverk som journalister behöver följa 

för att få vara medlemmar i branschorganisationen. SJFs etiska regler består av sex 

kriterier och handlar om att journalisterna behöver hålla en hög grad av integritet, för att 

få vara medlemmar i branschorganisationen. Medias integritetsregler består av sex olika 

kriterier, vilka återfinns på bilaga 1.   

 

SJFs yrkesetiska regler handlar till stor del om att journalister ska förhålla sig till sitt 

yrke med en hög grad av integritet. Anledningen till detta är för att allt som skrivs 

innehåller en viss grad av subjektivitet (Asp, 2011). Då det alltid finns en grad av 

subjektivitet i rapporteringen har tidigare forskning (e.g. Asp, 2011; Tuchman, 1972) 

inom media kunnat påvisa att objektivitet och opartiskhet är något som media arbetar 

med, men dess tolkning av begreppet överensstämmer inte med samhällets tolkning. 

Tuchman (1972) kommer i sin studie fram till att media har olika tekniker för att de ska 

kunna förhålla sig objektiva, exempelvis genom att media rapporterar om båda sidorna 

av en händelse och att journalisten citerar ursprungskällan för att markera att det inte är 

journalistens ord utan faktiskt från originalkällan. Detta påvisar att journalister tar i 

beaktande att de bör vara objektiva till viss del, men indirekt kan det även utläsas att 

opartiskheten är i fokus då media skriver om båda sidor av en händelse för att inte 

hamna i en intressekonflikt eller att dess subjektiva sida ska lysa igenom rapporteringen.  

En anledning till att journalisterna behöver vara opartiska och följa de etiska reglerna är 

för att inte riskera att förlora legitimitet och rykte om det skulle visa sig att det som 

rapporterats inte varit sanningsenligt eller följt de etiska krav som finns. Skulle det 

framkomma att rapporteringen brutit mot detta kan både tidning och journalist förlora 

sitt anseende. Värt att poängtera är dock att dessa regler inte är tvingande att följa, utan 

enbart är riktlinjer och normer som kan brytas av flera olika anledningar. (Deephouse, 

2000). 

 

Den integritet som journalisten skall förhålla sig till kan delas in i två delar, en 

inåtriktad och en utåtriktad. Den inåtriktade innebär hur journalisten i sig ser på 

integritet, att journalisten arbetar efter sitt mål och sin övertygelse. Den andra delen av 

integritet är utåtriktad och innebär att journalisten kan stå emot påtryckningar utifrån 

(Djerf-Pierre et al., 2005). En hög integritet både inåt och utåt medför att journalisten 

inte påverkas av kommersiella och andra aktörer på marknaden som kan gynnas av att 
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utnyttja media och få journalisten att skriva sina artiklar som aktörerna vill (Westphal & 

Deephouse, 2011). Integriteten är viktig även för övriga övervakare då det är viktigt för 

dessa att bibehålla ett gott rykte och för att göra det bör de lämna ut så rättvisa och 

korrekta rapporter som möjligt (Hong & Kubik 2003; Koch et al., 2014).  

 

Dessa kriterier går att liknas med finansanalytikers etikregler och revisorers oberoende. 

Detta eftersom journalisternas regler till stor del handlar om att förhålla sig opartiska 

och med en hög grad av integritet, vilket de kan göra genom att exempelvis inte 

acceptera gåvor eller inte utnyttja sin position till att få fram information. Vid en 

djupare granskning av etikreglerna går det att uttyda att de främst handlar om att främja 

ett opartiskt och rättvist arbete av journalisterna, att de inte ska bryta de normer som 

finns inom professionen och på så sätt utnyttja människor.   

  

De etiska reglerna behandlar även hur insamling av material ska ske, genom att i största 

mån göra det på ett korrekt och ärligt vis. En av punkterna handlar exempelvis om att 

journalister inte bör spela in ett samtal med en källa utan att denne vet om det, förutom i 

speciella fall (SJF, 2014). Allt detta är en del för att media ska kunna agera övervakare 

inom bolagsstyrning, då en övervakares uppgift är att säkerställa informationen och 

kvaliteten på ett företag (Koch et al., 2014).   

    

Misslyckas övervakare med att följa de etiska riktlinjer som finns riskerar de att 

bli uteslutna ur branschorganisationen (SJF, 2014). Det är svårt att bevisa att en 

journalist inte följer dessa regler då reglerna är skrivna på ett sätt som gör det möjligt att 

tolka reglerna till sin fördel, vilket gör det svårt att bevisa när en journalist har gjort en 

regelöverträdelse (SJF, 2014). Problematiskt med media är även att dess rapportering 

görs för hela samhället, även om de inte måste inneha mer kunskap kring ämnet än 

allmänheten (Bardoel & d’Haenens, 2004). Skulle det vara så att en journalist skriver 

något utan att ha tagit hänsyn till det etiska reglementet som finns, riskerar inte bara 

journalisten att bli utesluten ur SJF utan även tidningen som väljer att publicera artikeln 

riskerar att förlora legitimitet. Det medför en avvägning hur noga tidningsföretagen ska 

granska källor och så att de etiska reglerna följs, då media har ett fokus på att sälja 

många tidningar och ha en hög genomströmning på sina hemsidor. Det kan således 

finnas incitament för tidningar att inte alltid granska så noga, men skulle de åka fast kan 
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de förlora sin legitimitet och journalisten förlorar sin plats i SJF och potentiellt även sitt 

yrke. (Deephouse, 2000; SJF, 2014).    

    

3.1.5 Stigmatisering 

I och med den roll media har idag, informatör och övervakare, kan dess rapportering till 

stor del avgöra hur aktörer eller fenomen uppfattas av allmänheten. En positivt vinklad 

artikel kan medföra en ökad legitimitet hos allmänheten, men på samma sätt kan en 

negativ bild målas upp vilket då kan sänka legitimiteten. Det finns givetvis olika nivåer 

på hur och om företaget påverkas, en negativ artikel behöver inte nödvändigtvis få stor 

inverkan bara för att den är negativ. Men ett scenario där den individ, organisation eller 

bransch utsätts för en rapportering där de särskiljs från de socialt accepterade normer 

som råder i omgivningen finns det en risk att följden av detta blir en stigmatisering från 

omgivningen. (Goffman, 1963).  

 

Stigmatisering kan ses som en skam eller en diskriminering, där en individ eller 

organisations sociala status faller i botten (Goffman, 1963) som en följd av exempelvis 

negativ rapportering från media. Goffman (1963) beskriver stigmatisering som en 

skamstämpel som leder till att en individs möjligheter i livet begränsas, då stämpeln av 

stigma medför att omgivningen distanserar sig efter att individen gått emot de rådande 

normerna i den aktuella omgivningen och på så sätt tappat sin legitimitet. 

 

Skapandet av stigmatisering kan delas upp i två processer, där de båda processerna 

tillsammans kan förklara varför stigmatiseringen uppkommit och hur den appliceras på 

antingen en individ eller organisation (Jansson, 2014). Den första processen innebär att 

det agerande eller den handling som utförts ska klassas som illegitimt. För att 

stigmatisering ska kunna uppkomma behöver det vara ett agerande eller en handling 

som bryter mot de normer och värderingar som råder i omgivningen (Goffman, 1963). 

Denna process med att klassa agerandet som illegitimt grundar sig således i vad 

omgivningen anser vara ett korrekt agerande och om det överensstämmer med rådande 

normer. Vid medias rapportering kan denna process urskiljas genom att negativt 

laddade begrepp används för  att beskriva vad det är som inträffat. (Goffman, 1963). 

 

Efter att illegitimiteten fastställts fokuserar den andra processen på attribut och begrepp 

som beskriver den illegitima individen eller organisationen (Jansson, 2014). Dessa 

attribut och begrepp kan sedan klassificeras i olika strategier, för att kunna analysera 
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den uppkomna situationen. Jansson (2014) presenterar fem strategier, som hämtats från 

tidigare forskning (e.g. van Leeuwen, 2007; van Leeuwen & Wodak, 1999; Siltaoja, 

2009; Vaara & Tienari, 2008; Vaara et al., 2006) och varit de som använts mest 

frekvent; normalisering, rationalisering, auktorisering, moralisering och narrativisering. 

Dessa strategier bidrar med att skapa en förståelse för det fenomen som beskrivs, i vår 

studie motsvaras det av medias rapportering.  

 

Utifrån studiens syfte är stigmatisering ett nyckelbegrepp att undersöka, då 

stigmatiseringsprocessen hjälper oss se mönster och hur medias rapportering skiljer sig 

mellan skandalerna i de olika branscherna. Om den rapportering vi använder oss av 

skiljer sig, finns det en risk att det uppkommit en stigmatisering i ett av fallen men inte i 

andra. Jansson (2014) finner i sin studie att spår av stigmatisering förekommer, då 

företagsledarna i ABB- och Skandiaskandalerna fick sitt rykte nedsvärtat och deras 

position i näringslivet försämrades. Att det är rätt eller fel att de blev stigmatiserade 

ligger utanför denna studies syfte, vi fokuserar snarare på om stigmatiseringsprocessen 

ser annorlunda ut i olika branscher och om det fokuseras på olika attribut för samma typ 

av skandal och brott.  

 

3.2 Teoretisk analysmodell 
Som vi redogjort för ovan skapas stigmatisering genom två processer; först ska 

agerandet ses som illegitimt och i den andra processen sker beskyllning på vilka attribut 

som organisationen eller individen anses inneha. För att stigmatisering ska uppstå 

behöver attributen vara negativa (Goffman, 1963). Ur medias synvinkel sker deras del i 

stigmatiseringsprocessen genom att beskriva vad som sker vid en skandal och det är i 

detta skede som media identifierar händelsen som illegitim genom att beskriva vad som 

har hänt. Efter att händelsen identifierats som illegitimt fortlöper 

stigmatiseringsprocessen genom att identifiera vilka attribut individen eller 

organisationen innehar (Jansson, 2014).  

 

3.2.1 Diskursiva strategier 

För att kunna genomföra vår analys på ett tydligt och överskådligt sätt behöver vi 

använda oss av en analysmodell. Vi kommer att använda oss av en diskursiv 

analysmodell utarbetad av Jansson (2014). Modellen som Jansson (2014) bygger 

används för att kunna analysera stigmatiseringsprocessen ur medias perspektiv. Då 

forskningen ur ett diskursivt perspektiv inte är så omfattande har Jansson (2014) skapat 
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denna analysmodell genom att dels arbeta induktivt för att finna olika diskursiva 

strategier och dels genom tidigare diskursiv forskning om olika bolagsstyrningsfenomen 

(e.g. Vara, 2002). Analysmodellen består av fem olika diskursiva strategier, som varit 

de mest frekvent använda strategierna i tidigare forskning för att förklara något som 

illegitimt (e.g. Jansson, 2014; van Leeuwen, 2007; van Leeuwen & Wodak, 1999; 

Siltaoja 2009; Vaara & Tienari 2008; Vaara et al, 2006):  

 

       Normalisering 

       Rationalisering 

       Auktorisering 

       Moralisering 

       Narrativisering 

 

Dessa strategier används för att analysera och beskriva fenomen på ett specifikt vis. För 

att en händelse ska bli illegitim måste dock dessa strategier beskriva det negativa med 

agerandet. Strategierna kommer att användas för att skapa en diskussion och öka 

förståelsen kring det empiriska material där vi kommer söka efter mönster och 

skillnader mellan de olika branscherna och skandalerna. 

 

Vi kommer ha ett huvudfokus på tre av strategierna; rationalisering, auktorisering och 

moralisering. Rationalisering innebär att media förklarar vad som sker eller varför 

individen eller företaget har agerat illegitimt, genom att använda rationella argument 

som skapar trovärdighet åt det de skriver. Det kan exempelvis vara att en hög bonus 

skulle kunna anses som legitim om VD uppnått ett bra resultat. Däremot kan denna 

bonus anses som illegitim om resultatet varit lågt. Vid auktorisering förstärker media 

sina argument mot individ eller företag genom att citera eller koppla sina argument till 

någon typ av högre vetande. Ett exempel på det är när experter uttalar sig om händelsen 

varit illegitim eller hur reaktioner på agerandet ser ut utomlands. Med moralisering 

förstärker media sina argument med att beskriva det som är moraliskt fel med den 

illegitima akten och spelar på känslomässiga implikationer. Det kan exempelvis 

innebära att media intervjuar en anställd som får beskriva hur förkastligt det är att en 

chef får en hög bonus. Oavsett vilken av dessa tre strategier det handlar om behöver 

rapporteringen alltså ske negativt för att det ska bidra till en stigmatiseringsprocess och 

att det bidrar till att förklara händelsen som illegitim. 
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Anledningen till att vi inte fokuserar på normalisering beror på att denna strategi 

handlar om att media vinklar artiklarna till att individen eller företaget bryter mot 

normer i omgivningen som gör att akten blir illegitim. Då vi fokuserar på skandaler och 

det i vår definition av en skandal innefattas brutna normer, misstänker vi att det är 

möjligt att uttyda sådana tendenser i de flesta artiklarna. Därför anser vi att vi kan 

minska fokus kring just denna strategi. Narrativisering innebär att media utgår ifrån ett 

berättande perspektiv där de beskriver akten som illegitim i efterhand. Denna strategi 

kan exempelvis byggas upp genom argumentation om hur det ena ledde till det andra 

och fokus övergick till individen som agerat illegitimt, snarare än att beskriva händelsen 

som illegitim (Jansson, 2014). Av dessa anledningar väljer vi att inte ha ett fokus på 

dessa två strategier. 

 

3.2.2 Individuering och deindividuering 

När händelsen är beskriven som illegitim genom de diskursiva strategierna träder den 

andra processen i analysmodellen in. Den handlar om att beskriva vem media anser vara 

ansvarig för det inträffade. Den första nivån är individuering eller deindividuering, 

vilket innebär att media beskriver en individ eller en grupp av individer som syndabock. 

Exempel på individuering är när media lägger allt ansvar på en enskild individ, medan 

deindividuering innebär att diverse grupper av individer beläggs med ansvar och 

exempel på grupp av individer kan vara företagsledare generellt. Genom att generalisera 

företagsledare till att vara giriga innebär då att företagsledare blivit deindividuerade 

(Jansson, 2014).  

 

3.2.3 Företag och Bransch 

Andra nivån som vi ämnar undersöka är på företagsnivå, vilket innebär att företaget 

eller gruppen av företag, branschen, beläggs med ansvar istället för individen. På så vis 

innebär denna nivå att undersöka om rapportering fokuserar på det enskilda företaget 

eller på branschnivå (Jansson, 2014). Denna nivå finns inte med i Janssons (2014) 

analysmodell, men vi väljer att lägga in den då vi testar hur media rapporterar i de olika 

branscherna. Anledningen till detta är att vi finner incitament för media att rapportera 

olika i branscherna, då de verkar i olika miljöer som vi anser innehåller olika höga 

nivåer av etik. Som ovan nämnt kan det tänkas att välgörenhetsföretag innehar en högre 

etik än ett företag ur en kontroversiell bransch, exempelvis ett oljeföretag. Därför skulle 

media exempelvis kunna välja att skriva att det är vanligt förekommande i den 

kontroversiella branschen med olika typer av skandaler, medan det däremot i 
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välgörenhetsbranschen bara är det specifika företaget som misskött sig och på så sätt 

stigmatiseras.  

 

3.2.4 Tillskrivning av attribut 

Däremot räcker det inte att media skriver om de olika nivåerna för att stigmatisera en 

individ eller ett företag. För att det ska bli en stigmatisering skapar media olika negativa 

attribut som tillskrivs de olika individerna eller företagen. Exempel på attribut som 

tidigare forskningar har funnit var att företagsledare under stigmatiseringsprocessen 

beskrevs som giriga (Jansson, 2014; Roe, 2002). Dessa olika attribut behövs för att 

skapa en stigmatisering, således behövs det skapas tydliga karaktärsdrag för individen 

som påvisar hur denne inte agerat enligt de rådande normer och värderingar som 

återfinns i omgivningen (Goffman, 1963). Dessa negativa attribut kan vara så extrema 

att det skapar en typ av demonisering, vilket leder till att individen sätts utanför övriga 

individer inom samma grupp och blir stigmatiserad och då ses som en mindre värd 

individ (Ducharme & Fine, 1995).         

 

3.2.5 Ursäkt eller rättfärdigande 

Vid stigmatiseringsprocessen har individen eller företaget blivit tillskriven vissa 

negativa attribut. Nästa steg i processen är att undersöka hur den stigmatiserade väljer 

att försvara sig, vilket kan göras genom att använda sig av två typer av försvar. Det ena 

försvaret är att individen eller företaget går ut och ber om ursäkt och på så sätt försöker 

minska skammen och minska risken till att stigmatiseringen kvarstår. Ursäkt innebär att 

individen eller företaget accepterar att händelsen är illegitim men tar inte på sig ansvaret 

för händelsen. Det andra försvaret innebär att individen eller företaget kan försöka 

rättfärdiga det aktuella agerandet. Rättfärdigande innebär att individen eller företaget tar 

ansvar för händelsen men accepterar inte att händelsen är illegitim. Oavsett om 

individen eller företaget väljer att försöka rättfärdiga eller be om ursäkt kommer media 

att kunna vinkla artiklarna till det negativa, vilket kan spä på den stigmatiserade bilden 

av individen eller företaget (Jansson, 2014). 
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Figur 1 Sammanställning av analysmodell 

 

3.2.6 Media som en granskare 

Denna analysmodell som vi presenterat ovan skall alltså underlätta förståelsen för hur 

media fungerar som en övervakare. Vi ska i kommande stycke presentera hur media bör 

agera och när de agerar som en övervakare i enlighet med analysmodellen. 

 

För att agera i enlighet med vad bolagsstyrningen önskar av en övervakare bör det lägga 

vikt vid att använda en rationell strategi, då det vid rationaliseringsstrategin framhävs 

sakliga argument och informationen blir så objektiv och opartisk som möjligt vilket är 

lämpligt för att agera som en övervakare (Mermin, 2004; Shehata, 2010). Även 

auktoriseringsstrategin kan vid en första anblick te sig som en bra strategi, då den 

kompetens som auktoriteten besitter ger trovärdighet till rapporteringen. Däremot bör 

det beaktas att det är media som väljer vem som ska agera auktoritet i artikeln och det 

innebär att media kan välja auktoritet beroende på vad som ska framstå som det viktiga i 

Analysmodell

Diskursiva strategier Beskriver händelse som illegitim

Rationalisering Beskriver en händelse som illegitim genom att 

argumentet skulle kunna vara godkänt i en annan 

kontext. 

Moralisering Beskriver en händelse som illegitim med hjälp 

av moraliserande argument.

Auktorisering Beskriver en händelse som illegitim med hjälp 

av en person som innehar högre kunskap inom 

ämnet.

Ansvarsfördelning Vem ansvarar för händelsen enligt 

media.

Individuering Ansvar för händelse på en enskild individ.

Deindividuering Ansvar för händelse på en grupp av individer.

Företag Ansvar för händelse på företaget.

Bransch Ansvar för händelse på grupp av företag.

Tillskrivning av 

attribut

Tillskrivning av extrema attribut på företag 

eller/och individ.

Uttalande från företag 

eller individ

Hur händelsen kommenteras av 

företag eller individ.

Ursäkt Individ eller företag accepterar att händelsen är 

illegitim men accepterar inte ansvar för 

händelsen.

Rättfärdigande Individ eller företag accepterar inte att 

händelsen är illegitim men accepterar ansvar för 

händelsen.
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rapporteringen. När det kommer till moraliseringsstrategin innebär den att emotionella 

argument och intervjuer används för att rapporteringen skall bli läsvärd och 

intresseväckande. Av de tre diskursiva strategierna är moraliseringsstrategin den som 

bör undvikas om media ska agera i enlighet med bolagsstyrningens kriterier för en 

övervakare. Detta då de emotionella inslagen kan komma att överskugga det 

faktamässiga och leda till att rapporteringen fokuserar på annat än det faktamässiga. 

 

Vad gäller ansvarsfrågan kan analysmodellen underlätta analys av detta, då skuld och 

ansvar delas in i antingen individ- eller grupp av individ. Det medför att det finns 

möjlighet att jämföra hur lagen och bolagsstyrningen menar att ansvar skall beläggas, 

mot hur media väljer att rikta ansvaret i dess rapportering. För att ansvaret skall 

beläggas i enlighet med vad lagen och bolagsstyrningen menar, bör den som är ytterst 

ansvarig för det inträffade vara den som beläggs med skuld och ansvar. Även om det 

kan vara fler aktörer inblandade och som ses som ansvarig, bör ändå den ytterst 

ansvariga finnas med bland dessa. (Svensk Kod för Bolagsstyrning, 2015) 
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4 Empirisk metod 
I det empiriska metodavsnittet görs en redogörelse för den undersökningsmetod som 

används i studien, vilket är en komparativ flerfallstudie. Efter detta presenteras studiens 

urval och hur den empiriska undersökningen ska genomföras. Avslutningsvis förklarar 

vi hur vi ämnar använda vårt empiriska material för att kunna besvara vårt syfte.  

 
4.1 Undersökningsmetod 
Syftet med studien är att granska medias rapportering och för att göra detta använder vi 

oss av en komparativ flerfallsstudie. Detta innebär att fler en ett fall innefattas och 

jämförs i samma studie (Yin, 2007) och för vår del motsvaras detta av fem olika 

företagsskandaler. Studien har ett kvalitativt fokus, då vi ämnar granska och tolka vårt 

empiriska material utifrån den analysmodell vi använder. Inom kvalitativ forskning 

läggs det större vikt vid att tolka ord, i jämförelse med den kvantitativa forskningen som 

lägger större vikt vid kvantifiering vid insamling av data (Bryman & Bell, 2010).  Då vi 

av tidsmässiga och kvalitetsmässiga orsaker inte har möjlighet att granska 30 skandaler 

blir det problematiskt att kunna generalisera resultaten vi finner. Den kvalitativa 

ansatsen är dessutom lämplig då vi analyserar vårt empiriska material genom sökandet 

av mönster i text, istället för att finna statistiska samband. Därför väljer vi en kvalitativ 

ansats framför en kvantitativ (Bryman & Bell, 2010). 

 

Vi har tidigare redogjort för de problem som kan uppstå för medias roll som en effektiv 

kontrollmekanism och att använda en flerfallstudie som undersökningsmetod medför att 

vi får möjlighet att kritiskt granska de diskursiva strategier som är relevanta, som vi fått 

fram genom vår teoretiska analysmodell. Vi tolkar dessa diskursiva strategier som ett 

sätt för media att förmedla sina argument. Då vår analys handlar om media blir våra 

diskursiva strategier sociala konstruktioner som finns inom språkbruket hos journalister, 

vilket återspeglas i dess artiklar. (Börjesson & Palmblad, 2007).  

 

Då media ska agera som en kontrollmekanism för bolagsstyrningen är det, som vi 

nämnt tidigare i studien, av grav vikt att det som rapporteras återspeglar vad som 

faktiskt har hänt. Som Börjesson & Palmblad (2007) redogör för, finns det ett visst 

tolkningsutrymme för media att själva tolka vad det är som sker i världen. Det är delvis 

detta tolkningsutrymme som gör att vi anser att det är relevant att granska medias 

rapportering, då detta utrymme medför en viss möjlighet att verkligheten inte 
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återspeglas på ett korrekt vis och därför kan det finnas risk för att media inte är en 

fungerande övervakare.  

 

4.2 Urval 

För att kunna besvara vårt syfte och förstå om och hur media fungerar som en 

övervakare, utgår vi ifrån två olika skandaltyper som inträffat i fem olika företag och 

som verkar inom tre olika branscher. Vi kommer nedan börja med att presentera 

definitionen för att en händelse ska klassa som skandal och vilka två typer av skandaler 

vi använder oss av i undersökningen. Därefter presenterar vi vilka branscher 

skandalerna inträffat inom, för att avslutningsvis presentera vilka fem skandaler vi valt 

och vad som inträffat i dessa.  

 

4.2.1 Skandaler 

 
4.2.1.1 Definition av företagsskandal 

Det finns flera olika definitioner på vad en skandal är, men det finns dock ingen som är 

allmänt vedertagen (Coombs, 2007). Det är viktigt att vi definierar skandal och 

företagskris för att förstå hur vi ska angripa och tolka begreppet. Sims (2009) definierar 

en skandal eller företagskris som en händelse som påverkar eller kan påverka ett 

företags integritet eller rykte negativt. Detta är något som vanligtvis sker efter att media 

rapporterat om händelsen och det är således denna negativa rapportering som utlöser 

skandalen eller krisen. Vad som kan vara en skandal eller kris är inte det mest centrala, 

det kan vara antingen ett brott eller en etisk oangelägenhet, det som är i fokus är istället 

att det potentiellt kan påverka företaget negativt. 

 

Ett annat sätt att se på en skandal är kring de normer samhället är uppbyggt av. För att 

samhället ska acceptera företaget som legitimt, måste de följa de sociala normer som 

råder (Dyck & Zingales, 2002). Bryts dessa normer riskerar företaget att hamna i en 

situation där det rapporteras negativt och det kan leda till vad Sims (2009) skriver är en 

skandal eller kris. Ytterligare en definition av begreppet företagskris är "the perception 

of an unpredictable event that threatens important expectancies of stakeholders and can 

seriously affect an organization’s performance and generate negative outcomes" 

(Coombs, 2007 s. 2). Detta citat innebär att när en oväntad händelse uppkommer som 

påverkar förväntningar hos intressenter och hotar företagets möjlighet att generera 

avkastning, blir det en skandal. 
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Vi kommer i fortsättningen att använda oss av en definition som vi anser passar bäst in i 

kontexten av denna studie. Då skandaler inte är huvudfokus, utan snarare en variabel, 

använder vi den bredaste definitionen för att kunna använda oss av flera olika typer av 

skandaler och kriser i studien. Den definition som vi anser passar bäst in är Sims (2009), 

då den tar utgångspunkt i att en skandal eller kris ska uppkommer när media skriver 

negativt om företaget, samt att något sker i företaget som påverkar eller kan påverka 

dess rykte eller integritet negativt. Denna definition passar in i vår studie, eftersom går 

ut på att granska hur media rapporterar om en skandal.  

 

Ytterligare en anledning till varför just denna definition är användbar är att det är 

passande med en bred definition, då det underlättar sökandet efter skandaler i de olika 

branscherna. En snäv definition medför svårigheter att finna tillräckligt med skandaler 

och möjligheten att jämföra dessa. Breddar vi då definitionen kan vi använda skandaler 

som annars inte kunnat samlas i samma definition och det hade kunna medföra att vi 

inte kunnat finna tillräckligt lika skandaler mellan de olika branscherna för att kunna 

jämföra dessa.  

 

Vi har valt att dela in skandalerna i två skilda typer, dels en där det är ett brottsligt eller 

potentiellt brottsligt agerande och dels ett där det är en mer moralisk skandal. Resultatet 

av denna indelning blev då tre skandaler kring det brottsliga eller potentiellt brottsliga 

agerandet, där det undanhållits information som lett till att likvida medel gått förlorade 

för företagens ägare och fordringshavare. Kring den moraliska typen har vi valt ut två 

skandaler, där det betalats ut stora bonusar och pensioner till ledande personer i de valda 

företagen. Vi presenterar skandaltyperna mer utförligt i kommande stycken. 

   

4.2.1.2 Trolöshet mot huvudman 

 Den första skandaltypen vi ska använda oss av är trolöshet mot huvudman, vilket 

innebär att det är en person eller ett par personer som utnyttjat sin förtroendeställning på 

ett företag där denne ansvarar för ett specifikt område och sedan utnyttjar denna 

ställning och förskingrar företaget på pengar eller tillgångar (10 kap. 5 § BrB). Det vi 

menar med att utnyttja sin ställning kan exempelvis innebära att utnyttja det 

informationsövertag som finns för vissa individer i företagen. Det behöver inte 

nödvändigtvis finnas en fällande dom för trolöshet mot huvudman, utan det räcker med 

att det finns möjlighet att dömas för det med det aktuella agerandet som grund. 

Trolöshet mot huvudman är en skandal där vi misstänker att rapporteringen från media 
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kan se olika ut, då det ges utrymme för media att välja hur skulden ska beläggas. Den 

kan antingen läggas på individen som begått brottet eller på företaget, trots att det inte är 

företaget i stort som begått brottet eller agerandet.  

 

4.2.1.3 Bonus- och pensionsskandal 

Den andra skandaltypen vi valt att använda oss av är bonus- och pensionsskandal. Med 

pensionsskandal menar vi att en individ på ett företag fått en tillräckligt stor pension 

eller bonus för att det ska bryta mot värderingar och normer i samhället så att media 

reagerar och rapporterar om pensionen eller bonusen. Anledningen till att vi valt denna 

typ av skandal är dels att det undersökts i tidigare forskning (e.g. Jansson, 2013; 

Jansson, 2014; Roe, 2002) och dels att det är ett mer etiskt och moraliskt perspektiv än 

skandaltypen ovan. Även i bonus- och pensionsskandal lämnas utrymme för media att 

välja hur ansvaret och skulden ska fördelas, men ansvarsfrågan blir mer komplicerad i 

denna skandaltyp. Detta då det ofta är någon från ledningen som får bonusen eller 

skandalen, medan det är styrelsen som bestämmer nivån på pensionen eller bonusen. 

Därför misstänker vi att det kan vara skillnad i hur ansvaret fördelas mellan olika 

skandaler. 

 

Anledningen till att vi använder både bonus- och pensionsskandaler är då det i båda 

typerna kan tänkas finnas en typ av pensionsnivå och bonusnivå som är allmänt 

accepterad och överskrids denna så kan media komma att rapportera om detta på ett 

negativt vis och de inblandade individerna kan klassas som giriga (Jansson, 2014; Roe, 

2002). Då bonusar och pensioner kan höra ihop misstänker vi också att det finns inslag 

av båda typerna i flera skandaler. Ett problem med denna skandalen är att vi inte funnit 

denna typ av skandal i alla tre branscher. Detta för att vi inte har lyckats lokalisera 

någon bonus- eller pensionsskandal i välgörenhetsbranschen som passar in i vår studie. 

Vi valde ändå att ta med denna skandaltyp eftersom vi har tre skandaler av den andra 

skandaltypen, där vi kan jämföra hur rapporteringen ser ut mellan tre branscher.   

 

4.2.2 Val av bransch 

De branscher som vi valt är kontroversiell, neutral och välgörenhetsbransch. Den 

kontroversiella branschen består av företag som på något sätt påverkar antingen miljön 

eller personer negativt. Det kan exempelvis röra sig om gruv-, alkohol- eller 

vapenföretag (Byrne, 2010). Välgörenhetsbransch innebär, precis som det låter, att 

företaget arbetar med välgörenhet som huvudsysselsättning, exempelvis Röda Korset. 
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För att ett företag ska tillhöra neutral bransch ska företaget vara någonstans mellan de 

två andra branscherna. Det kan exempelvis vara pensions- och 

kontanthanteringsföretag. 

 

Anledningen till att vi valt just dessa tre branscher är för att vi har en misstanke om att 

det i samhället finns vissa förutfattade etiska åsikter kring dem, där 

välgörenhetsbranschen anses vara mer etiskt korrekt än den kontroversiella branschen 

och däremellan återfinns den neutrala branschen. Som vi nämnt tidigare i studien 

grundar sig medias rapportering i de normer och värderingar som råder i omgivningen 

och vi misstänker då att dessa etiska värderingar kan leda till att rapporteringen skiljer 

sig mellan de tre valda branscherna.  

 

Målet var att finna en skandal i varje bransch och ur varje skandaltyp, vilket också var 

möjligt i skandaltypen med trolöshet mot huvudman. Däremot var detta problematiskt i 

bonus- och pensionsskandal, då vi inte lyckats lokalisera någon bonus- eller 

pensionsskandal i välgörenhetsbranschen som är passande för vår studie. Detta innebär  

ett problem, men då vi fann tre skandaler i den andra skandaltypen valde vi att använda 

denna skandaltyp ändå. Nedan är en figur där vi presenterar respektive skandal 

kortfattat, för att i resultat- & analyskapitlet presentera utförligt vad som skett i 

respektive skandal.  

 

 

Figur 2 Sammanställning av valda skandaler. 

 

Vid flerfallstudie är det viktigt att vara noggrann vid urval av fall (Yin, 2007). Därför 

valdes dessa företag ut, då samtliga händelser passar in i definitionen av skandal som 

används i denna studie samt att skandalerna har skett i respektive bransch och varit 

korrekt typ av skandal för denna studie. 

Röda Korset Panaxia Northland Resources AMF Pension Systembolaget

Skandaltyp Trolöshet mot huvudman Trolöshet mot huvudman Trolöshet mot huvudman Pensions- Bonusskandal Pensions- 

Bonusskandal

Bransch Välgörenhet Neutral Kontroversiell Neutral Kontroversiell

Huvudperson Johan af Donner Thomas Gravius Karl-Axel Waplan Christer Elmehagen,                

Wanja Lundby-Wedin

Anitra Steen

Position i 

företaget

Kommunikationschef VD och ägare VD VD,                                    

Styrelseledamot

VD

Vad har hänt? Förskingring Förskingring Undanhållande av 

informaion till aktieägare

Bonus samtidigt som 

återtag samt 

pensionsavtal till VD

Pensionsavtal
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4.3 Datainsamling 
För att genomföra vår komparativa flerfallstudie och samla in material kring 

skandalerna kommer vi att genomföra en arkivstudie, där vi granskar alla artiklar som 

fyra stora mediala aktörer publicerat. Då vår studie bygger på offentlig information i 

form av tidningsartiklar från större mediala aktörer i Sverige, tar vi hänsyn till de fyra 

etiska kraven för vetenskaplig forskning men då studien enbart innehåller offentlig 

information behöver vi inte konsultera någon extern part innan vi använder 

informationen (Vetenskapsrådet. 2014). Vi utgår från tidpunkten då skandalen 

uppdagades till den 17 mars 2015. De mediala aktörer vi väljer att granska är fyra av de 

större tidningarna i Sverige, som rapporterar om ekonomin i Sverige och världen och 

som även täcker dagsnyheterna. Dessa tidningar består av tre dagstidningar med olika 

politiska inriktningar samt en tidning som utkommer en gång i veckan (Jansson, 2014): 

  

 Morgontidningar: Dagens Industri, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet 

 Veckotidning: Affärsvärlden 

 

För att finna de artiklar som behandlar skandalerna använder vi oss av två olika 

databaser; Mediearkivet (Retriever) och www.di.se. Sökorden vi använder är företagens 

respektive namn och efter ovan nämnda datum. Då får vi en stor träffbild som vi sedan 

sållar ut för att till slut endast granska de relevanta artiklarna till vår studie, alltså de 

som behandlar skandalerna som vi valt ut. Denna sållningsprocess går till på följande 

vis; i databaserna fås en lista med rubriker och ett kort sammandrag om vad varje artikel 

handlar om. När vi fått listan får vi genomsöka dessa rubriker för att sålla ut alla artiklar 

som inte behandlar ämnet, då många av artiklarna behandlar irrelevant information ur 

studiens kontext. Exempel på irrelevant information kan vara kvartalsrapporter, 

aktietips och allmänt om företaget. Efter denna sållningsprocess fick vi fram det 

empiriska material som ligger till grund för flerfallstudien och detta återfinns nedan i 

Figur 3. 
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Figur 3 Sammanställning av insamlad empiri. 

 

4.3.1 Identifiering av mönster 

För att koda materialet som vi inhämtat, använder vi oss av de diskursiva strategier som 

presenterades i den teoretiska analysmodellen. Kodningen är indelad i sju steg, som 

används för att identifiera mönster vid kodningen. De första tre stegen som identifierar 

skandalen som illegitim är de diskursiva strategierna; rationalisering, auktorisering och 

moralisering. För att en del av en artikel ska klassas som rationalisering behöver media 

vid uppbyggnaden av händelsen som illegitim beskriva att händelsen skulle kunna vara 

legitim om det hade skett på ett annat sätt, exempelvis att en hög bonus skulle kunna 

vara legitimt om individen som får bonus hade gjort ett bra arbete. 

Auktoriseringsstrategin fungerar genom att media bygger upp händelsen som illegitim 

med hjälp av citat och olika referenser till personer som kan ses som att de innehar en 

högre kunskap inom ämnet, till exempel hur media utomlands reagerar på händelsen. 

Vid moraliseringsstrategin byggs händelsen upp som illegitim genom moraliserande 

argumentation, som till exempel när media intervjuar en person som uttrycker sig 

emotionellt och fördömer det som inträffat. Denna person behöver inte ha något särskild 

kompetens inom ämnet, utan det är det moraliserande emotionella uttalandet som får 

fokus. 

 

Nästa steg i kodningen är hur media väljer att belägga någon med ansvar för skandalen. 

Denna del av kodningen kan ske på fyra olika sätt, beroende på om det anses vara en 

individ, ett företag eller branschen som är ansvarig. De första två kategorierna är om 

Dagens Nyheter Svenska Dagbladet Dagens Industri Affärsvärlden

Summa

Röda Korset

Antal artiklar 743 562 172 12 1489

Antal efter sållning 61 36 21 0 118

Panaxia

Antal artiklar 49 54 129 8 240

Antal efter sållning 17 27 57 6 107

Northland Resources

Antal artiklar 65 127 347 31 570

Antal efter sållning 59 26 136 12 233

AMF Pension

Antal artiklar 506 463 235 93 1297

Antal efter sållning 97 45 9 4 155

Systembolaget

Antal artiklar 1050 910 898 60 2918

Antal efter sållning 16 11 9 4 40
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media vinklar ansvaret på individen eller gruppen som individen tillhör, exempelvis på 

VD eller VD som en grupp. Det är alltså antingen den enskilda företagsledaren eller 

företagsledare generellt som anses vara ansvarig. De två sista kategorierna är om media 

inte beskyller individen eller gruppen av individer, utan väljer att beskylla företaget 

eller gruppen av företag, branschen, som företaget verkar inom.   

 

Det tredje steget i kodningen är huruvida individen eller företaget bemöter media och 

hur media behandlar individen eller företaget. Detta kan ske på två olika sätt, antingen 

genom ursäkt eller rättfärdigande. Ursäkt innebär att individen eller företaget accepterar 

att händelsen är illegitim, men tar inte på sig ansvar för händelsen. Vid rättfärdigande 

accepterar individen eller företaget inte att händelsen är illegitim, men tar ansvar för att 

ha genomfört händelsen som lett till att det blivit en skandal. 

 

Sista steget i kodningen är att individen eller företaget blir tillskriven olika negativa 

attribut, till exempel att en VD blir tillskriven attributet girig. För att genomföra denna 

del av analysen såg vi vilka begrepp och attribut som blev tillskrivna de olika 

huvudaktörerna, vilket vi presenterar sist i varje resultatdel.  

 

Efter insamling och sållning av data läste vi igenom samtliga artiklar för att skapa oss 

en bild av vad som skett i skandalen samt för att få en bild av hur media använde de 

olika strategierna. Efter detta skapade vi ett dokument för varje skandal där vi använde 

oss av en kodningsmall (se bilaga 2) för att underlätta insamlingen av data. När detta var 

genomfört började vi läsa igenom artiklarna igen, en tidning i taget, och i kronologisk 

ordning. Då förde vi över varje stycke som hamnade i någon av de kategorier som vi 

beskrev ovan till kodningsmallen för den tidningen som vi fann stycket i.  

 

För att kvalitetssäkra och försöka inneha en så hög pålitlighet som möjligt, kodade vi all 

empiri var för sig för att senare jämföra de olika kodningarna sinsemellan. Var det då 

något stycke som vi inte var överens om diskuterade vi igenom detta stycke utifrån vår 

analysmodell, för att kodningen av det empiriska materialet skulle innehålla en så låg 

grad av subjektivitet som möjligt. Vi diskuterade även vårt empiriska material och hur 

kodningen skulle genomföras ihop med våra handledare, samt att vi kontinuerligt under 

uppsatstiden haft seminarium tillsammans med övriga kurskamrater samt en 
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seminarieledare. På så vis har vi erhållit nödvändig återkoppling och kunnat diskutera 

hur vi ska gå vidare med studien. 
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5 Resultat & Analys 
I detta avsnitt gör vi en mer detaljerad presentation av de valda företagsskandalerna 

och därefter presenterar vi vårt empiriska material utifrån den teoretiska 

analysmodellen. Skandalerna redogörs var för sig för att sedan analyseras i slutet av 

kapitlet. Analysen delas in i tre delar; först var skandal för sig, sedan skandaltyp för sig 

och avslutningsvis analyseras alla skandaler tillsammans. Avslutningsvis förs en 

diskussion kring analysen där teoretisk återkoppling och reflektion innefattas. 

 

5.1 Röda Korset 
Huvudaktörer: 

Johan af Donner, VD 

 

Detta har hänt: 

Denna skandal tar sin början 2004 då Röda Korset rekryterar Johan af Donner som 

insamlingschef från Cancerfonden där han lyckats slå insamlingsrekord och blivit 

välrenommerad för sina insatser. Därför vill Röda Korset utnyttja hans erfarenhet och 

kunskap inom marknadsföring vilket fungerar bra fram till början på 2009, då kollegor 

upptäcker att det finns konstiga fakturor mellan af Donner och en underleverantör till 

Röda Korset som mynnar ut i att en intern undersökning påbörjas. PWC är företag som 

hanterar undersökning konfronterar af Donner och får inte ut några övertygande svar. 

Den första juni 2009 lämnar PWC över undersökningen till ledningen för Röda Korset 

med en rekommendation om polisanmälning, vilket ledningen följer och polisanmäler af 

Donner. I sin förundersökning uppdagar polisen att af Donner har ställt ut bluffakturor 

till Röda Korset och betalt dessa med Röda Korsets pengar med hjälp av två andra 

personer som arbetade på leverantörsföretaget. Efter en tid misstänker även 

Cancerfonden att af Donner har svindlat dem också och gör en undersökning och 

kommer fram till att han även svindlat dem (Röda Korset, 2011). 

    

Först döms Johan af Donner i tingsrätten för grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman, 

medhjälp till grovt bokföringsbrott, osant intygande och medhjälp till försvårande av 

skattekontroll till fem års fängelse och att betala tillbaka pengarna som stulits ihop med 

de två andra medhjälparna på cirka åtta miljoner. Åklagaren överklagar dock domen och 

i hovrätten döms af Donner för utöver ovannämnda straff också för mutbrott. Den nya 

domen förändras dock inte straffsatsen (Hedberg, 2010; Hedberg, 2011).   
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5.1.1 Rationalisering 

När nyheten uppdagats är processen långt gången, chefsåklagaren är tidigt involverad 

och det är tydligt att Johan af Donner gjort sig skyldig till brott. På grund av att det är 

ett tydligt lagbrott förekommer inga skriverier om att agerandet hade kunnat uppfattas 

som legitim om Johan af Donner hade gjort ett bra jobb eller liknande. Därför används 

inte den rationella strategin. För att ett argument ska vara rationellt, ska det ske en 

debatt om huruvida skandalen som skett hade kunnat vara korrekt om det hade skett på 

ett annorlunda sätt eller om huvudaktören i skandalen gjort ett bra arbete och på så sätt 

varit förtjänt av det som sker.  

 

5.1.2 Auktorisering 

När det kommer till auktoriseringsstrategin i Röda Korset-skandalen, används 

auktoriteter för att dels bringa klarhet i vad det är som faktiskt har hänt och dels hur 

framtiden ser ut för Röda Korset. Exempel på en artikel där auktorisering används är för 

att klargöra hur skandalen påverkat förtroendet för Röda Korset:  

  

”Men förtroendetappet är kortsiktigt, tror varumärkesexperten Peter 

Wennström. 

  

-Frivilligorganisationer har generellt högt förtroende. När det är en 

isolerad händelse tror jag inte att det påverkar så mycket. Om man kan 

visa att det handlar om en elak person som har lurat organisationen så 

förstår folk att det kan hända vem som helst, säger han.” (Svenska 

Dagbladet, 7 juli 2009) 

  

Här får diskussionen kring Röda Korsets förtroende tyngd och auktoritet genom att en 

specialist inom ett visst område uttalar sig, i detta fall en varumärkesexpert. Det är 

tydligt att akten beskrivs som illegitim, då det framhävs att en person lurat 

organisationen och genom att använda en expert inom ett visst område kan media också 

uttala sig om förtroendet för organisationen och ha belägg för det.  

 

5.1.3 Moralisering 

Den tredje strategin i denna analys är moralisering, vilket innebär att media stärker sina 

argument i artiklarna med olika moraliska argument. Genom dessa moraliska argument 

förstärks bilden av att händelsen är illegitim och att normer har brutits. I denna skandal 
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handlar moraliseringen om diskussioner med olika personer som uttrycker sig om hur 

förkastligt det är att en individ kan göra på detta vis. Ett tydligt citat på moraliseringen 

är: 

 

"På gräsrotsnivå var man bedrövad på fredagen. Monica Boogh, som 

arbetar som volontär med secondhandförsäljning på Kupan i Mariefred, 

tycker att hela historien är fruktansvärd.   

-Hur kan en människa vara så iskall och stjäla ifrån folk som verkligen 

behöver pengarna? Vi gnetar och säljer för varenda krona och är glada för 

allt vi kan få ihop till katastrofhjälp och förnödenheter, och så går en jäkel 

och bara lurar oss på det här sättet. Det är oförskämt helt enkelt, säger 

hon."   (Dagens Nyheter, 19 juni 2009) 

   

I detta citat har media valt att intervjua volontärer där de beskriver hur moraliskt fel 

Johan af Donner agerande är. Media förstärker sina argument genom att citera när 

volontären uttrycker sin besvikelse och använder sig av starka ord och spelar på hennes 

känslor, då det är tydligt att hon är irriterad. Genom moraliseringsstrategin förstärks 

händelsen som illegitim ur ett moraliskt perspektiv. 

 

5.1.4 Individuering 

Andra fasen i en stigmatiseringsprocessen handlar om vem det är som blir anklagad i 

skandalen. Utifrån individueringen framhålls en individ som ansvarig och blir beskylld 

av media. I denna skandal är det ett fokus från medias sida att individuering 

Johan af Donner, vilket kanske inte är så underligt med tanke på att han blir dömd i 

domstol till flera olika brott.  

  

”Totalt handlar det om 7,7 miljoner kronor som Johan af Donner 

misstänks ha varit med om att lura sina bägge arbetsgivare Röda korset 

och Cancerfonden på. Organisationerna kräver nu tillbaka pengarna från 

de åtalade. Cancerfonden - där Johan af Donner arbetade innan han gick 

till Röda korset kräver 5,2 miljoner kronor och Rödakorset 2,5 miljoner 

kronor.”  (Dagens Nyheter, 16 januari 2010) 

  

I detta citat utrycker sig media med en tydlighet att det är Johan af Donner som är den 

ansvarige. För att stigmatisera personen använder sig media av negativa ord, såsom 
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exempelvis lurat, för att förstärka att händelsen som illegitim och att det är 

Johan af Donner som är syndabocken.   

 

5.1.5 Deindividuering 

Deindivinduering, som är motsatsen till individuering, innebär att individer blir skrivna 

om i en grupp, alltså i motsats till det ovannämnda blir hela gruppen chefer eller 

företagsledare anklagade för att vara på ett specifikt sätt. När det var rapportering kring 

grupper förekom inte detta i skandalen kring Röda Korset. 

 

5.1.6 Företag 

Som vi beskrev i analysmodellen valde vi att lägga till ytterligare en nivå i 

undersökning. Denna nivå handlade om när rapporteringen sker på företagsnivå, vilken i 

sin tur är indelad till om rapporteringen sker kring företag eller företag i en grupp, det 

vill säga bransch. I denna skandal är det Röda Korset som får rapportering kring sig. 

Exempel på detta är:  

   

"Falska fakturor på mindre belopp som var svåra att ifrågasätta, och minst 

två kumpaner utanför verksamheten. Så misstänks kommunikationschefen 

Johan af Donner ha förskingrat omkring 6,6 miljoner kronor från Röda 

Korset och Cancerfonden. Nu riktas kritik mot organisationernas styrelser 

för att inte ha arbetat tillräckligt aktivt med den interna 

kontrollen." (Svenska Dagbladet, 10 juli 2009) 

  

I citatet gör media härledningar från att det är Johan af Donner som är den skyldige till 

att även styrelse borde arbetat med mer interna kontroller. Därigenom använder media 

kritik som ett verb för att styrka att styrelsen har till viss del misslyckats. Men det är 

även i dessa diskussioner ett fokus på Johan af Donner som syndabock.    

 

5.1.7 Bransch 

Rapporteringen mot bransch i denna skandal tar sin utgångspunkt från skandalen, för att 

beskriva att hela branschens rykte skadats. Exempel på ett citat som tar upp rapportering 

om bransch är:   

  

"Den skada som drabbat Röda Korset och Cancerfonden av de misstänkta 

bedrägerierna är betydligt större än de 6,6 miljoner som har försvunnit. 



  
 

41 

Fifflet riskerar att dra hela välgörenhetsindustrin i smutsen."  (Svenska 

Dagbladet, 10 juli 2009) 

   

I citatet beskrivs hur skandalen har medfört att förtroendet för hela 

välgörenhetsbranschen blivit påverkat negativt av det inträffade. Det är alltså inte bara 

Röda Korset som blivit drabbat, utan hela branschen. Citatet utgår från att det är Röda 

Korset som är det företaget som skadat förtroendet i branschen, men att det spridits från 

det enskilda företaget och blivit förstorat till branschnivå. Detta är givetvis negativt, då 

organisationer som inte varit inblandade i skandalen blir förknippade med den. 

 

5.1.8 Tillskrivning av attribut 

För att en individ eller företag ska bli stigmatiserad behöver allt som vi nämnt ovan ske. 

Däremot räcker inte detta för att individen ska bli stigmatiserad, utan för att en individ 

ska stigmatiseras behövs olika negativa attribut tillskrivas individen eller företag. 

Eftersom händelsen är illegitim, beskrivs även individen som illegitim och extrem i 

jämförelse med övriga i samma position, exempelvis jämfört med andra chefer eller att 

företagets situation jämförs med andra företag. En typ av demonisering uppstår där 

individen målas upp som en extrem människa (Ducharme & Fine, 1995). Exempel på 

hur Johan af Donner tillskrivs extrema attribut är: 

 

"På gräsrotsnivå var man bedrövad på fredagen. Monica Boogh, som 

arbetar som volontär med secondhandförsäljning på Kupan i Mariefred, 

tycker att hela historien är fruktansvärd.  

 -Hur kan en människa vara så iskall och stjäla ifrån folk som verkligen 

behöver pengarna? Vi gnetar och säljer för varenda krona och är glada för 

allt vi kan få ihop till katastrofhjälp och förnödenheter, och så går en jäkel 

och bara lurar oss på det här sättet. Det är oförskämt helt enkelt, säger 

hon." (Dagens Nyheter, 16 januari 2010) 

 

I detta citat som även används under moraliseringsstrategin, för att förklara händelsen 

illegitim, beskrivs även Johan af Donner som en "jäkel som bara lurar" vilket indirekt 

går att tolka som att han er en skojare i medias ögon. Han beskrivs även som iskall och 

att han stjäl pengar från folk som verkligen behöver pengar. Detta är en typ av 

demonisering och tillför stigmatisering till Johan af Donner.  
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Ett annat exempel på attribut som tillskrivs ledande aktörer inom Röda Korset finns i 

detta citat: 

 

"Förtroendet har främst förlorats på grund av den bedrägerimisstänkte 

chefen och ett par höga ersättningar, framför allt manifesterat i 

styrelseordföranden Bengt Westerbergs arvode på 800000 kronor. Detta är 

inget annat än roffarmentalitet, menar kritikerna, en exploatering av en 

humanitär organisation som får stora pengar från allmänheten. Röda 

Korsets ledning har inte lyckats försvara sig."  (Dagens Nyheter, 11 

januari 2010) 

 

Det beskrivs hur de ledande aktörerna har "exploaterat" organisationen och att det råder 

en "roffarmentalitet". Detta innebär indirekt att media uttrycker sig att ledningen i Röda 

Korset är giriga, vilket ger en tydligt negativ bild av hur organisationen har skötts. 

 

5.1.9 Ursäkt eller rättfärdigande 

Vid en skandal kan de involverade individerna välja att försvara sig. Detta kan de göra 

på två olika sätt, vilka är ursäktande och rättfärdigande. Vid ett ursäktande medger 

individen att händelsen är felaktig, men tar inte fullt ansvar för händelsen. Vid 

rättfärdigande tar däremot aktören på sig ansvaret för händelsen, men medger inte att 

händelsen i sig är illegitim. Båda dessa typer av strategier förekom i skandalen kring 

Röda Korset, men den rättfärdigande strategin gällde inte af Donners agerande utan det 

användes för att försvara de arvoden som betalats ut till generalsekreterare och 

styrelseordförande. Dessa arvoden fick fokus en tid efter att rapporteringen handlat om 

af Donners agerande. 

 

Exempel på ett ursäktande från företaget är: 

 

"Han är medveten om att det inträffade påverkar tilltron och förtroendet 

för Röda korsets verksamhet.  

 -Självklart. Men jag är övertygad om att även vårt sätt att hantera det 

påverkar: att folk ser att sådant här möjligen kan hända någon gång, men 

samtidigt också ser att vi har sådana rutiner att vi upptäcker det själva och 

att personen i fråga får ta konsekvenserna, säger Christer Zettergren." 

(Dagens Nyheter, 10 juni 2009) 
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I detta citat medger Christer Zettergren, generalsekreterare för Röda Korset, att 

händelsen är illegitim. Däremot vill inte företaget ta på sig något ansvar utan ber 

indirekt om ursäkt genom att försöka förklara att det var dem som upptäckte skandalen 

och att de har agerat på ett korrekt vis. Detta citat är även möjligt att koppla till 

individuering, då ansvarig inom Röda Korset indirekt väljer att lägga över skulden för 

skandalen på Johan af Donner, även om han inte i citatet nämns vid namn.  

 

Rättfärdigande av skandalen i sig förekom alltså inte. Däremot fanns det rättfärdigande 

strategi för arvodena till styrelseordförande och generalsekreterare: 

 

"Svenska Röda korsets styrelseordförande bemöter kritikerna: Det är en 

hämningslös jakt som pågår mot organisationen och mig personligen. 

Svenska Röda korset och jag själv har varit allas villebråd på sistone. Men 

anklagelserna är en blandning av rena felaktigheter och starkt vinklade 

uppgifter. Påståendet att Röda korset skulle prioritera arvoden till styrelsen 

framför verksamheten är rent kränkande. Det är helt fel att insamlade 

pengar går till styrelseordförandens arvode och generalsekreterarens lön. 

Inte ett öre har tagits från dessa medel, skriver Bengt Westerberg. Svenska 

Röda korset (SRK) och jag personligen har varit allas villebråd på sistone. 

Allmänhet, och även medlemmar, känner sig förvirrade. Vad ska man tro?  

 Det började med att en före detta kommunikationschef begick en våldtäkt 

på organisationen. Vi känner tillfredsställelse över att det till slut 

upptäcktes och nu har lett till åtal." (Dagens Nyheter, 28 februari 2010) 

  

I detta citat menar styrelseordförande att de har ett högt arvode, men att det inte är något 

fel på det. Styrelseordförande menar att på grund av vad kommunikationschefen gjort 

granskas även övriga individer i ledningen hos Röda Korset. Han menar att det till och 

med sprids lögner om hur löner och arvoden sätts. I samband med styrelseordförandes 

rättfärdigande skiftar han fokus mot Johan af Donner och skjuter över ansvaret för 

skandalen på honom. Media individuerar Johan af Donner genom att citera 

styrelseordförande när denne uttrycker att kommunikationschefen begått en "våldtäkt" 

på Röda Korset. 
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5.2 Panaxia 
Huvudaktörer: 

Thomas Gravius, VD och ägare 

 

Detta har hänt: 

Panaxia är ett värdetransportföretag som startade 1993 och arbetade med 

kontanthantering för olika bankomater och affärer. Panaxia hamnade på obestånd 2012 

och begärde sig själva i konkurs. I efterdyningarna av konkursen framkom det att det 

hade förekommit förskingring av kundernas pengar för att hålla företaget flytande även 

bokföringsbrott hade förekommit (Carp, 2014). 

   

De ansvariga i skandalen var VD och grundare Thomas Gravius samt en medhjälpare. 

De misstänks för att ha förskingrat cirka trettio miljoner kronor dock kunde åklagaren 

bara bevisa att fem miljoner var förskingrade. Det hela slutade med att Thomas Gravius 

döms för trolöshet mot huvudman till fängelse i ett år och sex månader och 

medhjälparen för trolöshet mot huvudman och grova bokföringsbrott till ett år och nio 

månader samt att de solidariskt får ersätta Panaxias konkursbo med fem miljoner. Åtalet 

lades ner mot Panaxia under 2014 och dessa två var de enda domarna som kom ur 

konkursen (Kjellström, 2014).  

 
5.2.1 Rationalisering 

Även denna skandal utgår från att ett lagbrott har skett. På grund av detta förekommer 

inte en rationaliseringsstrategi av samma anledning som nämndes i resultatet om Röda 

Korset. Det finns alltså inte någon som försöker försvara det inträffade med rationella 

argument, vilket kan ses som självklart när de ledande aktörerna i skandalen dömts till 

fängelsestraff för det som inträffat. Dessa lagbrott ledde även till att företaget gick i 

konkurs. 

 

5.2.2 Auktorisering 

I Panaxia-skandalen framställs inträffade som skadligt för mer än bara de 

nyckelintressenter som blivit drabbade av konkursen. Hela branschen dras in i 

diskussionen kring hur säkerheten ser ut gällande kontanthanteringen i Sverige. Ett 

tydligt exempel på auktoriseringsstrategin gällande detta kan ses nedan:  

 

”Säkerhetsbolaget Panaxia utreds nu för försvunna miljoner, rapporterar 

Sveriges Radio Ekot på måndagen. Det handlar om hundratals miljoner 
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kronor som tillhör handlare, men som försvann från handeln strax innan 

Panaxia gick i konkurs i början av september.  

  

Per Geijer, säkerhetschef vid Svensk Handel menar att förtroendet har 

sjunkit, även för andra säkerhetsföretag, efter det som hänt. 

"Det är ett skämt. Det är enormt sårbart. Förtroendet för hela 

värdeförmedlingsbranschen är i gungning och vi behöver ett starkt system 

för att kunna hantera det här och det har vi inte i dag".” (Dagens Industri, 

6 september 2012) 

 

Genom att intervjua Svensk Handels säkerhetschef skapas det auktoritet till artikeln och 

uttalandet från Per Geijer kan klassas som ett expertutlåtande, då hans position om 

säkerhetschef ger honom den auktoriteten. Media får här fram budskapet på ett tydligt 

sätt och det ges en tydlig bild av att situationen är prekär. 

 

5.2.3 Moralisering 

I denna skandal får kunderna som förlorar pengar i skandalen fokus av media i denna 

strategi.  Exempel på moralisering i denna skandal är: 

 

”Kunder till konkursade kontanthanteraren Panaxia tros ha förlorat en halv 

miljard kronor på haveriet. Många små kunder, däribland flera ägare till 

bensinstationer riskerar nu själva konkurs, rapporterar Sveriges Radios 

Ekoredaktion. 

 

Ashkan Kasbi, som driver två bensinstationer norr om Stockholm har 

varje dag skickat iväg sina dagskassor med hjälp av Panaxia. Men några 

dagar före konkursen, i början av september, kom pengarna inte in på hans 

konto. Han saknar en halv miljon kronor. 

”Vi har svårt att hålla oss flytande. Vi behöver snabbt få fram 500.000 

kronor i kontanter” säger Ashkan Kasbi till Ekot.” (Dagens Industri, 24 

september 2012) 

 

I detta citat börjar media med att resonera utifrån kunderna till Panaxia om att kunderna 

har förlorat cirka en halv miljard kronor på haveriet i Panaxia. Genom detta beskrivs 
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händelsen som illegitim. För att förstärka händelsen som illegitim intervjuar media en 

av kunderna till Panaxia som beskriver hur svårt det är när han har förlorat 500 tusen kr. 

 

5.2.4 Individuering 

När då händelsen är benämnd illegitim börjar nästa steg i stigmatiseringsprocessen. 

Denna nivå handlar om att fastställa vem det är som tilldelas ansvaret för skandalen. I 

Panaxia-skandalen är det ett stort fokus på företaget snarare än på individen. Det är två 

individer som orsakade skandalen men av dessa två är det Thomas Gravius, grundaren 

och ägare till företaget, som hamnar i blåsväder och det går att uttyda tendenser på att 

han hamnar mitt i stigmatiseringsprocessen. Ett exempel på hur detta ser ut enligt 

nedan: 

"De kommande rättegångarna i Panaxia kan sluta i att ingen gjort sig 

skyldig till något. Trots att det är uppenbart att förre vd:n och storägaren 

Thomas Gravius styrt något som närmast kan betraktas som Ebberöds 

Bank. "Det är inte uteslutet", säger konkursförvaltaren Lars-Henrik 

Andersson som på onsdagen lämnade förvaltarberättelsen till tingsrätten i 

Solna." (Dagens Industri, 7 juni 2013) 

 

I detta citat tillskrivs Thomas Gravius ansvar, även om media spekulerar kring att det 

inte är säkert att det blir en fällande dom så resonerar de på ett negativt sätt kring 

Thomas Gravius. Media citerar konkursförvaltaren när denne uttrycker att Thomas 

Gravius driver företaget som "Ebberöds Bank", vilket är ett ordspråk som innebär att en 

affärsverksamhet drivs utan någon som helst utsikt till att uppnå lönsamhet (Rydén, 

2015).   

 

5.2.5 Deindividuering 

Deindividuering kring individer förekommer inte i denna skandal, vilket inte är så 

underligt, då det är Thomas Gravius och Carolina Damos som gjort sig skyldiga till ett 

lagbrott. Därför generaliseras inte deras beteende på deras yrkesgrupp eller liknande.    

   

5.2.6 Företag 

I denna skandal, som ledde till att Panaxia gick i konkurs, hamnar företaget i fokus. 

Även skuldbördan hamnar på Panaxia som företag. Anledningen till detta är att det 

framställs som ett samhällsproblem när det började att skaka i Panaxia, eftersom de var 

det tredje största företaget inom kontanthantering (Hugo, 2013). När det rapporteras 
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negativt om företaget utgår rapporteringen från kunder som förlorar stora dagskassor av 

kontanter. Exempel på en negativ text om företaget är: 

 

"Statliga Apoteket AB har förlorat mellan 35 och 40 miljoner kronor efter 

Panaxias konkurs, där värdetransportföretaget har "lånat" eller till och med 

stulit pengar som transporterats. 

Värdetransportföretaget Panaxia skördar många offer. Di.se kan avslöja att 

statliga Apoteket AB förlorar mellan 35 och 40 miljoner efter Panaxias 

konkurs. 

”Det är förskräckligt mycket pengar. Vi försöker säkerställa de exakta 

summorna. Det är otroligt allvarligt och det kommer att påverka vårt årliga 

resultat”, säger Apotekets varumärkesdirektör Eva Fernvall." (Dagens 

Industri, 26 september 2012) 

 

I detta citat beskrivs det att det är Panaxia som företag, snarare än att det är Thomas 

Gravius och Carolina Damos, som stulit pengar från kunderna. Just i detta specifika fall 

är det Apoteket som blir lidande och Panaxia som företag får ansvar för händelsen. 

Media uttrycker sig genom att Panaxia "skördar många offer", vilket tolkas som 

negativt då de har stulit eller lånat pengar. Likaså förstärks argumenten genom att de 

citerar varumärkesdirektören i Apoteket AB, Eva Fernvall, som beskriver att Apoteket 

har blivit av med "förskräckligt mycket pengar".  

 

5.2.7 Bransch 

Denna skandal leder även till att branschen får negativ kritik, även om kritiken utgår 

från Panaxia. Exempel på hur det ser ut är:  

 

"Säkerhetsbolaget Panaxia utreds nu för försvunna miljoner, rapporterar 

Sveriges Radio Ekot på måndagen. Det handlar om hundratals miljoner 

kronor som tillhör handlare, men som försvann från handeln strax innan 

Panaxia gick i konkurs i början av september. 

Per Geijer, säkerhetschef vid Svensk Handel menar att förtroendet har 

sjunkit, även för andra säkerhetsföretag, efter det som hänt. 

"Det är ett skämt. Det är enormt sårbart. Förtroendet för hela 

värdeförmedlingsbranschen är i gungning och vi behöver ett starkt system 
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för att kunna hantera det här och det har vi inte i dag"." (Dagens Industri, 

24 september 2009) 

 

Detta citat tar sin utgång i att det är Panaxia som gjort fel men det tillförs spekulationer 

om att hela branschen förlorat förtroende och att det behövs ett starkt system för att 

kunna hantera värdeförmedlingsbranschen. Även i detta citat använder sig media av ett 

citat från en kunnig person, i detta fall säkerhetschefen vid Svensk Handel, som uttalar 

sig om att skandalen är ett "skämt".  

 

5.2.8 Tillskrivning av attribut 

Denna nivå i analysmodellen är tillskrivandet av olika negativa attribut på individen 

eller på företaget. Thomas Gravius tillskrivs flera olika negativa attribut, vilket ökar 

risken för att stigmatisering ska uppstå och han blir tillskriven skam genom dessa 

attribut. Exempel på attribut Thomas Gravius blir tillskriven är "rånare", där media 

uttrycker sig om att förskingringen är det "största värdetransportrånet i Sverige". 

Thomas Gravius tillskrivs även andra attribut såsom "myglare", "svindlare" och 

"bedragare".  

   

"Sveriges största värdetransportrån - men utan brinnande bilvrak, spanska 

ryttare eller beväpnande rånare. Så skulle konkursen och den misstänkta 

förskingringen i penningtransportföretaget Panaxia kunna beskrivas. 

Bolagets kunder har rånats på en enorm summa pengar, minst 100 

miljoner kronor. Kanske en halv miljard." (Svenska Dagbladet, 26 

september 2012) 

  

Ur ett företagsperspektiv tillskrivs Panaxia flera negativa attribut och negativ 

rapportering. Exempel på attribut som Panaxia tillskrivs är att de har "konkurrerat på  ett 

oschysst sätt", "lånat" och "stulit pengar". Även om det kan vara svårt för ett företag att 

inneha attribut blir det ofta rapporterat att Panaxia har gjort si eller gjort så, istället för 

som i individnivå där media skriver uttryckligen att Thomas Gravius är en svindlare. 

Indirekt kan det då tolkas att den negativa rapporteringen om Panaxia är ett typ av 

attribut att företaget stjäl pengar.  
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5.2.9 Ursäkt eller rättfärdigande 

Inga ledande aktörer i Panaxia har utalat sig vare sig genom ursäkt eller rättfärdigande. 

De som uttalar sig och försvarar sig är en av storägarna i Panaxia, Forex bank. Exempel 

på ett ursäktande citat från Forex Bank är:  

 

"Vad gick snett med Panaxia? 

”Själva investeringen i Panaxia är inget att säga om. Men när vi gick in 

visste vi inte att det fanns, dolt under ytan, så ofantligt mycket skit i 

bolaget. Sådant som i dag är misstänkt brottslighet. ” 

 Borde ni inte ha känt till det? 

”Visst, men inte ens revisorerna hade upptäckt det under åtta år. Då var 

det svårt för oss att upptäcka det.”" (Dagens Industri, 13 augusti 2013) 

 

I detta citat går VD för Forex bank ut och uttalar sig om att de inte visste om att Panaxia 

missköttes på detta vis. Alltså erkänner de att händelsen är illegitim, men tar inte på sig 

något ansvar i skandalen. Rättfärdigande förekommer inte överhuvudtaget. Det finns 

alltså inte någon som i media uttryckt sig om att händelsen inte är illegitim och tar på 

sig ansvar för vad som skett i skandalen.  

 

5.3 Northland Resources 

Huvudaktörer: 

Karl-Axel Waplan, VD 

 

Detta har hänt: 

Northland Resources var ett gruvbolag verksamma i Kaunisvaara utanför Pajala i norra 

Sverige. Verksamheten gick ut på att utvinna järnmalm och projektet sågs som en 

räddning för bygden,  som haft det tufft under en längre period. Nya bostäder 

upprättades och befolkningen ökade, något som inte var en vanlig företeelse i bygden 

vid denna tidpunkt (Lind, 2014). Gruvan öppnades under hösten 2012 och trots 

varningar om bristande potentiell lönsamhet valde företaget ändå att försäkra omvärlden 

om att projektet skulle bli lönsamt på lång sikt.  

 

Problemen lät dock inte vänta på sig, redan i början av 2013 drabbades företaget av 

likviditetsbrist men beviljades rekonstruktion av Luleå tingsrätt. Ett flertal företag gick 

samman och såg till 335 miljoner dollar tillsköts företaget, vilket ledde till att delar av 
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företagets skulder kunde betalas till dess leverantörer. Den finansiella situationen 

fortsatte dock att vara prikär och i samband med att priset på järnmalm sjönk under 

hösten 2013 holkades ekonomin ur än värre. Under sommaren 2014 beviljades en andra 

rekonstruktion av Luleå tingsrätt, efter att skulderna klättrat upp i miljardklassen. 

Rekonstruktionen lyckades ändå inte rädda företaget, under hösten 2014 stoppades all 

produktion i gruvan och samtliga anställda sades upp. Efter långdragna förhandlingar 

kom till slut dödsstöten för företaget under december 2014, då företaget begärde sig 

självt i konkurs (Sundkvist, 2014).  

 

Fokus i skandalen har varit huruvida företagsledning och styrelse vetat om de stora 

hålen i företagets ekonomi och varför de i sådant fall inte gått ut offentligt med denna 

information. Beloppen som saknades var så pass stora att det inte kan ha kommit som 

en överraskning och de bör därför ha gått ut med information kring detta, istället för att 

framhålla att framtiden ser ljus ut för företaget. Mängder av småsparare gick miste om 

hela sin investering i och med rekonstruktionerna och i slutändan drabbades mängder av 

leverantörer och fordringshavare av konkursen. (Sundkvist, 2014). 

 

5.3.1 Rationalisering 

Rationalisering finns i denna skandal då det handlar om att Northland Resources hade 

stora kostnader och för att täcka upp dessa skapade styrelsen och ledningen flera 

nyemissioner och obligationslån. Skandalen uppstod då inte styrelsen hade tillräckligt 

bra förklaringar till varför de behövde göra samtliga av dessa emissioner och lån. Det 

stora problemet uppstod när det bevisades att styrelsen och ledningen visste om 

likviditetsbristen utan att göra den offentlig för omvärlden. 

 

"Krisdrabbade gruvföretaget Northland Resources kan tidigt ha känt till att 

företaget stod inför penningbrist utan att informera marknaden. 

Anders Antonsson, ansvarig för investerarkontakter i företaget, säger till 

SR Sisuradio att pengabristen var känd i slutet av november. 

  

Samtidigt visar en ljudinspelning från den 26 november att Northlands vd 

Karl-Axel Waplan inte nämnde detta när han höll föredrag hos 

Aktiespararna." (Dagens Nyheter, 20 februari 2013) 
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I detta citat beskrivs händelsen som illegitim genom att det var en likviditetsbrist och att 

företagsledningen visste om detta sen i slutet på November. Däremot valde företagets 

VD valde ändå att inte berätta detta för Aktiespararna när han höll ett föredrag för dem. 

Alltså är detta en rationell strategi då händelsen hade kunnat vara legitim, ur ett 

skandalperspektiv, om VD valt att dela med sig av informationen.  

 
5.3.2 Auktorisering 

I denna skandal är det finansanalytiker som uttalar sig om skandalen. Exempel på detta 

är: 

  

"Sparekonomen Claes Hemberg har inte mycket till övers för hur 

Northland Resources har hanterat krisen och bristen på pengar. 

  

 - 12 000 små aktieägare har förlorat stora belopp. De har vilseletts av 

bolagets ledning som hela tiden skönmålat den verkliga situationen. Vi har 

inte ens fått någon riktig förklaring till hur en förlust på 2,5 miljarder 

kronor plötsligt dök upp utan att någon som helst varningsklocka ringde. 

Börsen eller Finansinspektionen borde granska turerna kring Northland, 

säger han till TT." (Dagens Nyheter, 28 maj 2013) 

 

I detta citat uttalar sig Claes Hemberg om att han "inte har mycket till övers för hur 

Northland Resources hanterat krisen" och här beskriver då media händelsen som 

illegitim. Vidare beskrivs akten som illegitim när det ifrågasätts hur det kunde försvinna 

2,5 miljarder i företager, utan någon förvarning.  

 
5.3.3 Moralisering 

I denna skandal använder sig media av det faktum att det är många småsparare som 

förlorat sitt kapital i Northland Resources.  

 

"Northland Resources företrädare som träffade potentiella investerare i 

vintras verkar ha använt finansmarknadens motsvarigheter till de gamla 

tricken. Styrelsen och ledningen var väl medvetna om att gruvbolagets 

kassa var på väg att sina. Men det sa de inte ett ord om under mötena. I 

stället var "presentationen fokuserad på att vi var i produktion och att vi 

höll tidsplanen", som vd Karl-Axel Waplan uttrycker det i reportaget på 

sidan 16. 
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Inget tyder på att Northlands företrädare ljög för investerarna eller 

aktiemarknaden. Men de berättade inte heller hela sanningen. När det 

prekära finansiella läget så småningom läckte ut dök aktien och först då 

informerades marknaden." (Affärsvärlden, 20 februari 2013) 

 

Återigen visas händelsen illegitim genom att det inte fanns någon förvarning till 

aktiespararna. Utan företagsledningen har valt att undanhålla informationen kring deras 

kassa. Det moraliserande som skrivs i detta citat är att ledningen valde att inte 

presentera all information och att de inte berättade detta på mötena som varit förens det 

läckte ut till allmänheten. 

 

5.3.4 Individuering 

I Northland Resources är det företagets VD, Karl-Axel Waplan som individueras. 

Exempel på hur Karl-Axel Waplan får ansvar för det som skett ifrån media kan ses 

nedan: 

  

"Parallellt med jakten att få fram nya pengar har företagsledningen med vd 

Karl-Axel Waplan i spetsen jobbat vidare med att urholka sin egen 

trovärdighet. 

  

Slutsatsen i min krönika den 6 maj blev att det bästa för Northland 

Resources och dess hårt prövade aktieägare var att helt enkelt byta ut 

ledningstoppen. De pengar som bolaget väl behöver ser nu ut att ramla in 

men förtroendebiten kvarstår att lösa." (Dagens Nyheter, 3 juni 2013) 

 

I detta citat får hela företagsledningen del i ansvaret genom att media beskriver dem att 

de har urholkat Northland Resources trovärdighet. Dock är det endast VD Karl-Axel 

Waplan som nämns med namn. På så sätt hamnar fokus hos honom och det blir han som 

individueras. 

 
5.3.5 Deindividuering 

Deindividuering förekommer inte i denna skandal. Detta är då individen inte blir 

tillskriven och individuerad på samma sätt som i övriga skandaler. Då det varit fokus på 

det brottsliga som skett i de skandaler och i denna skandal är det mer fokus på vad som 
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sker och om företaget kommer att klara sig ur de finansiella problem Northland 

Resources befinner sig i.  

 
5.3.6 Företag 

I denna skandal får företaget ett fokus genom att företaget vid flera tillfällen genomför 

nyemissioner. På så sätt urmjölkas Northland Resources förtroende och, olika experter 

uttalar sig om att det inte är en bra investering.   

 

"Aktieägarna i Northland Resources har därefter fått se värdet på sina 

ägarandelar gå i helt motsatt riktning. Rakt ned i ett stort svart hål. 

  

Anledningen var att företagsledningen i vintras visade sig stå helt utan 

pengar. Utan närmare förvarning hade bolaget förfallna skulder på drygt 

400 miljoner kronor samtidigt som miljardbelopp saknades till fortsatt 

drift. Verksamheten ropade helt enkelt efter en kraftfull och nödvändig 

rekonstruktion." (Dagens Nyheter, 6 maj 2013) 

 

Detta citat är delvis moraliserande men med ett fokus på företaget. Media beskriver att 

företagsvärdet har gått "rakt ned i stort svart hål". Att företaget inte har några pengar 

och att företaget behöver en rekonstruktion vilket tyder på att företaget är delvis 

ansvarig för skandalen.   

 

5.3.7 Bransch 

Även branschen åker på en del skriverier efter denna skandalen. Anledningen till detta 

är att råvarupriserna sjunkit och genom denna skandal fick gruvindustrin  

 

"Först Northland Resources, sedan PA Resources och Alliance Oil. Flera 

råvarubolag ropar efter miljardbelopp om de ska kunna fortsätta 

verksamheten. Småspararna lider när de ser sina aktieinnehav falla 

dramatiskt i värde. 

De mindre bolagen i råvarubranschen har det tufft just nu. De jagar runt 

med mössan i hand efter mer pengar för att kunna fortsätta verksamheten. 

Ibland hörsammas begäran direkt och kapitalet kommer smärtfritt, i vissa 

fall, som i till exempel Northland, sitter det långt inne." (Dagens Nyheter, 

10 juni 2013) 
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Detta citat utgår från att Northland Resources-skandalen är det första problemet som 

uppdagades i branschen, men att likviditetsbristen spridde sig till hela branschen och 

flera företag jagar runt med mössan i handen.  

 

5.3.8 Tillskrivning av attribut 

Tillskrivningen av negativa eller extrema attribut hade fokus på Karl-Axel Waplan som 

var VD för Northland Resources. Attributen som han tillskrevs var exempelvis som vid 

individuerings nivån: 

 

"Parallellt med jakten att få fram nya pengar har företagsledningen med vd 

Karl-Axel Waplan i spetsen jobbat vidare med att urholka sin egen 

trovärdighet. 

  

Slutsatsen i min krönika den 6 maj blev att det bästa för Northland 

Resources och dess hårt prövade aktieägare var att helt enkelt byta ut 

ledningstoppen. De pengar som bolaget väl behöver ser nu ut att ramla in 

men förtroendebiten kvarstår att lösa." (Dagens Nyheter, 3 juni 2013) 

 

Här tillskrivs Karl-Axel Waplan att hans "trovärdighet urholkas" och att företaget 

saknar förtroende. Detta innebär att Karl-Axel Waplan indirekt blir tillskriven attributet 

inkompetent då media hävdar att företagsledningen behöver avgå. 

 

5.3.9 Ursäkt eller Rättfärdigande 

Ursäkt var en strategi som inte används i denna skandal, då det inte var någon i 

Northland Resources som ansåg att akten de gjorde var illegitim. Däremot använde sig 

Karl-Axel Waplan av rättfärdigande, vilket media rapporterade utåt: 

 

"Så sent som i september i fjol bedömde bolaget att investeringen skulle 

bli omkring tio procent större än vad det tidigare räknat med. I dag ligger 

merkostnaden snarare på omkring femtio procent. 

  

 - De ökade kostnaderna beror både på att logistiken, främst hamnbygget i 

Narvik, och anläggningen i Kaunisvaara kostat mer än vi beräknat, är 

företagets vd Karl-Axel Waplans förklaring till de skenande kostnaderna." 

(Dagens Nyheter, 16 februari 2013) 
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I detta citat accepterar inte Karl-Axel Waplan att händelsen är illegitim utan försöker 

förklara varför det ser ut som det gör. Alltså accepterar han att händelsen har skett men 

inte att händelsen är illegitim.  

 

5.4 AMF Pension 

Huvudaktörer: 

Christer Elmegren, avgående VD 

Wanja Lundby-Wedin, Styrelseledamot 

 

Detta har hänt: 

AMF Pension hamnade i blåsväder under 2009, då det framkom att företaget betalt ut 

bonusar i miljonklassen, samtidigt som det gjorde återtag på 8% av kundernas kapital. 

Något som dessutom sved i ögonen extra mycket var att två ledande personer inom 

företaget kort innan återtaget flyttat sitt pensionskapital till en räntefond, för att då 

slippa bli drabbade av återtaget. I kölvattnet visade det sig även att företaget skrivit 

under ett guldkantat avtal för avgående VD Christer Elmehagen, som för tio års arbete 

kunnat tillskansa sig drygt 100 miljoner kronor i lön och pension. Delar av företagets 

styrelse hävdade att detta var något som skett bakom deras ryggar, men i fem tidigare 

årsredovisningar visade det sig att de skrivit under dokument som stödjer 

ersättningsnivåerna (Grahn, 2009). Anledningen till att Wanja Lundby-Wedin, fick ett 

stort fokus i den mediala uppmärksamhet som uppstod var att hon utöver 

styrelseledamot i AMF också var LO-ordförande och fick ta emot kritik för att hon 

ansågs ha övergivit de ideal som hon blivit invald på. 

     

5.4.1 Rationalisering 

I och med att skandalen kring AMF Pension inte varit något lagbrott, utan det givit 

upphov till en etisk och moralisk diskussion, var det möjligt att finna spår av 

rationaliseringsstrategin: 

 

"Den här gången är det pensionsjätten AMF Pension som tvingades till 

snabb reträtt när det på lördagen blev känt att några av bolagets toppchefer 

förra året lyfte miljonbonusar samtidigt som majoriteten av spararna fick 

se sina pensioner sänkas och sparkapitalet urholkas" (Dagens Nyheter, 15 

mars 2009) 
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I detta citat går det att utläsa att media fastställer agerandet som illegitimt, eftersom det 

skrivs att AMF behövde göra en reträtt, då chefer fick en miljonbonus samtidigt som 

AMF sänkte övriga kunders pension. Ur ett rationaliseringsperspektiv skulle bonusen 

kunnat vara legitim, om det inte vore så att AMF behövde sänka sina övriga kunders 

kapital. I och med denna sänkning så blir då ledningens bonusar illegitima. 

  

5.4.2 Auktorisering 

I denna skandal finns det inte någon klar auktoritär person som intervjuas och uttalar sig 

om händelsen.  

 

”-Att ledningen för LO låtit de generösa löne- och pensionsavtalen i AMF 

slippa igenom, vare sig det var medvetet eller ej, har väckt en enorm ilska. 

Hon har inte varit den bromskloss mot höga ersättningar som förväntas av 

en LO-ordförande, menar Sören Holmberg. , professor i statsvetenskap vid 

Göteborgs universitet” (Dagens Nyheter, 4 april 2009) 

 

Detta citat är till viss del av auktorisering karaktär då media intervjuar Sören Holmberg 

som är professor i statsvetenskap. I intervjun fastställs akten som illegitim genom att 

kalla pensionsavtalen för generösa och att de väckt en enorm ilska. Det är även en del 

individuering i detta citat vilket återkommer längre ner i resultat delen. Dock kan det 

anses att en professor inom statsvetenskap har en stor kunskap inom LO och politiken 

vilket kom att vara en stor del av denna skandal.  

  

5.4.3 Moralisering 

Moraliseringsstrategin beskrivs akten som illegitim av media genom att använda 

moraliserande argument exempel på detta i AMF-skandalen är: 

 

”I lördags blev det känt att AMF Pension belönade ledningen med bonusar 

trots att kundernas pensioner sänkts. Helt enligt de regler styrelsen satt 

upp. 

 I går uppdagades det att vice vd:n Ingvar Skeberg agerat för att rädda sina 

pengar undan det planerade återtaget som skulle minska behållningen på 

hans pensionskonto. Manövern strider inte mot några lagar. 

 Trots att allt skett enligt regler och lagar blir konsekvenserna förödande 

för de berörda bolagen. De har nämligen tappat en stor del av det 
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värdefullaste de har, kundernas förtroende. 

 Särskilt allvarligt är det för AMF Pension som arbetat hårt med att 

marknadsföra sig som det reko pensionsbolaget som vänder sig till vanligt 

folk. En stor del av kunderna är LO-medlemmar som sannolikt litat på 

bolaget som ägs av facken och arbetsgivarna gemensamt. 

 Nu har AMF Pension hamnat i skamvrån tillsammans med storbanker och 

börsbolag där bonusregnet brukar falla ymnigast” (Dagens Nyheter, 18 

mars 2009) 

 

I detta citat beskrivs händelsen som illegitim genom att media målar upp en bild av att 

det som skett inte är ett lagbrott, utan genom att göra på detta vis har AMF Pension 

förlorat det mest värdefulla ett företag har, nämligen kundernas förtroende. För att spä 

på och ytterligare förtydliga att händelsen är illegitim, beskriver media att det är 

"särskilt allvarligt" för AMF Pension, eftersom de "marknadsför sig som det reko 

pensionsbolaget" som riktar sig till vanligt folk. Ytterligare en anledning är att företaget 

är ägt av fackföreningarna och nu har hamnat i "skamvrån tillsammans med andra 

börsbolag och storbanker". I detta citat är det alltså fokus på att AMF Pension bör vara 

pensionsföretaget för den vanliga människan och nu gör AMF Pension precis som alla 

andra storbolag och delar ut stora bonusar, vilket media anser vara illegitimt.  

  

5.4.4 Individuering 

Denna skandal är intressant ur denna synvinkel då fokus är spritt mellan två olika 

individer. I och med detta ser stigmatiseringsprocessen och rapporteringen olika ut 

beroende vilken individ som de individuerar. De olika aktörerna som är drabbade är 

Christer Elmehagen och Wanja Lundby-Wedin. Exempel på citat vid individueringen av 

Wanja Lundby-Wedin är: 

 

”Men nu har det framkommit att Lundby Wedin som sitter i AMF 

Pensions styrelse inte hade något att invända när de skulle besluta om 

ledningens bonusar, tvärtom röstade hon för bonussystemet. På frågan om 

varför hon inte motsatte sig beslutet så säger hon: Det hade inte haft någon 

betydelse om jag röstat emot. 

 

Hur proffsiga är våra styrelseproffs egentligen? Att man är i minoritet 

hindrar inte att man röstar emot ett beslut? Genom att reservera sig mot ett 
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beslut så får man det inskrivet i protokollet och kan därmed slippa 

framtida konsekvenser.” (Dagens Nyheter, 23 mars 2009) 

 

Detta citat har fokus på att individuera Wanja Lundby-Wedin trots att hon inte var 

styrelseordförande utan bara en styrelseledamot tillskrivs hon indirekt allt ansvar för 

bonusen som blev tilldelad VD. Hennes kompetens ifrågasätts för att hon inte röstade 

emot bonussystemet. Indirekt menar media att hon borde röstat emot förslaget och på så 

sätt markerat att hon var emot bonusen bara för att få det uppskrivet i protokollet. 

 

Christer Elmehagen som är VD:n som fått bonusen blir även han individuerad, dock 

beskrivs det på ett annat sätt än vad Wanja Lundby-Wedin blir, exempel på hur Christer 

Elmehagen blir individuerad kan se ut på följande vis: 

  

”Avslöjade girigbukar upprättar inte anseendet genom att bara betala 

tillbaka. De måste inse att de felat också. 

Ingen gråter för hans skull. Christer Elmehagen agerade motbjudande 

sniket när han flyttade sina pensionspengar för att undvika att förlora 2,64 

miljoner i det återtag vanliga sparare inte hade en aning om.” (Dagens 

Nyheter, 30 mars 2009) 

 

I detta citat tillskrivs Christer Elmehagen flera attribut vilket vi återkommer till i slutet 

på resultatet. Men ur ett individueringsperspektiv beskrivs Christer Elmehagen som en 

sniken man som flyttade sina pengar och undvek att förlora pengar genom att förflytta 

sitt kapital.  

 

Det intressanta med dessa två är att de kommer ifrån samma skandal men drabbas olika 

av media. Wanja Lundby-Wedin beskrivs med attributen "inkompetent" och "naiv", 

medan Christer Elmehagen beskrivs som en "girig man med bristande empati för 

andra". Lundby-Wedin blir alltså ifrågasatt rent kompetensmässigt och hennes 

lämplighet som styrelseledamot anses tvivelaktig. Christer Elmehagen däremot, blir mer 

kritiserad för sin personlighet och att han inte har någon medkänsla i kroppen.   
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5.4.5 Deindividuering 

När det kommer till deindividuering i AMF Pension-skandalen riktas det fokus och 

kritik mot företagsledare och direktörer i näringslivet, snarare än individer och företag. 

Ett exempel som visar på detta kan ses ur en artikel ur Affärsvärlden: 

 

"Girighet är en dödssynd, sägs det, men i Sverige finns bara en enda 

kategori av människor som är giriga: direktörerna. Zlatan Ibrahimovic 

tjänar 95 miljoner om året på fotboll. Tycker någon att han är girig? 

Skatteflyktingar som Kamprad, musiker som Gessle och Abborna, 

hockeymiljonärer som Sundin och Foppa? Lottovinnarna? Giriga? Sällan. 

 

Inte heller används G-ordet när vi talar om folksporterna bidrags- och 

skattefusk. Nej, det är reserverat för företagsledare som jobbar dygnet 

runt, har ansvar för tusentals människors jobb, tillbringar sina liv i tråkiga 

möten och betalar två tredjedelar av lönen till stat och kommun.     

 

Personligen var jag mer upprörd över att topparna inom det korporativa 

och självgoda AMF Pension skyddade sina egna besparingar innan de 

devalverade klienternas, än över att Wallenbergarnas bankdirektör ville ha 

ungefär samma lön som året innan.     

 

Det förstnämnda var, moraliskt sett, en insideraffär. Det andra var en 

löneförhandling." (Affärsvärlden, 18 mars 2009) 

 

Inom deindividuering i denna skandal resonerar media över tankesättet i Sverige att 

samhället ser företagsledare som giriga. I detta citat vill dock journalisten få mer fokus 

på övriga individer i samhället som tjänar mycket pengar. Att AMF Pension inte är 

bättre än några andra. Media går till och med så långt att de tycker ledningen på AMF 

Pension är värre än de andra företagsledarna i Sverige.  

  

5.4.6 Företag 

Ur företagets perspektiv blir de lidande i den mån att skandalen diskuteras i media, men 

det är inte fokus på AMF Pension som företag, utan fokus hamnar på individerna som 

nämndes ovan och på ägarna, LO och Svenskt Näringsliv. Ett citat där AMF Pension 

har direkt fokus är: 
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”Det är inte svårt att räkna ut att kunderna i ett livbolag som just sänkt 

pensionerna reagerar kraftigt om ledningen får bonus för det. Ändå 

lyckades ingen på AMF Pension tänka den tanken av egen kraft.” (Dagens 

Nyheter, 15 mars 2009) 

 

Däremot går det indirekt att utläsa att det är styrelsen i AMF Pension som det fokuseras  

på. Det är ett negativt fokus, då det skrivs att AMF Pension inte lyckades tänka tanken 

att bonusutbetalningar inte är en bra idé för företagets förtroendekapital, när företaget 

går dåligt och tvingas göra återtag på kundernas pensioner. 

 

5.4.7 Bransch 

Branschen i sig diskuteras inte, utan den nämns bara när media diskuterar övrigt som 

vid exempelvis moraliseringsstrategin: 

 

”Nu har AMF Pension hamnat i skamvrån tillsammans med storbanker 

och börsbolag där bonusregnet brukar falla ymnigast” (Dagens Nyheter, 

18 mars 2009) 

 

Att "AMF Pension hamnar i skamvrån ihop med övriga storbolag och storbanker som 

brukar falla ymnigast" är bara slutklämmen i ett långt moraliseringsstycke. Alltså är det 

inte fokus från media att fokusera på branschen utan det nämns bara vid rapporteringen 

om annat. Likaså går det att tolka det som att AMF stod på en piedestal ovanför övriga i 

branschen och nu ramlar ner till de övriga bolagen, och i sådant fall är det så att 

företaget blir individuerad.  

 

5.4.8 Tillskrivning av attribut 

Båda dessa personer blir tillskrivna olika attribut men attributen som används skiljer sig 

mellan de två huvudaktörerna. Som vi beskrev ovan blir Wanja Lundby-Wedin 

tillskriven attribut som påpekar att hon är kanske inte lämpad att sitta i styrelsen i ett 

stort företag. Ett bra exempel där Wanja Lundby-Wedin får extrema attribut tillskrivet 

är: 

 

”Med den inkompetens som Wanja Lundby-Wedin visat i AMF:s styrelse 

och med tanke på den skada hon åsamkat parti och fackföreningsrörelse 
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måste hon lämna ordförandeskapet i LO:s styrelse, samt i partiets 

verkställande utskott." (Dagens Nyheter, 7 april 2009) 

 

Här demoniseras hon genom att beskrivas som inkompetent och att hon bör avgå från 

sina poster. 

 

Vid rapporteringen kring Christer Elmehagen beskrivs han mer i likhet med vad Jansson 

(2014) kommer fram till i sin undersökning. Alltså mer som att företagsledare är giriga 

generellt, ett exempel på citat som demoniserar Christer Elmehagen är:  

  

”Ingen gråter för hans skull. Christer Elmehagen agerade motbjudande 

sniket när han flyttade sina pensionspengar för att undvika att förlora 2,64 

miljoner i det återtag vanliga sparare inte hade en aning om.” (Dagens 

Nyheter, 31 mars 2009) 

 

I detta citat demoniseras Christer Elmehagen genom att han beskrivs som motbjudande 

sniken, på grund av att han flyttade pengarna för att undvika en förlust. Vidare beskrivs 

Christer Elmehagen i andra stycken som "girigbuk", "motbjudande sniken", "egoist", 

"oetisk" och "omoralisk".   

 

5.4.9 Ursäkt eller Rättfärdigande 

I denna skandal använder sig Wanja Lundby-Wedin sig först av rättfärdigande, där hon 

försöker förklara att hon röstade på förslaget utan någon vetskap om att det kunde vara 

illegitimt. Däremot ändrar hon sig i sina uttalanden och fokuserar sedan på att be om 

ursäkt, då hon ångrar sig och accepterar att händelsen är illegitim. Exempel på citat som 

är rättfärdigande:  

 

"AMF Pension ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv och LO och har 3,8 

miljoner pensionssparare. Det ekonomiskt usla 2008 har lett till att AMF 

gjort ett återtag av den preliminärt utbetalade återbäringen på 17 miljarder. 

För 350000 pensionärer innebär det att pensionerna sänks med mellan 100 

och 150 kronor i månaden.     

 

-Jag kan förstå att de och även andra reagerar när samtidigt några chefer 

får del av ett bonussystem. Men det är ju inte så att bonusarna påverkat 
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återtaget, däremot borde vi nog tidigare markerat att vi håller igen på de 

rörliga ersättningarna, säger Wanja Lundby-Wedin.     

 

Hon har tidigare kritiserat exempelvis Volvo för deras planerade 

bonusutbetalningar, men däremot inte nämnt något om det bonussystem 

hon gått med på inom AMF.     

 

-Det är en enorm skillnad. I Volvo är det kris och man säger upp folk 

samtidigt som man ville ge cheferna bonusar. Det går ju inte att jämföra 

med vår situation. Våra bonusar handlar inte om några gratifikationer till 

cheferna, de ska bara betalas ut när vi är bland de tre bästa 

pensionsbolagen och när vi slår index och det gjorde vi faktiskt under 

2008, säger Wanja Lundby-Wedin." (Svenska Dagbladet, 15 mars 2009) 

 

I citatet ovan vill Lundby-Wedin alltså avfärda att bonusarna och återtaget hänger ihop, 

och på så sätt vill hon hävda att agerandet inte är illegitimt. Genom att anse att Volvos 

agerande är illegitimt har hon också något att jämföra med, för att stärka hennes 

argument till att AMF Pensions agerande kan anses som legitimt. 

  

Ju mer tid det gick, desto mer skiftade Lundby-Wedin fokus och började istället ursäkta 

sig. Exempel på när Wanja Lundby-Wedin ursäktar sig är: 

 

”Wanja Lundby-Wedin som varit oanträffbar under onsdagen, skriver i ett 

pressmeddelande att hon såg i årsredovisningen att summan på 

pensionsutbetalningarna kraftigt översteg det som styrelsen hade fattat 

beslut om. 

  

-Jag reagerade och ifrågasatte detta, men accepterade förklaringen att det 

var en effekt av tidigare pensionsavtal. Jag inser att jag inte borde ha nöjt 

mig med denna förklaring, skriver Wanja Lundby-Wedin.” (Dagens 

Nyheter, 26 mars 2009) 

 

I detta citat accepterar hon att händelsen är illegitim men tar inte på sig ansvaret för 

händelsen. Detta gör hon genom att skriva att hon ifrågasatte pensionsavtalet, men att 
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hon inte gjort tillräckligt i situationen, då hon beskriver att hon inte borde nöjt sig med 

detta.  

 

Ur Christer Elmehagen synvinkel förekom det bara rättfärdigande. Rättfärdigande såg 

exempelvis ut enligt nedan: 

 

”Christer Elmehagen, den förre vd:n för AMF, har också sagt sig vara 

villig att betala tillbaka. I hans fall handlar det om de 2,64 miljoner i 

pensionskapital han räddade åt sig själv genom att byta från AMF:s 

traditionella försäkring till en fondförsäkring när han visste det vanliga 

sparare inte var medvetna om - att sparbeloppen i den traditionella 

försäkringen skulle krympa genom återtag. 

  

I likhet med Gerhard Larsson anser sig Elmehagen inte heller ha felat. 

  

-Jag trodde verkligen att jag gjorde rätt, men har styrelsen en annan 

uppfattning och anser att jag har brutit mot någon regel är jag naturligtvis 

beredd att rätta mig efter det, säger Christer Elmehagen i SvD” (Dagens 

Nyheter, 30 mars 2009) 

 

Genom att beskriva hur han anser att han gjorde rätt, men att styrelsen är av annan 

uppfattning och väljer att följa styrelsens uppmaningar, tar han ansvar för händelsen 

men tar inte ansvar för att händelsen är illegitim. 

 

Den stora skillnaden mellan Wanja Lundby-Wedin och Christer Elmehagen är att han 

inte väljer att ursäkta sig. Alltså han erkänner inte att pensionen är illegitim, bara att han 

rättar sig för att styrelsen anser att den är illegitim. 

  

I denna skandal uttalar sig inte företaget i sig, utan fokus hamnar på personerna i 

styrelse och i ledande befattningar som uttalar sig på olika sätt. Alltså ur företagsnivån 

förekommer inte något ursäktande eller rättfärdigande. 
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5.5 Systembolaget 
Huvudaktörer: 

Anitra Steen, VD  

 

Detta har hänt: 

Denna skandal tar sin början i att Anitra Steen blir anställd på systembolaget 1999. Då 

hon får ett lukrativt pensionsavtal som ger henne 70 % av lönen tills hon avlider och 

rätten att pensionera sig när hon fyller 60. År 2002 omförhandlades detta avtal, till ett 

lite sämre avtal. Skillnaden i avtalen är att hon får 70 % av lönen som hon hade 2001 

istället för lönen som hon har när hon väljer att gå i pension (Cervenka, 2006).   

 

Men pensionen uppdagades först 2006 av att Affärsvärlden räknade ut hur mycket 

Anitra Steen skulle få i pension om hon lever till snittåldern för kvinnor vilket är 82 år. 

Totalt skulle hon få 25,5 miljoner i pension plus en premiebaserad pension. Det var 

först efter detta uppdagande som det blev en skandal och media reagerade och började 

att rapportera om pensionen (Cervenka, 2006).   

 

5.5.1 Rationalisering 

Rationaliseringsstrategin i denna skandal kunde se ut på följande vis: 

 

"Anitra Steens pension kostar därmed skattebetalarna totalt 5,5 miljoner 

per år eller 55 miljoner kronor, enligt Affärsvärldens beräkningar. Då är 

inte de sociala avgifterna inräknade. Själv kan hon kvittera ut 35 miljoner. 

  

"När man slöt avtalet fanns inte riktlinjerna", säger Annika Nilsson, 

statssekreterare hos folkhälsominister Morgan Johansson, till tidningen 

och framhåller att det inte är "helt enkelt att omförhandla ett befintligt 

avtal"." (Dagens Industri, 14 mars 2006) 

 

I detta citat beskrivs händelsen illegitim genom att hon får 55 miljoner i pension och att 

det finns riktlinjer som bryts. Ur rationaliseringsperspektiv skulle det kunna vara 

legitimt om inte reglerna hade förändrats och då finns det möjlighet att diskussionen 

kring detta inte ens skapats. 
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5.5.2 Auktorisering 

I denna skandal använder sig media av Riksrevisionen för att förklara händelsen som 

illegitim, exempel på detta är:  

 

"Pensionsaffärerna inom LKAB och Systembolaget är ytterligare ett bevis 

på att regeringen inte sköter de statliga bolagen på ett proffsigt sätt, menar 

Eva Flyborg. Hon har specialiserat sig på näringslivsfrågor och är bland 

annat vice ordförande i styrelsen för Riksrevisionen, som granskar hur 

effektivt den statliga verksamheten sköts." (Dagens Industri, 21 mars 

2006) 

 

Här förtydligas händelsen som illegitim genom att media intervjuar Eva Flyborg som är 

vice ordförande i Riksrevisionen och specialist i näringslivsfrågor. Hon menar att 

regeringen inte sköter bolagen på ett professionellt sätt och menar alltså indirekt att 

pensionsavtalet inte är legitimt.  

  

5.5.3 Moralisering 

Moraliseringsstrategin i denna skandal fokuserar på att det är felaktigt att ledningen i 

statliga företag får ett så pass guldkantat pensionsavtal, exempel på detta är: 

 

"Försök att fatta hur det känns att arbeta och sträva år efter år med i 

princip ingen löneutveckling, en skrattretande ingångslön och en lika 

festlig pension. Försök att fatta att vi blir äcklade av era löner, 

pensionsavtal och fallskärmar. 

  

Försök att föreställa er hur det känns att vara hårt yrkesarbetande och 

ansvarstagande och ändå inte kunna köpa nya skor till barnen den här 

månaden - heller. 

  

Vad gör ni med alla era pengar? Vad gör en direktör för Systembolaget så 

ofantligt mycket mer värd än en lärare eller sjuksköterska till exempel? 

Får ni aldrig dåligt samvete när ni tänker på oss andra? Fast det gör ni 

kanske aldrig? 

  

Anitra Steen med flera samhällstoppar: avstå frivilligt från era hårresande 
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inkomster. Se till att proportionerna blir lite mer rimliga. Visa för en gångs 

skull lite stil, heder och värdighet." (Dagens Nyheter, 18 mars 2006) 

 

I detta citat beskrivs händelsen som illegitim genom att jämföra och ifrågasätta varför 

ledningen och VD förtjänar en hög lön jämfört med övriga arbetande. Det förs ett 

resonerande samtal där det tillskrivs flera attribut som vi presenterar mer utförligt senare 

i texten . 

 

5.5.4 Individuering 

Individueringen i denna skandal handlar om Systembolages VD, Anitra Steen. Hon blir 

tilldelad skulden i media genom exempelvis detta citat: 

 

"För två år sedan krävde hon att tjänsterna som biträdande butikschef 

inom Systembolaget skulle bort. Efter omförhandling av 

anställningsavtalen upphörde tjänsterna. Cirka 300 biträdande butikschefer 

förlorade sina titlar, sin arbetsglädje och mellan 1500 och 4500 kronor per 

månad i lön. Jag föreställer mig att det var ett större avbräck för dem än 

det skulle vara för Anitra om hon minskade sin pension. 

  

Hur olika kan man värdera avtal inom samma koncern? Och vem sköt sig i 

foten?" (Dagens Nyheter, 30 mars 2006) 

 

I detta citat utgår media först från att Anitra Steen varit drivande i att 300 personer i 

Systembolaget skulle förlora sina titlar och genom detta få en försämrad lön. Sedan 

övergår diskussionen till att diskutera Steens pensionsavtal, genom att sätta det i 

förhållande till övriga anställda och då hävda att hon som företagsledare skulle bli 

mindre lidande av en pensionssänkning än de som blev av med sina titlar och då fick 

sänkt lön. 

 

5.5.5 Deindividuering 

Vid rapportering kring denna skandal skapades också en debatt kring pension och 

bonusavtal för gruppen företagsledare inom statlig verksamhet. Ett exempel på hur 

media uttrycker sig är:  
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"Systembolagets Anitra Steen är långt ifrån den enda statliga vd:n som har 

rejält tilltagna pensionsavtal. Även Vattenfalls Lars G Josefsson och 

Postens Erik Olsson tillhör dem som kan se fram emot en pension med 

guldkant, enligt Dagens Nyheter. 

Anitra Steens pensionsavtal har lett till högljudda protester och krav på 

omförhandling av avtalet. Hon är dock långt från ensam om att ha 

betydligt bättre villkor än vad som stipuleras i det nya regelverket för 

statliga vd:ar. Ett flertal chefer för de statliga bolagen har lukrativa 

tilläggsavtal som överstiger de nya ersättningsgränserna." (Dagens 

Industri, 15 mars 2006) 

 

Detta citat har sin utgångspunkt i skandalen kring Anitra Steen men handlar om VD i 

statliga företag och hur de har bättre villkor än vad reglementet säger att de får inneha. 

Genom att poängtera att VD har bättre avtal än vad som står i reglementet blir det 

tydligt att artikeln har en negativ klang över ersättningen till statliga verkställande 

direktörer. 

 

5.5.6 Företag 

Denna typ av rapportering förekom inte i denna skandal. Fokus i denna skandal var på 

Anitra Steen och till viss del även på övriga företagsledare i statliga företag, men inte på 

företagen. 

 

5.5.7 Bransch 

Rapportering kring bransch förekom inte heller i denna skandal, då det enligt ovan 

fokuserades på Anitra Steen och till viss del företagsledare i statliga företag. 

 

5.5.8 Tillskrivning av attribut 

Även i denna skandal tillskrevs det olika negativa attribut till huvudpersonerna. I denna 

skandal är det som ovan nämnt Anitra Steen som är huvudperson. Alltså får hon olika 

attribut tillskrivna som vid moraliseringscitatet, där det beskrivs att hon och andra 

statliga företagsledare och direktörer inte har någon heder: 

 

"Många svenska direktörer är alldeles för giriga och själviska. Det anser 

det statliga bolaget Lernias vd Ingemar Alserud, med anledning av 
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debatten kring Anitra Steens pension, och andra höga direktörsersättningar 

och bonusprogram." (Dagens Nyheter, 17 mars 2006) 

 

I detta citat uttalar sig Lernias VD, Ingemar Alserud, om hur övriga statliga direktörer är 

giriga och själviska. Detta kan beskrivas som extrema attribut och spär ytterligare på 

den potentiella stigmatiseringen av Anitra Steen.  

 

5.5.9 Ursäkt eller rättfärdigande 

Denna skandal skiljer sig emot övriga skandaler, då ingen ansvarig person accepterade 

att händelsen var illegitim. Det förekom alltså inte någon ursäkt, utan bara olika former 

av rättfärdigande: 

 

"Före styrelsemötet sa hon att hon var nöjd med de villkor hon har som vd 

för Systembolaget, enligt Ekot.  

  

Hon sa också enligt Ekot att hennes pensionsavtal följer de regler som 

gällde när hon tillträdde. Den avtalskonstruktion som gällde när hon 

tillträdde 1999 hade gällt i Systembolaget "i alla år" och ifrågasattes 

aldrig, konstaterar hon." (Dagens Industri, 17 mars 2006) 

 

I detta citat accepterar Anitra Steen att händelsen har skett och ansvaret för händelsen. 

Däremot accepterar hon inte att händelsen är illegitim, utan rättfärdigar det genom att 

hävda att de följde lagar och regler som fanns när avtalet skrevs. 

 

5.6 Sammanställning av resultat 
Efter att ha granskat samtliga fem skandaler inser vi att materialet blivit omfattande och 

det kan te sig något svårt att få grepp om helheten. För att underlätta förståelsen och 

möjligheten att analysera de resultat vi funnit, sammanställer vi samtliga skandaler i 

nedanstående, figur 4. Genom att få denna helhetsbild över de resultat vi funnit kan vi 

på ett tydligare vis övergå till analys av skandalerna, vilket följer i kommande avsnitt. 
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Figur 4 Sammanstälning av valda skandaler och empiriskt resultat. 

 
5.7 Analys av trolöshet mot huvudman-skandaler 

Efter att ha granskat skandalerna är det tydligt att de har både likheter och skillnader. De 

tre skandalerna består av ageranden som varit både medvetna och omedvetna och de 

startades av olika anledningar. I Röda Korset var det en chef som förskingrade pengar 

för sin egennytta, i Panaxia var det två chefer och ägare som förskingrade kunders 

pengar för att täcka upp förlusterna i företaget och i Northland Resources var det 

undanhållande av information om hur företagets finansiella situation såg ut som 

blossade ut i en skandal. Även om det varit olika ageranden, med olika motiv, har 

huvudaktörer i fallen med Röda Korset och Panaxia blivit dömda för samma brott i 

domstol. I Northland Resources har det inte hunnit bli någon fällande dom ännu, men 

det pågår en utredning och en gruppstämning, så det kan potentiellt bli liknande domar 

även i detta fall. Att så pass stora ekonomiska hål förekommit i verksamheten, utan att 

detta rapporterats ut till marknaden, kan leda till att ledande aktörer i Northland 

Resources blir ställda inför rätta och det är också något som spekulerats kring i media 

(Larsson Hultin, 2013).  

 

5.7.1 Rationalisering 

Rationaliseringsstrategin används inte i media vid rapporteringen om Röda Korset eller 

Panaxia. Däremot använder media denna strategi i skandalen kring Northland 

Resources. En anledning till det skulle kunna vara, som vi nämner i resultatet, att när 

skandalerna uppdagades var processen långt gången i två av skandalerna och åklagaren 

var redan inblandad och klargjorde att brott förekommit. Det kan vara därför som ingen 

Röda Korset Panaxia Northland Resources AMF Pension Systembolaget

Skandaltyp Trolöshet mot huvudman Trolöshet mot huvudman Trolöshet mot huvudman Pensions-                            

Bonusskandal

Pensions- 

Bonusskandal

Bransch Välgörenhet Neutral Kontroversiell Neutral Kontroversiell

Huvudperson Johan af Donner Thomas Gravius Karl-Axel Waplan Christer Elmehagen,                

Wanja Lundby-Wedin

Anitra Steen

Position i 

företaget

Kommunikationschef VD och ägare VD VD,                                    

Styrelseledamot

VD

Vad har hänt? Förskingring Förskingring Undanhållande av 

information till aktieägare

Bonus samtidigt som återtag samt 

pensionsavtal till VD

Pensionsavtal

Rationalisering Nej Nej Ja Ja Ja

Auktorisering Ja, varumärkesexpert Ja, Svensk Handel Ja, sparekonom Ja, professor i statsvetenskap Ja, Riksrevisionen

Moralisering Ja, volontärer Ja, kunder Ja, småsparare Ja, kunder Ja, statligt anställda

Individuering Ja Ja Ja Ja och Ja Ja

Deindividuering Nej Nej Nej Ja, om företagsledare Ja, statliga VD

Företag Ja Ja Ja Ja Nej

Bransch Nej Ja Ja Ja Nej

Attribut Iskall, girig och tjuv Myglare, svindlare och 

bedragare

Inkompetent Elmehagen: sniken, egoist          

Lundby-Wedin: inkompetent

Girig och självisk

Ursäkt Ja Ja Nej Nej och Ja Nej

Rättfärdigande Ja Nej Ja Ja och Ja Ja



  
 

70 

medial aktör använde sig av rationella argument som hade kunnat tillskriva agerandet 

som legitimt, utan det var redan förgivettaget att det var en illegitim händelse. 

 

Vid rapportering av skandalen i Northland Resources förekom däremot 

rationaliseringsstrategi. Anledningen till att strategin förekom skulle kunna vara samma 

resonemang som förs ovan, men då i motsatt riktning. Då det inte finns någon fällande 

dom, eller ens ett åtal, finns det utrymme för rationaliseringsstrategin och den används 

för att klargöra att agerandet inneburit att normer och värderingar brutits och i och med 

det är händelsen illegitim.  

 

5.7.2 Auktorisering 

Auktoriseringsstrategin ser olika ut i de valda skandalerna. Det gemensamma för 

skandalerna är att det är någon typ av auktoritet som uttalar sig, men media använder sig 

delvis av olika aktörer i skandalerna för att fastställa händelsen som illegitim.  

 

I Röda Korset-skandalen är det en varumärkesexpert som gör uttalande om hur Röda 

Korset förlorat förtroende genom skandalen och på så sätt fastställs händelsen som 

illegitim. I Panaxia-skandalen använder media säkerhetschefen för Svensk Handel som 

en auktoritet, där händelsen beskrivs illegitim genom att beskriva att branschen förlorat 

förtroende på grund av skandalen i Panaxia. Gemensamt för dessa två uttalanden är att 

de båda resonerar kring huruvida förtroende är förlorat. Att rapporteringen kring dessa 

två skandaler liknar varandra i rapporteringen utifrån ett auktoriseringsstrategi är inte så 

underligt, då det är tydliga lagbrott som skett och därför finns en tydlig likhet mellan 

skandalerna. I Northland Resources-skandalen finns det en gruppstämning som är under 

utredning, men det är inte något helt tydligt brott ännu som fastställts. Det kan vara 

därför media använder sig av olika sparekonomer och finansanalytiker för att få 

auktoritet åt sin rapportering. Då media använder sig av sparekonomer för att beskriva 

att händelsen är illegitim, genom att sparekonomerna uttalar sig om att företaget inte 

behandlat småsparare i företaget på ett bra sätt. På så sätt använder sig media av aktörer 

som anses vara experter inom området och det skapar trovärdighet för vad denna 

gruppstämman potentiellt kan leda till.  

 

5.7.3 Moralisering 

Moraliseringsstrategin återfanns i alla tre skandaler och rapporteringen utgick från de 

kriterier som behövs för att det ska klassas som moraliseringsstrategi. Däremot var det 
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skillnad i hur strategin byggdes upp och rapporterades. I Röda Korset-skandalen 

riktades fokus på volontärerna som arbetar ideellt för Röda Korset, där moraliseringen 

innebar att dessa volontärer uttryckte sig skarpt om hur hemskt Johan af Donner agerat. 

I denna moralisering tillskrivs Johan af Donner och till viss del även Röda Korsets 

styrelse extrema attribut. Detta kan jämföras med moraliseringen kring Panaxia-

skandalen, som inte fokuserar på hur individer inom organisationen reagerat, utan 

moraliseringen sker genom företagets kunder och hur Panaxias konkurs drabbat dem 

hårt. I Northland Resources var det aktieägarna, främst småsparare, som moraliserades 

genom en moralisk diskussion kring hur deras investering försvunnit i ett svart hål. 

 

Alltså, samma strategi med samma kriterier, användes olika i alla de tre branscherna.  

Gemensamt för samtliga branscher var dock att strategin användes för att fastställa 

agerandet som illegitimt (Jansson, 2014). Denna skillnad skulle kunna bero på att 

normer och värderingar i omgivningen gör att den svaga är den som blir moraliserad. I 

samtliga tre skandaler moraliseras någon part som blivit förd bakom ljuset och känner 

sig lurad och vilseledd av det som hänt i företagen. 

 

Intressant är det faktum att det i Röda Korset också skulle kunna vara ett fokus på 

kunderna eller slutanvändarna av pengarna som hamnar i fokus. I Panaxia-skandalen 

moraliseras kunder som blivit drabbade av förskingringen. Skulle detta scenario 

överflyttas till Röda Korset skulle det istället kunna läggas fokus kring de fadderbyar 

eller offren vid en naturkatastrof, som då inte erhåller de doneringar som gjorts till 

ändamålet. Men en tydlig skillnad märks här, då det inte fokuseras på slutanvändarna 

utan de som arbetar inom organisationen. En diskussion skulle här kunna behandla vem 

det är mest synd om egentligen, men det ligger utanför denna studies syfte och därför 

lämnar vi det här.  

 

En anledning vi ser till att det kan skilja mellan vem som blir moraliserad och inte, är att 

det är svårare för omgivningen att ta till sig en händelse om denna inte kan sätta sig in i 

situationen och kunna identifiera sig med personerna som media väljer att belysa vid 

moraliseringen. Som vi redogjort för tidigare i studien är det viktigt för media att uppnå 

en hög kvantitet av sålda lösnummer och genomströmning på sina hemsidor (Ecker et 

al., 2014), och då är det viktigt att vinkla sina artiklar på ett sätt som gör det läsvänligt 

och intressant för läsarna. 
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5.7.4 Individuering 

Samtliga av huvudpersonerna i dessa tre skandaler blir individuerade. Det skiljer sig 

dock hur denna individuering tar form mellan skandalerna. I Röda Korset är det fokus 

på att individuera Johan af Donner genom att lägga full skuld på honom. I Panaxia är 

det Thomas Gravius som blir individuerad, han tilldelas ansvaret genom att media 

beskriver honom som en person som bedriver en verksamhet utan att ha ordning på 

utgifterna.  

 

Det är dock inte lika tydligt vem som anses vara ansvarig i Northland Resources, även 

om det läggs fokus på företagets VD, Karl-Axel Waplan. I rapporteringen utgår media 

från företagsledningen, där den enda som nämns vid namn är Karl-Axel Waplan. Alltså 

blir fokus på honom trots att artiklarna ifrågasätter hela företagsledningen. 

 

Skillnaderna i hur individueringen ser ut skulle kunna bero på att skandalerna är i olika 

stadier i brottsutredningar och att förskingringen handlar om hur huvudaktörerna agerat 

på olika vis för att tillskansa sig själva eller företaget likvida medel genom 

förskingringen. I Northland Resources-skandalen är det inte klart vem det är som gjort 

att kapitalet försvunnit eller om det är något brott. Utredningen handlar fortfarande om 

att fastställa om det begåtts brott eller inte och när företagsledningen och styrelsen 

visste om att företaget hade de likviditetsproblem som sedan uppdagades. I Röda 

Korset-skandalen är det redan klart att Johan af Donner, med hjälp av två personer, har 

förskingrat pengar för att kunna upprätthålla sin exklusiva livsstil. Det är därför svårt att 

fastställa om det i denna skandaltyp är på grund av de olika branscherna som 

rapporteringen skiljer sig eller om det är på grund av att huvudpersonerna förskingrade 

pengarna av olika anledningar. Det som går att konstatera är i alla fall att det är en 

skillnad i hur media väljer att vinkla ansvarsfrågan, vilket medför att individueringen 

ser olika ut i de olika fallen.  

 

5.7.5 Deindividuering 

På grund av att media fördelar ansvarsfrågan olika är det skillnad i hur media drar 

slutsatser kring hur företagsledare i samma bransch eller i allmänhet drabbas av 

skandalerna. I denna skandaltyp fick inte deindividueringen något utrymme av media.  

 

Anledningen till att det inte förkommer några artiklar med deindividuering skulle 

återigen kunna vara att det är individer som gjort sig skyldiga till brott eller som i 
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Northland Resources fall att det inte ännu blivit uppklarat vem som bär ansvaret för 

skandalen. Därför kan det vara så att media inte resonerar kring individer som en grupp, 

då de inte kan generalisera att exempelvis samtliga företagsledare är giriga eller 

brottsliga. Det tillskrivs inga attribut till företagsledare som en grupp.  

 

5.7.6 Företag 

När det kommer till denna kategori finns det rapportering i samtliga skandaler, men 

även här skiljer sig rapporteringen mellan skandalerna. I Röda Korset-skandalen handlar 

företagsrapporteringen om hur Röda Korset och Cancerfondens styrelse bör arbetat mer 

med intern kontroll för att kunna upptäcka förskingringen. I Panaxia-skandalen 

rapporterar media om att Panaxia skördar många offer, att det är många kunder som 

drabbas. Panaxia tillskrivs dessutom olika attribut, vilka det kommer en genomgång av i 

slutet av analysen. I Northland Resources-skandalen är fokus på att många småsparare 

förlorat sina pengar och att kapital bara försvunnit från företaget.  

 

Alltså skiljer sig rapporteringen, då media har valt att fokusera på olika saker mellan 

skandalerna. I Röda Korset-skandalen tillskrivs det inte några negativa attribut samt att 

media utgår från Johan af Donner för att sedan kritisera den interna kontrollen i 

företagen. Alltså skjuts ansvaret från Johan af Donner och företagsledningen till 

företagen. I de två övriga skandalerna är det däremot fokus på företaget och att det är 

företaget som ansvarar för skandalen. I Panaxia-skandalen blir dessutom företaget 

tillskrivet olika extrema attribut.    

 

5.7.7 Bransch 

I branschkategorin ser vi likheter i rapporteringen mellan skandalerna, då det i samtliga 

fall beskrivs hur skandalen orsakat ett förtroendetapp i branschen som helhet. Det finns 

dock en viss skillnad, framförallt mellan Röda Korset-skandalen och Northland 

Resources-skandalen, då det vid rapportering kring bransch i Northland Resources 

beskrivs hur småföretagen inom gruvindustrin saknar kapital och att det uppdagades av 

skandalen i Northland Resources.  

 

5.7.8 Tillskrivning av attribut 

Huruvida individerna eller företaget blir stigmatiserade skiljer sig i skandalerna. Det 

som kan konstateras är att det i samtliga skandaler tillskrivs individerna extrema attribut 
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som kan starta en demonisering (Ducharme & Fine, 1995). Det är dock skillnad i hur 

pass extrema attribut som individerna blir tillskrivna. 

  

För att en individ eller ett företag ska bli stigmatiserad genom media, bör 

demoniseringen och de extrema attributen tillföra så mycket skam att individen eller 

företaget slutar att jämföras med folk i samma position som denna innehar (Ducharme 

& Fine, 1995; Goffman, 1963). Individerna får olika typer av extrema attribut, som 

exempelvis Johan af Donner. Han blir tillskriven flera extrema attribut som "skojare", 

"iskall" och "tjuv". Dessa attribut är mer extrema än i Karl-Axel Waplans fall, där han 

blir tillskriven att hans "trovärdighet är urholkad" vilket indirekt går att tolka som att 

media anser Karl-Axel Waplan som inkompetent. Thomas Gravius blir tillskriven 

extrema attribut som exempelvis "svindlare", "myglare" och "bedragare". En intressant 

skillnad i tillskrivningen av attribut är att Panaxia tillskrivs extrema attribut, men inte de 

övriga organisationerna. Panaxia blir tillskriven att de "lurat", "konkurrerat på ett 

oschyst sätt" och "stulit pengar". 

 

5.7.9 Ursäkt eller rättfärdigande 

Hur de olika huvudaktörerna i skandalerna bemöter kritiken och hur media väljer att 

rapportera dessa ursäkter eller rättfärdiganden skiljer sig även det mellan branscherna. I 

varken Röda Korset-skandalen eller Panaxia-skandalen väljer huvudaktörerna att be om 

ursäkt eller rättfärdiga händelsen utifrån de kriterier som finns. Däremot ursäktar sig 

Röda Korsets generalsekreterare och Forex Bank, storägare i Panaxia. Genom att 

ursäkta sig erkänner de att händelsen är illegitim, men de tar inte tar på sig något ansvar 

för det inträffade. 

 

I Röda Korsets fall försöker dess generalsekreterare skjuta över ansvaret på Johan af 

Donner och att företaget gjort rätt för sig genom att polisanmäla händelsen direkt när de 

uppdagade felen. I Panaxias fel erkänner Forex Bank att händelsen är illegitim, men 

hävdar att de inte kunde veta om att det var så illa ställt, då inte några revisorer kunnat 

upptäcka detta på åtta år.  

 

Rättfärdigande förekom i två av dessa skandaler, I Northland Resources var det återigen 

företagets VD, Karl-Axel Waplan, som uttalade sig. Han erkänner inte händelsen som 

illegitim, utan han försvarar sig genom att framhålla att det var oförutsedda ökade 

kostnader som lett till att likviditetsbristen uppstått. I Röda Korset-skandalen förekom 
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rättfärdigande i ett senare skede, då media granskade ersättningen till övriga i 

företagsledningen och företagets styrelse. Där menar Röda Korsets styrelseordförande 

att dess ersättningar inte ens varit på agendan om inte skandalen kring Johan af Donner 

hade skett. Vidare rättfärdigar han deras höga ersättningar och förflyttar återigen över 

ansvaret till Johan af Donner. 

  

Skillnaderna i ursäktsstrategin är stora, då det är olika intressenter som ursäktar sig i 

Röda Korset- och Panaxia-skandalen. Däremot finns det likheter i hur samtliga aktörer 

försöker förflytta ansvaret från sig själva över till någon annan. I Panaxia-skandalen vill 

Forex Bank avsäga sig ansvaret och i Röda Korset-skandalen vill generalsekreterare 

förflytta ansvaret till Johan af Donner. Vid rättfärdigande i Northland Resources-

skandalen vill företagets VD, Karl-Axel Waplan, avsäga sig ansvaret då dess ökade 

kostnader inte var förutsedda. 

 

5.8 Analys av bonus- och pensionsskandaler 
Bonus- och pensionsskandalerna innehar både likheter och skillnader. Skandalerna 

uppdagades av olika anledningar; i AMF Pension var det både pension och bonusar som 

orsakade skandalen, medan det i Systembolaget-skandalen rörde sig om ett guldkantat 

pensionsavtal för dess VD, Anitra Steen. Medan Systembolaget-skandalen stannade vid 

att handla om Anitra Steens pensionsavtal, uppdagades det flera affärer i AMF-

skandalen som spädde på missnöjet mot dess huvudaktörer. Dels flyttade företagets VD, 

Christer Elmehagen, sitt kapital från AMF Pension för att slippa ett återtag som 

drabbade alla AMF Pensions kunder och dels uppdagades det att Christer Elmehagen 

hade ett guldkantat pensionsavtal som gav honom 100 miljoner i lön och pension för tio 

års arbete. Båda dessa skandaler bröt mot normer och värderingar i samhället och det 

var detta som skapade en rapportering om skandalerna. 

 

5.8.1 Rationalisering 

Rationaliseringsstrategin förekom i båda dessa skandaler, men användes på olika sätt av 

media. I AMF Pension-skandalen ifrågasätter media bonusen som betalats ut till dess 

VD och företagsledning, trots att det går dåligt för företaget och AMF Pension tvingats 

göra återtag av kundernas kapital. Om inte återtaget gjorts hade det kunnat vara legitimt 

att dela ut bonusar till ledningen, men när företagets prestation sjunkit klassas agerandet 

som illegitimt. Media framställer detta som att kundernas kapital hamnar i 

företagsledningens händer istället för att tillfalla just kunderna. I fallet med 
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Systembolaget ifrågasätts Anitra Steens pension i förhållande till det reglemente som 

finns för företagsledare i statliga företag, där media indirekt beskriver att pensionen 

hade kunnat vara legitim om dessa regler inte hade funnits.  

 

Även om skillnaden i rationaliseringsstrategin är tydlig i hur media uttrycker sig och hur 

de använder sig av olika typer av argument, finns det också likheter mellan de två 

skandalerna. Likheterna finns i att de rationella argument som media använder är 

tydliga och det är uppenbart att delar av händelserna hade kunnat vara legitima om 

AMF Pension inte gjort återtag på kundernas kapital och om inte Anitra Steens 

pensionsavtal överstigit det rådande regelverkets gränser för pensionsavtal inom statliga 

bolag. På så sätt framkommer det på ett tydligt sätt också varför händelserna framställs 

som illegitima.       

 

5.8.2 Auktorisering 

Auktoriseringsstrategin användes i båda dessa skandaler, men användandet skiljer sig åt 

mellan skandalerna. I AMF Pension-skandalen använder media sig av en professor på 

Göteborgs Universitet för att få auktoritet i sina argument. Genom denna professors 

uttalande skiftar fokus från att kritisera VD, till att istället ifrågasätta hur 

styrelseledamoten Wanja Lundby Wedin kunde godkänna summorna i pensionsavtalet 

och bonusutbetalningarna. I Systembolaget använder sig media istället av vice 

ordförande i Riksrevisionen för att skapa auktoritet åt sina argument, där de höga 

pensionsavtalen i statliga företag fördöms.  

 

Den stora skillnaden i auktoriseringsstrategin i dessa skandaler var att fokus hamnade 

på någon av de två huvudpersonerna i AMF Pension-skandalen. I Systembolaget-

skandalen handlade auktoriseringen istället om att fördöma att pensionsavtalet för 

Anitra Steen översteg det dåvarande regelverket för företagsledare i ett statligt bolag.  

 

5.8.3 Moralisering 

Moraliseringsstrategin förekom även den i båda dessa skandaler. Precis som i de två 

föregående strategierna använde sig media av denna strategi på olika sätt i de två 

skandalerna. I AMF Pension-skandalen moraliserades kunderna och att det är synd om 

dem, då deras kapital minskade medan ledningen fick bonusutdelningar. Att företagets 

VD dessutom flyttat sitt kapital för att slippa drabbas av återtaget spär ytterligare på 

denna moralisering. Det beskrivs även att företaget förlorar i förtroendekapital, något 
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som tidigare marknadsförts som en av företagets styrkor. Nu blir de placerade i samma 

fack som övriga storbolag och storbanker, vilket framhävs som en försämring i 

förtroende. Moraliseringen i Systembolaget-skandalen innebär istället ett ifrågasättande 

av att företagsledare förtjänar så mycket mer i pension än övriga som arbetar. 

Verkställande direktör jämförs med exempelvis sjuksköterskor, där media moraliserar 

kring vad som gör företagsledare så mycket mer värdefulla än vad en sjuksköterska är. 

 

Skillnaden i rapporteringen skulle delvis kunna bero på hur ägandet ser ut av företagen. 

AMF Pension är fackligt ägt och då blir det ett fokus på kunderna som förlorar pengar 

och att det är moraliskt fel att ett företag delar ut bonus, trots att de minskar kundernas 

kapital. Systembolaget är statligt ägt och det leder då till att diskussionen blir 

annorlunda. Fokus hamnar kring andra statligt och kommunalt anställda och varför de 

förtjänar att tjäna så mycket mindre än företagsledare. I båda skandalerna fastställs 

handlingen som illegitim genom dessa argument, men själva moraliseringen ser 

annorlunda ut. 

 

5.8.4 Individuering 

Samtliga av huvudaktörerna i dessa två skandaler blir individuerade, men de blir 

individuerade på olika sätt. Intressant i AMF Pension-skandalen är att det är två 

huvudaktörer som individueras. Den ena är företagets avgående VD, Christer 

Elmehagen. Han individueras genom att media beskriver honom som ansvarig för 

skandalen, då han förflyttar sitt kapital från AMF Pension och på så sätt inte drabbas av 

återtaget. Den andra huvudpersonen i denna skandal är Wanja Lundby-Wedin, som vid 

skandalens uppdagande var styrelseledamot i företaget. Att hon individueras i denna 

skandal kan ses som något oväntat, då hennes roll i detta var att sitta som 

styrelseledamot utan att på något sätt agera på egen hand. Att denna individuering 

uppstår kan bero på att hon är ordförande i LO, med tydlig partipolitisk anknytning till 

Socialdemokraterna och att hon öppet kritiserat höga bonusar och pensioner i 

företagsledningar. Hon individueras genom att tillskrivas ansvar för att hon inte valde 

att rösta mot pensionsavtalet till företagets VD Christer Elmehagen.  

 

I Systembolaget individueras Anitra Steen, som också är huvudaktör i denna skandal. 

Individueringen genomförs genom att sätta hennes höga pensionsavtal i förhållande till 

att hon är ansvarig för att flera mellanchefer i företaget blivit av med sin chefstitel och 

då fått en lönesänkning. Det framställs då som att Anitra Steen tillskansat sig ett 
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guldkantat pensionsavtal, medan hon samtidigt predikat att personalens löner skall 

sänkas. 

 

Skillnaden i hur ansvaret fördelas mellan huvudaktörerna är stor och även vilken typ av 

kritik de olika huvudaktörerna får. Detta kan bero på att det sker i olika branscher, där 

normer bryts av olika anledningar. Exempel på det är hur Wanja Lundby-Wedin 

individueras för att hon tidigare uttalat sig kritiskt om höga bonusar, men samtidigt har 

godkänt det i företaget hon arbetar i.  

 

5.8.5 Deindividuering 

Även deindividueringen skiljer sig mellan skandalerna. Deindividueringen i AMF 

Pension-skandalen handlar om att media resonerar kring företagsledare och direktörer i 

stort och deras girighet. Media jämför med att det bara är företagsledare som framställs 

som giriga och att det är på något sätt fult för dem att tjäna pengar, när det finns många 

andra i samhället som tjänar minst lika mycket. Några jämförelser som dras är med 

kända svenska profiler såsom Zlatan Ibrahimovic, ABBA och Per Gessle. 

 

Vid Systembolaget-skandalen innebär deindividueringen att media skriver att det inte 

bara är Anitra Steen som har hög pension, utan att hela den statliga företagsledningen 

har stora pensioner och bonusar. Detta till trots att det finns ett regelverk som 

bestämmer att de inte får ha en så hög pension.  

 

Anledningen till att det skiljer i rapporteringen mellan de två skandalerna skulle kunna 

vara att AMF Pension i och med skandalen inte längre innehade det förtroendekapital 

och den bild av att vara ett omtyckt pensionsbolag som tidigare. Nu befann sig istället 

företaget i samma fack som övriga företag i Sverige och media använde sig av en 

generell diskussion kring företagsledare i svenska företag.  

 

I Systembolaget däremot, jämförs pensionen med övriga statliga företag och det 

framhävs att flertalet statliga företagsledare sitter på ersättningar och pensioner som 

överstiger regelverket som ska kontrollera detta. Systembolagets pensionsavtal jämförs 

med LKAB, också statligt företag, där det också uppdagats att företaget haft lukrativa 

ersättningar och pensionsavtal. Att AMF Pension ses som ett neutralt företag och då 

Systembolaget är ett kontroversiellt och statligt ägt företag, kan vara anledningen till att 

rapporteringen skiljer sig åt mellan företagen. Att de får annorlunda rapportering kan 
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bero på att normer och värderingar kring neutrala kontra statliga företag skiljer sig, 

genom att omgivningen ser på de olika företagen på olika sätt. Då kan det återspeglas i 

att rapporteringen skiljer sig mellan dem, då media vill rapportera om det som 

omgivningen vill läsa om (Deephouse, 2000). 

 
5.8.6 Företag 

Vid rapporteringen kring om företag får ansvar skiljer det sig stort, då det inte 

förekommer i Systembolaget-skandalen medan det däremot förekommer i AMF 

Pension-skandalen. Företagsrapporteringen kring AMF Pension handlar om hur 

ansvaret kring skandalen tillskrivs genom att ifrågasätta hur ingen på företaget lyckats 

räkna ut hur dess ageranden skulle uppfattas. Att dela ut bonusar till företagsledning, 

samtidigt som kundernas kapital minskar framställs som ett tydligt illegitimt agerande 

av media. 

 

Denna skillnad skulle kunna bero på att det i AMF Pension-skandalen är kunderna som 

drabbas av företagets illegitima agerande, medan det i Systembolaget-skandalen inte är 

några kunder som drabbas direkt av agerandet. Indirekt kan det ses som att 

skattebetalarna drabbas av detta, men då detta endast är en indirekt koppling läggs det 

inte någon större vikt vid detta. Fokus hamnar därför på individerna inom företaget 

istället för att hamna på företaget i stort. 

 

5.8.7 Bransch 

Även i denna nivå av rapporteringen skiljer det sig mellan skandalerna i AMF Pension 

och Systembolaget. Precis som på företagsnivå förekom det inte någon 

branschrapportering i Systembolaget-skandalen, utan enbart i AMF Pension-skandalen. 

Däremot fann vi ingen direkt rapportering kring branschen, utan vi tolkar det som en 

indirekt antydan till att AMF Pension hamnat i en sorts skamvrå tillsammans med 

övriga storbolag och banker. Företaget ansågs innan skandalen som ett omtyckt företag 

med högt förtroendekapital, men skandalen ledde till att detta raserades och att 

förtroendet hos omgivningen sjönk. 

 

Anledningen till att det skiljer sig kan vara att det i Systembolaget-skandalen fokuseras 

på individerna och i och med detta dras inte andra företag eller branschen in i 

diskussionen. I AMF Pension-skandalen är det istället företaget som det riktas negativ 

kritik mot och då blir det också mer naturligt att det diskuteras kring företaget och 
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indirekt även företagets branschtillhörighet. AMF Pension som företag hamnar i 

skamvrån, istället för att bara enskilda individer får skammen.  

 

5.8.8 Tillskrivning av attribut 

Extrema attribut tillskrivs alla tre huvudaktörer i denna skandaltyp. De får dock olika 

attribut tillskrivna till sig. En tydlig skillnad mellan skandalerna är att det i AMF 

Pension är två personer som tillskrivs attribut, medan det i Systembolaget endast är 

Anitra Steen som tillskrivs attribut. Christer Elmehagen, avgående VD för AMF 

Pension, blir tillskriven termer såsom "girig" och "sniken". Wanja Lundby-Wedin, 

styrelseledamot i AMF Pension, blir tillskriven helt andra extrema attribut i jämförelse 

med Christer Elmehagen. Hon blir tillskriven "inkompetent" och anses inte vara 

passande för att inneha så pass många förtroendeuppdrag. Anitra Steen blev också 

tillskriven extrema attribut. Hon blev i likhet med Christer Elmehagen tillskriven att hon 

var "girig" men också "självisk", och dessa attribut användes för att beskriva Anitra 

Steen ihop med övriga statliga företagsledare. Anitra Steen blev alltså tillskriven attribut 

tillsammans med andra aktörer med motsvarande position i andra statliga företag. 

 

Anledningen till varför det är en skillnad i huruvida huvudpersonerna får extrema 

attributen tillskrivna till sig, skulle kunna vara det faktum att i AMF-skandalen förflyttar 

Christer Elmehagen sitt kapital från AMF Pension för att undvika återtaget som AMF 

Pension genomför. I och med detta är det inte bara Elmehagens lukrativa pensionsavtal 

som får kritik, utan även det faktum att han utnyttjade sin position på företaget och det 

informationsövertag som det innebär för att inte drabbas av samma återtag som AMF 

Pensions kunder. Därför får han mer extrema attribut tillskrivna än vad Anitra Steen får, 

även om båda pensionsavtalen blir ifrågasatta. 

 

Att Wanja Lundby-Wedin får extrema attribut tillskrivna skulle kunna vara att hon 

arbetar som LO-ordförande och därför borde arbeta för arbetarna och att hon öppet 

kritiserat höga bonusar i andra företag. Därför kan det vara så att hon framstår som en 

hycklare i medias ögon, eller att hon är inkompetent och inte vågar stå på sig i sina 

ideal.  

 

5.8.9 Ursäkt eller Rättfärdigande 

Hur huvudpersonerna och företagen valde att försvara sig genom media skiljer sig. 

Rättfärdigande var något som samtliga huvudpersoner använde sig av, även om dessa 
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skiljde sig i form och utseende. Christer Elmehagen erkänner inte att händelsen är 

illegitim, utan han menar att det var korrekt att flytta kapitalet för att slippa återtaget. 

Däremot går han med på att rätta sig efter vad styrelsen anser och har han då gjort fel 

vill han försöka göra rätt för sig. Wanja Lundby-Wedin menar i sitt rättfärdigande att 

bonusarna som gavs ut till ledningen inte har något att göra med återtaget och på så sätt 

accepterar hon inte att händelsen är illegitim. Anitra Steen menar att ett avtal som är 

tecknat ska hållas och på så sätt menar hon att hon förtjänar pensionen och accepterar 

inte att händelsen är illegitim. 

 

Skillnaden i dessa rättfärdiganden är att de båda företagsledarna menar att de inte gjort 

något fel i att acceptera sina pensionsavtal, medan Wanja Lundby-Wedin försöker 

rättfärdiga att bonusarna och återtagen inte hade något med varandra att göra. Detta kan 

bero på att huvudaktörerna inte innehar samma position i företagen. Medan de två 

företagsledarna menar att de gjort rätt som accepterat sina pensionsavtal, angriper 

styrelseledamoten agerandet från ett annat håll och försöker separera två händelser från 

varandra. Det kan bero på att det är styrelsen som är med och utformar företagsledarens 

ersättningar och behöver då agera på ett annat sätt för att försöka komma undan skuld. 

 

Ursäktande var det enbart Wanja Lundby-Wedin som valde att göra, Christer 

Elmehagen och Anitra Steen uttalade sig inte på ett ursäktande vis. Anledningen till att 

de inte valde att ursäkta sig kan vara att de inte tyckte att de gjort något fel utan att det 

var respektive styrelse som hade godkänt deras pensioner och bonusar. I och med att 

styrelserna godkänt detta kan det vara så att de ansåg att avtalen var legitima. 

 

Wanja Lundby-Wedins ursäktande innebär att hon visste om att bonusarna översteg vad 

som var planerat, men att hon accepterade förklaringen till varför det såg ut på detta 

sätt. I efterhand ber hon om ursäkt för detta och erkänner händelsen som illegitim och 

att hon borde ifrågasatt det mer och inte accepterat bortförklaringen. Genom att uttala 

sig på detta vis, kan det vara så att Lundby-Wedin försöker skjuta bort skulden från sig 

själv och att det ska landa på hela styrelsen istället. När det visar sig att hon personligen 

får kritik kan det vara så att hon inte såg någon annan utväg än att ursäkta sig. 
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5.9 Diskussion 
Efter att ha studerat och granskat medias rapportering i fem skilda företagsskandaler kan 

vi se både likheter och skillnader mellan hur skandalerna framställs, vem som drabbas 

av skuldbördan och hur företagen uttalar sig om det som hänt. För att vårt empiriska 

resultat skall förtydligas har vi sammanställt figur 4, för att möjliggöra en förenklad vy 

över det empiriska resultatet och underlätta vid jämförelse mellan skandalerna. 

 

 
Figur 4 Sammanställning av valda skandaler och empiriskt resultat. 

 

Medias roll som en övervakare inom bolagsstyrning är att minska 

informationsasymmetrin mellan företag och företagets intressenter (Fama, 1980; Jensen 

& Meckling, 1976). För att media ska vara en övervakare bör de i så stor utsträckning 

förmedla en verklig och rättvis bild ut till intressenterna genom att vara opartiska, 

objektiva och oberoende (Mermin, 2004; Shehata, 2010). Detta är något som ifrågasätts 

av flera olika studier (e.g. Bednar, 2012; Dyck & Zingales, 2003; Ecker et al., 2014; 

Westphal & Deephouse, 2011), då effektiviteten i media som en övervakare har visat 

sig vara tvivelaktig (Bednar, 2012). 

 

 I och med de kriterier som behövs för att agera som en övervakare kan det te sig som 

att rationaliseringsstrategin bör användas i högre utsträckning än moraliseringsstrategin. 

Detta eftersom det i rationaliseringsstrategin används mer saklig information och 

rapporteringen byggs upp med att rationella argument fastställer händelsen som legitim 

eller illegitim. Moraliseringsstrategin lägger större vikt vid hur det är någon som 

drabbats av händelsen och låter emotionella argument ligga till grund för 

rapporteringen. (Jansson, 2014).  

 

Röda Korset Panaxia Northland Resources AMF Pension Systembolaget

Skandaltyp Trolöshet mot huvudman Trolöshet mot huvudman Trolöshet mot huvudman Pensions-                            

Bonusskandal

Pensions- 

Bonusskandal

Bransch Välgörenhet Neutral Kontroversiell Neutral Kontroversiell

Huvudperson Johan af Donner Thomas Gravius Karl-Axel Waplan Christer Elmehagen,                

Wanja Lundby-Wedin

Anitra Steen

Position i 

företaget

Kommunikationschef VD och ägare VD VD,                                    

Styrelseledamot

VD

Vad har hänt? Förskingring Förskingring Undanhållande av 

information till aktieägare

Bonus samtidigt som återtag samt 

pensionsavtal till VD

Pensionsavtal

Rationalisering Nej Nej Ja Ja Ja

Auktorisering Ja, varumärkesexpert Ja, Svensk Handel Ja, sparekonom Ja, professor i statsvetenskap Ja, Riksrevisionen

Moralisering Ja, volontärer Ja, kunder Ja, småsparare Ja, kunder Ja, statligt anställda

Individuering Ja Ja Ja Ja och Ja Ja

Deindividuering Nej Nej Nej Ja, om företagsledare Ja, statliga VD

Företag Ja Ja Ja Ja Nej

Bransch Nej Ja Ja Ja Nej

Attribut Iskall, girig och tjuv Myglare, svindlare och 

bedragare

Inkompetent Elmehagen: sniken, egoist          

Lundby-Wedin: inkompetent

Girig och självisk

Ursäkt Ja Ja Nej Nej och Ja Nej

Rättfärdigande Ja Nej Ja Ja och Ja Ja
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Ur vår empiriska studie framkommer det att rationaliseringsstrategin finns i samtliga 

bonus- och pensionsskandaler, men endast förekommer i en av skandalerna kring 

trolöshet mot huvudman. Detta trots att det torde vara en vanligt förekommande strategi 

vid rapportering av en företagsskandal, åtminstone om media ska klassas som en 

övervakare inom bolagsstyrning (von Koch et al., 2014). En anledning till varför det 

förkommer i båda bonus- och pensionsskandalerna kan vara att höga bonusar och 

pensioner kan anses vara legitima, så länge företaget och individen som erhåller 

bonusen eller pensionen gjort ett bra arbete. Så länge ersättningen inte överstiger vad 

som är accepterat inom normerna för hur stor en bonus eller pension får vara kan det då 

anses legitimt att individen erhåller detta (Brante, 2009). Detta är i enlighet med Jansson 

(2014) som påvisar tendenser till att det vid bonusskandaler bryts normer om hur 

mycket en företagsledare i Sverige får tjäna. När dessa normer bryts tenderar media att 

stigmatisera företagsledaren. 

 

Vid trolöshet mot huvudman-skandalerna kan det istället vara svårt för media att finna 

argument som på något vis stödjer att det aktuella agerandet skulle kunna klassas som 

legitimt om något skett annorlunda. Då dessa skandaler innefattar undanhållande av 

information som intressenter blivit lidande av är det rationella tänket redan förbi. Ur 

bolagsstyrningens perspektiv skulle det dock kunna vara bra med 

rationaliseringsstrategi i samtliga fall, eftersom media är den viktigaste övervakaren när 

det kommer till att rapportera information till samhället (Deephouse, 2000).  

 

I enlighet med agentteorin skall media i sin roll som övervakare minska 

informationsasymmetri mellan företag och omgivning (Fama, 1980; Jensen & 

Meckling, 1976) och då både Deephouse (2000) och McCombs & Shaw (1972) kunnat 

påvisa att media påverkar hur samhället ser på de fenomen som rapporteras kring, bör 

media använda rationaliseringsstrategin då den strategin innehar en högre trovärdighet 

än moraliseringsstrategin och på ett bättre sätt överensstämmer med de kriterier som en 

övervakare skall uppfylla. I och med att en negativ rapportering kan bidra till att 

företaget eller individen i fråga tappar legitimitet och i värsta fall stigmatiseras (Dyck & 

Zingales, 2003; Jansson, 2014) kan det då te sig som viktigt att rapporteringen är 

grundad i fakta i så hög grad som möjligt för att kunna motsvara bolagsstyrningens 

förväntningar och kriterier på dess övervakare. 
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Det ger även indikationer på vad det är som är illegitimt och hur företaget eller 

individen skulle gjort för att det skulle varit legitimt (Jansson, 2014). Vid 

rationaliseringsstrategin går det att, åtminstone till viss del, uttyda vilka normer som är 

brutna och hur företag ska göra för att inte bryta dessa normer och det är positivt när det 

kommer till att media ska agera som övervakare. 

 

När det gäller auktoriseringsstrategin kan även den ses som en korrekt strategi utifrån 

ett övervakningsperspektiv. När media vänder sig till en expert, eller en person med en 

form av högre vetande, kan det förväntas att händelsen återrapporteras på ett korrekt och 

objektivt vis (Jansson, 2014; Tuchman, 1972). När rapporteringen auktoriserats av en 

expert blir den också mer trovärdig och kan uppfattas som mer korrekt ur ett 

övervakarperspektiv. Däremot finns det även risker med denna strategi som bör beaktas. 

Då journalisten väljer vem som ska auktorisera artikeln finns det risk att det väljs en 

auktoritet efter hur journalisten vill att artikeln ska vinklas och uppfattas. Om 

auktoriseringsstrategin utnyttjas på detta vis tappar strategin i värde och effektiviteten i 

medias rapportering blir mindre effektivt, vilket är något som Bednar (2012) även finner 

i sin studie.  

 

Auktoriseringsstrategin förekom i samtliga skandaler i båda skandaltyperna. Däremot 

används strategin olika beroende på typ av skandal och typ av bransch genom att media 

intervjuade olika typer av experter för att stärka sina argument. En anledning till det kan 

vara att skandalerna till viss del handlade om olika saker och därför behövdes det 

användas olika experter för att kunna auktorisera artiklarna (Jansson, 2014). En tydlig 

tendens som kunde urskiljas i vår empiriska undersökning var att utgångspunkten i 

auktoriseringen berodde på hur moraliseringsstrategin såg ut i skandalerna. I och med 

detta användes en auktoritet för att styrka att agerandet varit illegitimt mot den som det 

drabbat, den moraliserade. Exempel på det kan ses i skandalen kring Northland 

Resources där det var småsparare som moraliserades. Då använder media sig av en 

sparekonom, Claes Hemberg, för att auktorisera rapporteringen och hur han såg på det 

inträffade. Genom att använda en sparekonom som auktoritet ger det media möjlighet 

att styrka de argument de för kring vem som moraliserats och då blir sparekonomen en 

form av företrädare för småspararna. 
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Ett ytterligare exempel kan tas från Panaxia-skandalen, där Svensk Handels 

säkerhetschef används som auktoritet. I den skandalen moraliserades Panaxias kunder 

och Svensk Handels säkerhetschef används för att styrka argumenten till att det är 

kunderna som drabbats och att det är förkastligt. 

 

Ur ett övervakande perspektiv styrker denna typ av rapportering att media fungerar som 

en övervakare, eftersom de styrker sina artiklar med hjälp av en person som anses ha 

högre vetande inom ämnet och det är då inte bara medias spekulationer som återfinns i 

artiklarna. Denna typ av rapportering borde alltså minimera partiskhet, göra 

rapporteringen mer rättvis och öka objektiviteten i rapporteringen (Mermin, 2010; 

Shehata, 2004; Tuchman, 1972). När dessa strategier kombineras och det är en expert 

som uttalar sig, kan det också tänkas att risken för att media blir manipulerade till att 

rapportera på ett visst sätt (Bednar, 2012; Westphal & Deephouse, 2011) minskar, då 

experten anses ha kunskap om hur situationen faktiskt ser ut och om denna person inte 

talar sanning sätts dennes yrkesstolthet och expertis på spel. Därför torde det vara 

positivt, ur ett övervakarperspektiv, att auktoriseringsstrategin används för att 

komplettera moraliseringsstrategin.  

 

Däremot kan det vara så att denna risk för manipulation som Bednar (2012) och 

Westphal & Deephouse (2011) redogör för, att media kan bli påverkade av sin källa att 

rapportera på ett sätt som källan ämnar, också fungerar på motsatt håll vid användning 

av auktorisationsstrategin. Genom att auktorisera artikeln i linje med hur media vill att 

artikeln ska uppfattas kan det skapas en form av manipulation av händelsen så den 

vinklas i medias intressen. Detta kan vara ett sätt som gör att media tillgodoser sina 

intressen i form av att sälja lösnummer och ha genomströmning på dess hemsida, medan 

det går emot bolagsstyrningens intressen av en opartisk, objektiv och oberoende 

rapportering (Ecker et al., 2014; Mermin, 2004; Shehata, 2010; Tuchman, 1972).  

 

När moraliseringsstrategin inte kombineras med auktoriseringsstrategin, finns det risk 

att rapporteringen tappar trovärdighet och inte fungerar lika bra som en övervakare 

inom bolagsstyrningen. Detta eftersom moraliseringen innebär att media använder sig 

mer av emotionella argument och intervjuer, och inte nödvändigtvis av tydliga källor 

eller säkerställd information. Istället för att intervjua en expert inom området kan 
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exempelvis den som blivit drabbad i händelsen komma till tals, vilket då naturligt kan 

bli ett mer emotionellt uttalande.  

 

Intressant med moraliseringsstrategin är att det kan uttydas mönster och tendenser till 

att media fokuserar på liknande sätt kring detta i båda skandalerna i den neutrala 

branschen, då det moraliseras kring kunderna i båda bolagen. Det kan tyda på att media 

anser att det är kunderna som är de som drabbats värst i dessa företag och det kan tyda 

på att det är institutionaliserat i Sverige att fokusera på kunderna vid dessa typer av 

händelser. Om det är det kan det visa på tendenser till en institutionell logik kring 

kunderna motsvarande den Jansson (2013) finner gällande ägarstruktur. Medan det är 

bristande ansvar hos storägare eller avsaknad av storägare som anses vara problemet i 

Janssons (2013) studie, är det kunderna som anses vara de som drabbas i vår studie. Om 

det är normaliserat eller om det är baserat på ren fakta kan det spekuleras kring, men vi 

tycker oss se tendenser till att media ser kunderna som de som drabbats värst i de fallen.  

 

Då vi inte haft tillräcklig med empiri kring välgörenhetsbranschen och kunnat jämföra 

två skandaler, är det svårt att uttala sig om vad det finns för mönster i rapporteringen 

kring denna bransch. Även om vi inte haft något att jämföra med inom branschen, ser vi 

ändå att det skiljer sig i Röda Korset-skandalen och de två skandalerna i den neutrala 

branschen. Medan det i AMF Pension-skandalen och Panaxia-skandalen moraliseras 

kring företagens kunder, är det istället volontärerna inom Röda Korset som moraliseras. 

Om det skulle varit motsvarande moralisering i Röda Korsets skandal, som den i AMF 

Pension och Panaxia, hade det istället kunnat vara fokus kring de som gått miste om de 

pengar som skänkts till organisationen, nämligen välgörenhetsändamålen. Där finner vi 

att rapporteringen skiljer sig. Anledningen till att detta skiljer skulle kunna bero på att i 

den svenska bolagsstyrningskontexten hamnar fokus på vad som är felet i Sverige 

snarare än att blanda in slutändamålet med förskingringen (Jansson, 2013; Jansson, 

2014). På så vis hamnar fokus nationellt snarare än internationellt, även om 

slutändamålet befinner sig utanför Sverige. 

 

I AMF Pension-skandalen användes moraliseringsstrategin till att moralisera över hur 

kunderna till AMF Pension förlorade pengar, medan däremot styrelseledamot Wanja 

Lundby-Wedin, som varit emot generösa pensionsavtal och bonusar, går med på att 

teckna ett sådant till VD i ett företag som hon sitter i styrelsen för. Anledningen till 
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detta skulle kunna vara för att media ska behålla samma tema i sin rapportering och inte 

sväva ut för mycket. Det skulle även kunna bero på att media vill sälja tidningar och om 

de behåller samma tema på rapporteringen kan eventuellt fler personer känna igen 

resonemanget och vill därför läsa det igen (Ecker, 2009).  

  

När det kommer till att fördela skuld och ansvar i de aktuella skandalerna väljer media 

att i samtliga skandaler lägga ansvar på huvudaktörerna. Detta sätt att dela ut ansvar är 

inte så märkligt, med tanke på att dessa personer begått brotten och är de som tagit del 

av ersättningarna som ligger till grund för skandalerna. Dessutom behöver inte 

journalisterna i första hand se sig själva som övervakare inom bolagsstyrning, eller ha 

en fördjupad kunskap inom ekonomi och veta vem det är som är ansvarig enligt lag och 

svensk kod för bolagsstyrning. Ses ansvarsfrågan utifrån ett övervakningsperspektiv är 

det dock inte nödvändigtvis den aktuella huvudaktören som är ytterst ansvarig för det 

som inträffat, då hänsyn får tas till vem om är ytterst ansvarig i företagen. För att media 

ska vara en väl fungerande övervakare bör ansvaret, åtminstone till viss del, tilldelas 

personen som faktiskt ansvarar för skandalen och inte vad normer säger om huruvida en 

viss typ av individ är girig eller inte (Jansson, 2014; Roe, 2002). Enligt aktiebolagslagen 

och även Svensk kod för bolagsstyrning är styrelsen ytterst ansvarig för företagen och 

det är värt att ha i beaktande vid granskning av medias syn på vem som är ansvarig 

(8kap. 4§ ABL; Svensk kod för bolagsstyrning, 2015). 

 

På så sätt kan det ses som att ansvarsfrågan är i enlighet med agentteorin när 

individuering och deindividuering sker på de som bär ansvar för skandalerna, då detta 

uppfyller övervakarens del i att minska informationsasymmetrin (Fama, 1980; Jensen & 

Meckling, 1976). Individuering förekom i samtliga av skandalerna, men position och 

titel på de individuerade skiljde sig. Något som var tydligt att se tendenser av var att 

oavsett bransch eller skandaltyp så valde media att föra över ansvar på en specifik 

individ. Enligt lagen (10 kap. 5§ BrB) bör media ha valt att vinkla ansvaret i trolöshet 

mot huvudman-skandalerna mot personerna som blev åtalade, vilket också gjordes. 

Därför uppfyller media här sin roll som övervakare och agerar i enlighet med hur både 

agentteorin (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1976), lagen (10 kap. 5§ BrB) och 

Svensk kod för bolagsstyrning (2015) menar att ansvaret skall beläggas. Däremot finns 

det ännu ingen åtalad i Northland Resources och det är då svårare att veta vem som gjort 

vad. Detta medförde att media belade ansvaret på företagets VD, vilket kan ses som 
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naturligt då det är företagsledningen som kritiseras för förvaltningen av företaget och i 

företagsledningen är VD ansvarig.  

 

I bonus- och pensionsskandalerna individuerades företagens VD i båda skandalerna. Det 

kan ses som naturligt även det, då det är dessa individer som erhållit bonus- och 

pensionsavtalen. Men ur ett ansvarsperspektiv kan det diskuteras om det inte istället är 

företagens respektive styrelser som bör beläggas med detta ansvar, då de är ytterst 

ansvariga för företagen och har också varit med och utformat avtalen (8kap. 4§ ABL). 

På så sätt kan det ses som att en väl fungerande övervakare här fokuserar och belägger 

ansvar på företagets styrelse, snarare än på företagets VD. Anledningen till att det ändå 

är företagsledarna som beläggs ansvar kan vara att det finns en antydan till att det finns 

en institutionell logik inom svensk bolagsstyrning som gör att samhället ser den som tar 

emot stora ersättningar som girig (Jansson, 2013; Jansson, 2014; Roe, 2002). Ur ett 

bolagsstyrningsperspektiv är detta inte till fullo i enlighet med hur en övervakare ska 

agera, då det som ovan nämnt är styrelsen som avgör storleken på både pension och på 

bonusar. När media agerar på detta sätt stämmer det överens med vad Scott (2001) 

redogör för i sin studie, nämligen att organisationer inte är fullt rationella och genom att 

ansvaret inte fördelas till den som är ytterst ansvarig stämmer det överens med vad den 

institutionella teorin säger om organisationer (Scott, 2001). 

 

I AMF Pension-skandalen läggs delvis ansvar på dess styrelse, då styrelseledamoten 

Wanja Lundby-Wedin individueras. Detta kan ses som att agera mer i enlighet med 

övervakarens roll ur ett bolagsstyrningsperspektiv (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 

1976, Koch et al., 2014), även om det kan te sig som hårt att endast en styrelseledamot 

blir individuerad och inte hela styrelsen. Dock är det troligtvis inte hennes roll som 

styrelseledamot som gör att hon framhålls som ansvarig, utan snarare att hon arbetar 

som ordförande i LO, vilka är en av storägarna i AMF Pension. På så sätt är hon en 

offentlig person som då granskas hårdare än övriga individer. Hon individueras 

eftersom hon tidigare uttalat kritik mot bonusar och höga pensioner och denna skandal 

innebär då att hon skrivit under ett avtal som går emot det hon själv tidigare sagt i ett 

offentligt uttalande. 

 

Ansvaret i bonus- och pensionsskandalerna riktas även mot olika grupper av individer, 

vilket innebär att det även förekommer deindividuering i dessa skandaler. I 
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Systembolaget-skandalen får samtliga statliga VD ta del av ansvaret, då media beskriver 

att det är flera statliga företag som delar ut stora bonusar och pensioner till sina 

företagsledare. Däremot får företagsledare i allmänhet ansvaret i AMF Pension-

skandalen. Det blir dock problematiskt att se någon antydan till att det är något speciellt 

kring dessa branscher, då fokus i Systembolaget-skandalen hamnar på statliga VD och 

inte på VD i kontroversiella företag. På så vis är det möjligt att se en antydan till att 

statliga företag får liknande rapportering och ansvar mot sig, snarare än att de 

kontroversiella företagen får det. Att företagsledarna deindividueras kan liknas med det 

som Jansson (2014) redogör för i sin studie, att företagsledare överlag i Sverige kan ha 

en stämpel som giriga.  

 

Samtliga företag i studien utom Systembolaget belades med ansvar på företagsnivå. Att 

företaget tilldelas ansvar kanske inte är helt oväntat, då det var på dessa företag som 

skandalen inträffade och det kan då ses som att de brustit i rutiner eller dylikt så att 

skandalerna kunnat inträffa. Ett företag som får mer ansvar än övriga är Panaxia, då 

företaget beläggs med extrema attribut. En anledning vi ser till detta kan vara att 

konkursen i Panaxia drabbade många kunder runtom i landet och det är dessa som 

framträder i medias rapportering. I och med att företaget täckte sina ekonomiska 

problem med kunders pengar och då satte kunderna i ekonomiska bekymmer kan vara 

en anledning till att rapporteringen innehar extrema attribut kring Panaxia.  

 

Tillskrivningen av attribut sker på olika vis i skandalerna, då det endast var Panaxia som 

blev tillskrivet extrema attribut på företagsnivå. Det som kan konstateras är att bonus- 

och pensionsskandalerna medförde att VD fick ansvar och de blev tillskrivna extrema 

attribut såsom "giriga", vilket stöds av Jansson (2014) och av Roe (2002) vars studier 

kunde antyda att företagsledare ses som giriga när det kommer till löner och andra 

ersättningar i Sverige. Däremot skiljer det sig i trolöshet mot huvudman-skandalerna, 

där huvudaktörerna får olika extrema attribut tillskrivna sig. I Röda Korset-skandalen 

tillskrivs Johan af Donner fler extrema attribut, vilka vi anser vara mer extrema än 

attributen som övriga huvudaktörer blir tillskrivna. Alltså ser vi att det kan finnas 

tendenser att skandaler i välgörenhetsbranschen medför att media hänger ut individen 

mer än i de övriga branscherna. Då vi endast granskat en skandal i 

välgörenhetsbranschen kan vi dock inte uttala oss om detta är ett mönster eller en 
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engångsföreteelse, men tendenserna i denna skandal var i alla fall som redogjordes för 

ovan. 

 

Något vi kan uttyda kring den kontroversiella branschen är att de extrema attributen inte 

är lika omfattande som i de övriga skandalerna. Detta kan ha att göra med normer som 

visar på skillnader i hur branscherna behandlas av media på grund av etikskillnader 

(Byrne, 2010). Om dessa normer finns skulle det vara ett argument mot media som en 

väl fungerande övervakare, då de i sin rapportering bör vara så opartiska och objektiva 

som möjligt (Mermin, 2004; Shehata, 2010). Finns det då professionsnormer som gör 

att media tillskriver eller rapporterar annorlunda enbart på grund av bransch, skulle det 

göra att detta inte överensstämmer med en väl fungerande övervakare (Brante, 2009). 

Något som dock behöver beaktas i skandalen kring Northland Resources är 

tidsaspekten. Denna skandal inträffade senare än övriga skandaler vi analyserat och det 

har inte klargjorts vem som är ansvarig för det inträffade och om det kommer leda till 

åtal eller inte. Efter att detta är färdigt skulle det kunna förekomma annan rapportering, 

när det mer tydligt framkommit vem som är ansvarig för det inträffade. 

 

Det förekommer extrema attribut på individnivå i samtliga skandaler, men hur 

huvudaktörerna i respektive skandal valde att försvara eller förklara händelsen skiljde 

sig. Ingen av huvudaktörerna i den kontroversiella branschen valde att ursäkta sig, utan 

försökte rättfärdiga sitt agerande och accepterade alltså inte att händelsen var illegitim. 

Däremot valde huvudaktörerna i Röda Korset och Panaxia att varken ursäkta sig eller 

försöka rättfärdiga händelsen. Vi ser här likheter med hur rationaliseringsstrategin inte 

användes kring Röda Korset eller Panaxia och det kan vara liknande argument kring att 

huvudaktörerna inte valt att ursäkta eller rättfärdiga dess ageranden, då det föreligger 

brottsligt agerande och möjligheten att ursäkta eller rättfärdiga är då förbi. 

 

Att inte någon i skandalerna i den kontroversiella branschen väljer att ursäkta sig kan 

bero på att det i Northland Resources ännu inte väckts åtal och det råder oklarhet i hur 

det kunnat tillåtas gå så illa som det gick. Om det framkommer att det föreligger 

brottsligt agerande anser vi att det finns möjlighet att någon inom företaget kan komma 

att ursäkta sig, liknande skandalen i Panaxia och AMF Pension där det på liknande sätt 

varit kunderna som moraliserats som de drabbade. Till skillnad mot Jansson (2014) har 

vi inte genomfört en djupare analys på efterspelet vid skandalerna och kan därför inte 
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uttala oss huruvida individerna eller företagen blivit stigmatiserade. Det vi kan 

konstatera utifrån vår studie är att individer tillskrivs extrema attribut och att det finns 

tendenser som tyder på att en stigmatisering kan uppstå. 
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6 Slutsats 
I detta avslutande kapitel ges först en kort genomgång av studien, där återkoppling ges 

till problemdiskussionen och hur studien genomförts. Vidare presenteras våra 

avslutande reflektioner och slutsatser till om och hur media fungerar som en 

övervakare inom bolagsstyrningen. Avslutningsvis presenteras de teoretiska och 

praktiska bidrag studien tillför och även förslag till framtida forskning. 

 

Syftet med denna studie var att granska media och undersöka om och hur media 

fungerar som en övervakare inom bolagsstyrning. Media agerar som övervakare 

tillsammans med exempelvis revisorer och finansanalytiker och dessa fyller var sin 

funktion och kompletterar varandra inom bolagsstyrningen (Dyck et al., 2010). För att 

kunna fungera som en övervakare finns det vissa kriterier som behöver uppfyllas såsom 

opartiskhet, objektivitet och oberoende (Mermin, 2004; Shehata, 2010). Däremot kan 

det här uppstå problem då professionernas terminologi och tolkning av begreppen inte 

nödvändigtvis behöver överensstämma med forskningen (Lee et al., 2009; Tuchman, 

1972).  

 

Som tidigare forskning påpekar har media en påverkan på bolagsstyrning och företag 

(e.g. Bednar, 2012; Core et al., 2008; Dyck & Zingales, 2003) och är den viktigaste 

övervakaren för att förmedla information till samhället (Deephouse, 2000; Jansson, 

2014). Då forskningen (e.g. Bednar, 2012) tyder på att effektiviteten i medias 

övervakarroll kan vara tvivelaktig anser vi att det är relevant att granska denna, då den 

som ovan nämnt är den viktigaste övervakaren för att förmedla information till 

samhället (Deephouse, 2000) och dess rapportering kan sänka individers och företags 

legitimitet hos omvärlden (Dyck & Zingales, 2003). 

 

För att kunna genomföra denna studie använde vi oss av fem företagsskandaler och hur 

media rapporterat om dessa skandaler. Anledningen till att vi valt att granska 

rapportering från företagsskandaler är att medias roll som övervakare tenderar att 

kvantifieras vid företagsskandaler (Miller, 2006) och således är det av grav vikt att 

rapporteringen uppfyller de kriterier som ställs på en övervakare vid företagsskandaler. 

Vi valde artiklar från fyra tidskrifter, där samtliga artiklar kopplade till skandalerna 

granskades. Problemen som uppstod vid urval och insamling av empiri var att hitta 

skandaler med tillräckligt liknande karaktärsdrag för att medias rapportering kring dessa 
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skandaler skulle kunna göras jämförbar. Genom att välja två typer av skandaler och en 

bred definition av företagsskandal som grund, lyckades vi finna fem skandaler som vi 

ansåg vara tillräckligt jämförbara för att genomföra den empiriska undersökningen. 

Genom att använda en analysmodell utarbetad av Jansson (2014) fann vi ett sätt att 

analysera det empiriska materialet för att försöka se mönster och kunna utvärdera media 

i sin roll som övervakare. 

 

Huruvida media är en fungerande övervakare eller inte har vi funnit tendenser både för 

och emot. Det vi påträffat och som redogjordes för i diskussionen var att media tenderar 

att använda moraliserings- och auktoriseringsstrategier ihop. Oavsett om detta är 

medvetet eller inte anser vi att det kan öka legitimiteten och trovärdigheten i dess 

rapportering. Detta då vi anser att moraliseringsstrategin är den strategi som motsvarar 

bolagsstyrningens kriterier på en övervakare på ett sämre sätt än övriga strategier och 

genom att auktorisera artikeln med ett expertutlåtande höjs trovärdigheten. Detta medför 

dock även risker, då media väljer vilken auktoritet som skall intervjuas och kan då på 

förhand välja en person som de vet uttalar sig på ett sätt som är fördelaktigt för att 

kunna lyfta särskilda aspekter i rapporteringen.  

 

Likaså när media rapporterar utifrån rationaliseringsstrategin skapas det trovärdighet åt 

artikeln, eftersom det då beskrivs vad som är illegitimt för att sedan styrka det med ett 

rationellt argument och hur händelsen skulle kunnat vara legitim. Anledningen till att 

detta styrker medias roll som en övervakare är att i likhet med revisorer som behöver 

förhålla sig oberoende (Revisorsnämnden, 2015), finansanalytiker måste förhålla sig till 

de etiska riktlinjer som finns och inte sprida falsk information (SFF, 2013), bör media 

också rapportera korrekt information. Används dessa strategier så som vi har 

uppmärksammat i denna studie, ser vi indikationer på att det på grund av detta skulle 

kunna vara en fungerande övervakare.  

 

Ett problem vi finner i vår flerfallstudie är att media inte var konsekvent i att vem som 

anses vara ansvarig för skandalerna. För att agera övervakare bör, som vi nämnt tidigare 

i studien, ansvaret beläggas den som är ytterst ansvarig för det som inträffat. Det som 

kan ses som problematiskt är att ansvaret inte i tillräckligt hög grad belades på 

respektive företags styrelse i bonus- och pensionsskandalerna, utan främst belades på 

företagsledarna i företagen och dessa blev individuerade. Detta kan tolkas som fel i ett 
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övervakarperspektiv, eftersom det är styrelsen som är ytterst ansvarig och sätter nivån 

på ersättningen till företagsledarna. I skandalen kring AMF Pension blev förvisso en av 

styrelseledamöterna individuerad, men rapporteringen fokuserade främst på denna 

ledamots politiska inblandning och övriga styrelseuppdrag. En anledning till att ansvaret 

inte beläggs den ytterst ansvarige i företag, kan ha samband med vad Jansson (2014) 

delvis påvisat, nämligen att det är normaliserat i Sverige att företagsledare ses som 

giriga. Detta kan vara en anledning till varför det rapporteras om företagsledaren i 

samtliga skandaler, förutom i Röda Korset.  

 

Även om vi anser att ansvaret delvis inte beläggs på rätt aktörer i bonus- och 

pensionsskandalerna, visar denna studie ändå tendenser till att media delvis är en 

fungerande övervakare inom bolagsstyrningen. De diskursiva strategier vi använt oss av 

vid analys av medias rapportering används generellt på ett övertygande och trovärdigt 

vis. Oavsett om media använder strategierna medvetet eller omedvetet, skapar 

användandet av moraliseringsstrategi och auktoriseringsstrategi en typ av synergi som 

ger rapporteringen en opartiskhet och objektivitet (Tuchman, 1972; Shehata, 2010). Då 

den rationella strategin återfinns i de skandaler där det finns utrymme för det anser vi är 

positivt för bolagsstyrningen och tyder på att media kan vara en fungerande övervakare. 

Vi finner dock likheter med vad Bednar (2012) konstaterar, nämligen att media inte 

granskar informationen djupgående utan skrapar mer på ytan och det kan vara en 

anledning till att inte finns en konsekvent rapportering kring ansvaret i skandalerna.  

 

I och med detta kan det vara bra att det finns fler övervakare i bolagsstyrningssystemet 

och precis som Dyck et al. (2010) menar i sin studie skapar övervakarna tillsammans en 

mer heltäckande övervakning och det behövs för att media ska kunna fylla sin del i 

denna övervakningsroll. 

 

6.1.1 Teoretiska och praktiska bidrag 

Studiens resultat indikerar på att media fungerar som en övervakare, vilket således 

innebär att ett teoretiskt bidrag är en ökad förståelse kring att media kan fungera som en 

kontrollmekanism inom bolagsstyrning. Bidraget blir då ett ytterligare stöd till de 

tidigare studier som påpekat att media fyller denna funktion. Studien kan bidra med en 

ökad förståelse kring hur medias rapportering ser ut och de diskursiva strategier som 

använts i studien kan användas för att undersöka olika aspekter på hur media har en 

påverkan både som en övervakare, men också medias påverkan på företagsledningen. 
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 Ett annat teoretiskt bidrag med denna studie är den extra nivån som införts i den 

analysmodell Jansson (2014) tidigare utarbetat. Vi lade till ett ytterligare steg för att 

kunna granska om det skett någon individuering eller deindividuering på företags- eller 

branschnivå. Detta ytterligare steg har medfört att det på ett förenklat vis kan urskiljas 

om media rapporterar på annorlunda vis mellan branscher. 

 

Något vi även belyst från analysmodellen är kunskapen kring att media ofta tenderar att 

kombinera två av de diskursiva strategierna, auktoriseringsstrategin och 

moraliseringsstrategin för att styrka sina argument. En kunskap om detta kan underlätta 

möjligheten att granska medias rapportering och skapar en bättre förståelse för hur den 

är uppbyggd.          

 

En praktisk implikation av denna studie är en ökad förståelse kring källkritik och varför 

källkritik är viktigt. Som studien visar på, tillsammans med tidigare studier, tenderar 

media att använda ytlig information och det gäller då att kunna sondera sig mellan vad 

som är trovärdigt och inte. Genom att ha belyst hur de olika strategierna fungerar 

underlättar det förståelse för rapporteringen och det möjliggör då en förenklad källkritik.  

   

6.1.2 Framtida forskning 

Under studiens gång har det uppkommit tankar och reflektioner kring huruvida studien 

kunde genomförts på annorlunda sätt och innehållit moment som fick väljas bort på 

grund av tidsbrist. Ett förslag till framtida forskning är att jämföra och undersöka hur de 

olika övervakarna kompletterar varandra. En liknande metod kan användas som vi haft i 

denna studie, för att senare granska hur mycket och hur de andra övervakarna får plats i 

media. Detta skulle kunna skapa en mer övergripande blick över hur övervakarna inom 

bolagsstyrning fungerar ihop. Denna typ av studie skulle kunna utgå från skandaler för 

att undersöka hur och om media citerar olika finansanalytiker och revisorer. För att se 

om media använder dessa och det på detta sätt kompletterar varandra.  

 

En annan framtida studie skulle kunna granska de olika mediala aktörerna i Sverige, för 

att jämföra och granska om rapporteringen ser ut på olika vis mellan dem. Även detta 

förslag skulle kunna använda en liknande metod som vår studie, där de olika aktörernas 

rapportering kring ett specifikt fenomen granskas och jämförs. Genom att jämföra detta 

med hur professionen och bolagsstyrningen vill att rapporteringen ska se ut, kan det 
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skapas en rangordning över vilken aktör som bäst återspeglar kriterierna för att agera 

som en övervakare inom bolagsstyrning. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1: Journalistikens integritetskriterier 
 "Journalistens integritet   

1. Ta inte emot journalistiska uppdrag av personer utanför en redaktionell ledning.   

2. Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte 

avtal eller andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och 

självständig journalist.   

3. Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka 

berättigad publicitet eller i avsikt att skapa publicitet som inte är journalistiskt 

motiverad.   

4. Använd inte din ställning som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning 

för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner.   

5. Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande 

ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller 

enskilda.   

6. Beakta journalistavtalens bestämmelse om att medarbetare inte får åläggas att utföra 

uppdrag som är förödmjukande eller som står i strid med medarbetarens övertygelse." 

(SJF, 2014)  
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8.2 Bilaga 2: Mall för kodning av empiri 
  

Steg 1: Gör agerandet illegitimt 

  

Rationalisering (a):  

  

Auktorisering (b): 

  

Moralisering (c): 

   

Steg 2: Tillskrivning av attribut 

  

Individuering (2): 

  

Deindividuering (2): 

  

Företag (3): 

  

Företagsgrupp (bransch) (3): 

   

Företaget: 

  

Ursäkt (4): 

  

Rättfärdigande (4): 

  

Individ: 

  

Ursäkt (5): 

  

Rättfärdigande (5)



  
 

I 
 

 

 


