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Abstract 

Female and male managers in crisis  

- A qualitative study of how daily and evening newspapers produce female and male managers in 

crisis 

 

The purpose of this studie was to investigate how female and male managers are produced in daily 

and evening newspapers. The newspapers that has been used in this study is Dagens Nyheter, as an 

representation for daily newspapers, and Aftonbladet, as an representation for evening tabloids. To 

answer the purpose three  issues has been formulated: what are the female and male managers 

importance in emergency situations in the articles? How are power attributed to women and men in 

the articles? What similarities and differences are there between the representations from Dagens 

Nyheter and Aftonbladet? 

The theories that has been used in this studie are mainly gender theory, critical discours theory and 

theories about media and the society.  The method that has been used is a analysis scheme based on 

critical discours analysis (CDA). 

The results of the analysis showed that famale managers in subjectivily presented articles reports 

are produced in a more negative way than male managers. Further could the male managers be 

interpreted to be attributed more power in the articles than the female managers.   
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1. Inledning 

Idag är vi i Sverige år 2013 enligt Världsbanken drygt 9, 5 miljoner invånare. Av dessa 9,5 

miljoner är ungefär 50,4 % kvinnor och 49,6 % män (World Bank 2013). Trots att 

fördelningen mellan män och kvinnor nära nog är jämnfördelat, med en liten majoritet av 

kvinnor, avspeglas detta inte i samhället när det gäller hur företag, organisationer och 

myndigheter i Sverige leds. Det finns idag en majoritet av manliga chefer i det svenska 

samhället där bara en tredjedel av chefspositionerna tillhör en kvinna (Burström & 

Göransson 2007: 14). I ett demokratiskt samhälle kan jämställdhet mellan män och kvinnor 

anses vara en nödvändighet.  Därigenom kan det tyckas att könsfördelningen i ledande 

positioner också bör vara någorlunda jämnt fördelade mellan män och kvinnor. 

I samhället idag verkar det finnas en politisk vilja att främja att fler kvinnor ska inneha 

chefspositioner och andelen kvinnor i chefpositioner verkar öka i omfattning (Kroon Lundell 

2012: 9). I samband med detta kan det vara av vikt att forska om hur framställningar av män 

och kvinnor i maktpositioner ser ut. Att forska kring hur män och kvinnor i chefspositioner 

gestaltas ger möjlighet att få förståelse för hur uppfattningar om kvinnliga och manliga chefer 

ser ut i samhället. Det skulle exempelvis kunna handla om det finns skillnader beroende på 

om det är en man eller kvinna som är chef och vad dessa i sådana fall kan bero på samt om 

detta skulle kunna vara med att påverka att fördelningen av kvinnliga och manliga chefer ser 

ut som den gör. Genom att uppmärksamma problem som dessa kan det möjliggöras att 

förändringar kan ske genom att öka medvetenhet om hur vi framställer och uppfattar kvinnor 

och män som har chefspositioner i vårt samhälle. 

Ett sätt att undersöka detta är genom att studera mediers gestaltningar. Genom att vi i 

Sverige konsumerar i snitt sex timmar om dagen på olika medier per person kan medier 

anses ha ett visst inflytande som delvis kan påverka värderingar och uppfattningar om 

världen och samhället (Fagerström & Nilson 2008: 25f).  Det kan därför vara viktigt att 

undersöka hur gestaltning av kvinnliga och manliga chefer ser ut i medier.  

Vilka mediesammanhang som chefer brukar förekomma i varierar, men ett vanligt inslag är i 

samband med krissituationer. Med krissituationer menas i detta sammanhang en negativ 

påverkan där antingen ett företag, myndighet, organisation eller dess chefer står i fokus. 

Genom att analysera vilka gestaltningar som förekommer i krissammanhang ges möjlighet 

att diskutera dessa vidare. Detta kan gälla sådant som mer eller mindre uttalade 

föreställningar, uppfattningar och värderingar som kan finnas om kvinnor och män i 

chefspositioner och hur dessa skiljer sig åt. 
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1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnliga respektive manliga chefer framställs i 

svensk dags- och kvällspress i krissituationer. För att besvara syftet har följande 

frågeställningar formulerats: 

 Vad får de kvinnliga respektive manliga cheferna för betydelse i krissituationer i 

artiklarna? 

 Hur tillskrivs kvinnorna och männen makt i artiklarna? 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan Dagens Nyheter och Aftonbladets 

framställningar?  
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2. Tidigare forskning och teori 

2.1 Tidigare forskning 

Karin Nordberg och Maria Edström skriver i forskningsrapporten ”Medierummets eliter” 

(2007) om bilder av eliter som ges i svensk press, radio och TV. I deras studie undersöks hur 

män och kvinnor syns och hörs i olika medier samt varför och i vilka sammanhang. Detta 

satte de även i relation till vad detta innebär ur ett maktperspektiv. Den typ av maktskapande 

som de tar upp är det som sker i medierna (Edström & Nordberg 2007: 473, 496). Detta är 

relevant i denna uppsats då framställningen av kvinnliga och manliga chefer i dags- och 

kvällspress undersöks. I sin studie förhåller sig Nordberg och Edström till mediernas makt 

som både arenor och aktörer. De menar även att de medel som krävs för att uttrycka sig 

offentligt finns i medierummet och att dessa idag är primära för de flesta makthavare. När 

det gäller medier så anser de att ständigt upprepade offentliga diskurser bidrar till 

normbildning. Dessa normer kan vara för mänskligt beteende men även typifiering av 

människor. Med detta menas den uppsättning roller och schabloner som medierna erbjuder 

(Edström & Nordberg 2007: 474). 

Det som deras studie pekade på var bland annat att det fanns en manlig dominans inom 

samtliga medier. När det gällde den kvinnliga elitens möjlighet att komma fram i 

medierummet kom Nordberg och Edström fram till att den dels tycktes bero på mediet i sig 

men även vilket elitfält som kvinnorna tillhörde. Etermedier, det vill säga medier som 

grundar sig på envägs trådlös kommunikation såsom exempelvis TV och radio, var de som 

lyfte fram kvinnor mest. Ytterligare en iakttagelse som gjordes i undersökningen var att 

kvinnliga eliter fick stor uppmärksamhet i de fallen de var få och avvikande. Inom fält där fler 

makthavare utgjordes av kvinnor verkade medieintresset inte vara lika stort. Detta gällde 

exempelvis inom svensk politik (Edström & Nordberg 2007: 496). 

Manliga och kvinnliga chefer kan i likhet med Nordberg och Edströms undersökning anses 

utgöra en form av elit då deras positioner medför ett ledande och beslutsfattande i olika 

företag, myndigheter eller organisationer. Till skillnad från Nordberg och Edströms 

undersökning så fokuserar denna undersökning mer på hur de framställs inom en specifik 

situation, i det här fallet vid krissituationer, och inom ett specifikt medium, dag- och 

kvällspress.  

I boken Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv (2002) av Maria Edström 

undersöktes hur medier skildrar kvinnor i ledande positioner. Detta gjordes bland annat 

genom att studera pressmaterial under två månaders tid under hösten 2001. Där granskades 

bland annat vilken typ av artiklar som kvinnor förekom i och vilka de vanligaste ämnena var. 
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Utöver detta gjordes även intervjuer med fyra kvinnor i chefposition om sina erfarenheter av 

att möta medier i deras roll som vd. Där behandlades även vilka skillnader som finns mellan 

mediers förväntningar på kvinnor och män.  

Det som Edström kom fram till i sin undersökning var bland annat att de kvinnliga cheferna i 

näringslivet förekom till största delen i neutralt presenterade nyheter och att de 

beskrivningar som gjordes när de skulle porträtteras eller användas som blickfång 

schabloniserades på ett negativt sätt. Utöver detta konstaterades även att eftersom kvinnor i 

näringslivets toppskikt är ovanliga så finns tendenser att medieexponeringen blir extrem, 

både i negativ och i positiv bemärkelse (Edström 2002: 34). 

En av Edströms teorier till att det många gånger skapas nidbilder och stereotypiseringar i 

mediesammanhang var att företagarvärlden kan anses präglas av en gemenskap mellan män. 

Detta bland annat beroende på att föreställningarna om hur det är att vara chef kan krocka 

med föreställningarna om vad som är feminint. Vidare förklaras även att makt är någonting 

som ofta har uppfattats som manligt eller maskulint (Edström 2002: 13).  

 

 

2.1 Teori 

De teorierna som har använts för att besvara frågeställningarna i den här uppsatsen är 

genusteori, kritisk diskursteori och medierna och samhället. 

 

2.1.1  Genus 

Den franska författaren Simone de Beauvoir yttrar i boken Det andra könet från 1949 den 

välkända meningen ”man föds inte till kvinna, man blir det”. Med detta menades ungefärligt 

att våra könsroller som män och kvinnor är något som har skapats och återskapats genom 

tiderna snarare än något som är medfött hos oss (Fagerström & Nilson 2008: 7).  Denna 

uppsats utgår dock inte uteslutande från de Beauvoirs verk men delar hennes idéer om att 

könstillhörighet är något som alla människor formas till.  

Inom genusteorin brukar skillnad av kön och genus göras där kön är biologiskt betingat och 

att genus är någonting som är socialt och kulturellt konstruerat. Det finns således inga 

självklara egenskaper hos män och kvinnor utan de är snarare inlärda hos oss. Många gånger 

kopplas dock många egenskaper samman med manligt och kvinnligt (Fagerström & Nilson 
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2008: 7). Vad som är feminint och maskulint är historiskt föränderligt och vad som 

associeras till dessa begrepp idag handlar mycket om forna stereotypa föreställningar 

(Gauntlett 2002: 10).  I Edströms studie Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt 

näringsliv tas det även upp att föreställningar om hur det är att vara chef tidigare hört ihop 

och uppfattats som någonting manligt eller maskulint (Edström 2002: 13).  

Detta skulle exempelvis kunna ha påverkan på hur kvinnliga och manliga chefer framställs i 

medier eller att det fortfarande finns en minoritet av kvinnliga chefer i det svenska samhället. 

Hur män och kvinnor som befinner sig i chefsposition framställs i medier skulle exempelvis 

kunna vara betydelsefullt för hur vi ser på kvinnor som chefer och deras möjligheter att nå 

ledande positioner (Edström 2002: 13). 

Inom genusteori utgör maktaspekter en central del. Som nämnt tidigare berör genusteori 

femininiteter och maskuliniteter, hur föreställningar om dem skapas och vilka konsekvenser 

de får (Fagerström & Nilson 2008: 12). I denna undersökning kopplas genusteori samman 

med diskursteori. Detta innebär i detta fall att makt betraktas enligt filosofen Michael 

Foucault som någonting något man utövar snarare än något man äger. Den har en 

mikroorienterande karaktär där makt- och dominansförhållanden upprätthålls av samhället 

gemensamt genom att kommandon och regler integreras i vardagslivet i form av 

självdisciplin, självkontroll och inlärt beteende (Berglez & Nohrstedt 2009: 24). 

 

2.1.2  Kritisk diskursteori  

I boken Diskursanalys som teori och metod beskriver författarna Winther Jørgensen och 

Philips en diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett avsnitt av 

världen)” (2000: 7).  

Ett gemensamt drag för diskursanalys är utgångspunkten att vårt sätt att prata, i text likväl 

som i tal, spelar en aktiv roll i skapandet och förändring av vår omvärld, identiteter och 

sociala relationer (Winther Jørgensen & Philips 2000: 7).  

Inom diskursteori finns det ett antal olika förhållningssätt och inriktningar som skiljer sig åt 

på olika sätt. Den inriktning som denna undersökning utgår ifrån är kritisk diskursanalys 

utifrån teoretikern Faircloughs perspektiv. Vad som skiljer kritisk diskursanalys från övriga 

diskursanalytiska inriktningar är framförallt att diskurser analyseras i relation till olika 

samhällsfenomen. Det samhällsfenomen som kommer till störst uttryck inom den kritiska 

diskursanalysen är maktrelationer.  Vidare finns skillnaden att det i den kritiska 
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diskuranalysen används i större utsträckning lingvistiska analysredskap på textnivå jämfört 

med övriga diskursanalyser (Bergström & Boréus 2012: 376). 

Ett av de centrala begreppen inom kritisk diskursanalys är som tidigare nämnt makt. Makt 

kan ha olika former och det finns en rad olika uppfattningar om vad det är.  I den här 

undersökningen är den diskursiva makten som är i fokus. Med detta menas makt över 

värderingar och världsbild. Denna form av makt är sällan någonting vi är medvetna om då vi 

befinner oss naturligt i en diskurs vars gränser/självklarheter ter sig nästintill otänkbara att 

ifrågasätta.  Hur medierna framställer människor i maktposition kan bidra bland annat till 

att skapa, bekräfta, förminska eller detronisera dessa (Göransson 2007: 17).  

Genom diskurser upprätthålls makt. Diskurser kan behålla och skapa maktordningen i 

samhället genom att definiera och ge olika grupper eller individer olika makt. Diskursen kan 

även förklaras som att de legitimerar viss kunskap men inte annan kunskap (Fairclough 

2010: 63ff).  I Hadenius, Weibull och Wadbrings bok Massmedier – press, radio och tv i den 

digitala tidsåldern tas det exempelvis upp att händelser som blir nyheter ofta handlar om 

elitpersoner inom politik, ekonomi och brott med elitpersoner som källor (Hadenius, Weibull 

& Wadbring 2011: 306). Detta går i enlighet med teoretikern Norman Fairclough att tolka 

som att elitpersoner tillskrivs makt genom att de förekommer och används frekvent i 

nyhetsförmedlingen. Journalister kan således anses välja att tillskriva personer makt på det 

sättet de exempelvis legitimerar deras uttalanden eller använder dem som källor för 

faktauppgifter. Att inneha en titel där det framgår att det handlar om en chefsposition, 

exempelvis vd, direktör, minister och dylikt, distanserar personer med makt. Det legitimerar 

dem även att fatta beslut och bidrar till att deras ord väger tyngre i beslutsfattande. Genom 

att vi talar om vad det innebär att ha en chefstitel och att titeln chef används i samhället 

bibehålls makten. Således syns sociala praktiker som dessa sedan i samhället och ger vissa 

mer makt (Fairclough 2010: 59ff).  

Hur makt tillskrivs olika chefer är däremot någonting som kan skilja sig åt. De elitpersoner 

som lyfts fram i nyheter har visat sig främst bestå av vita medelålders män. En av 

förklaringarna till att det ofta handlar om män är att det är de som i stor utsträckning sitter 

på maktpositioner, framförallt inom näringslivet.  När kvinnor förekommer i nyheter brukar 

de ofta vara i mer maktlösa positioner än män (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011: 306). 

Ytterligare ett vanligt förekommande begrepp inom diskursteori och kritisk diskursanalys 

brukar vara ideologi. Enligt Berglez kan ideologi uppfattas som ”en samling idéer som 

tillsammans konstituerar en tro eller övertygelse om någonting” (Berglez 2010: 268). Med 

andra ord kan detta ungefärligt beskrivas som ett sätt att se på världen. Den världsbild som 

ideologin består av kan ses som någonting produceras mellan människor, genom ritualer och 
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praktiker (Berglez 2010: 268). Enligt teoretikern Norman Fairclough kan även ideologi kan 

uppfattas som ”betydelser i maktens tjänst”. Med detta menas att ideologi har en tydlig 

koppling till makt. Det kan sägas finnas en dominerande ideologi som påverkar det sätt som 

samhället uppfattar världen på starkast. Den dominerande ideologin står dock inte helt 

ensam utan den ifrågasätts och får motvikt av andra ideologier. Dessa ideologier kan vara 

betraktelsesätt som växt fram nyligt eller som funnits kvar längre tillbaka (Fairclough 2010: 

56). Hur ideologier kan skapas i ett samhälle är på grund av att det existerar 

dominansrelationer mellan bland annat klass och kön (Winther Jørgensen & Philips 2000: 

79).  

 

2.1.3 Medierna och samhället  

Då denna undersökning berör kvälls- och dagspressens framställningar av manliga och 

kvinnliga chefer kan det vara av vikt att se på hur medier och samhälle påverkar varandra. 

Det finns här en rad olika teorier om hur de förhåller sig till och påverkar varandra. Nedan 

presenteras fyra av de synsätten. Vidare är det även av vikt att lyfta fram skillnader mellan de 

två olika tidningstyperna som berörs i undersökning vilket också presenteras i texten nedan.  

Inom det materialistiska synsättet ses medierna som en form av maktmedel. Med detta 

menas att den eller de som kontrollerar medierna anses kunna välja eller sätta gränser för 

vad de gör (McQuail 2010: 80). Medierna kan därmed styras av en elit och kan anses fungera 

som ”ett instrument i förtryckarens händer” (Hadenius, Weibull, Wadbring 2011: 25). 

Det idealistiska synsättet ses medierna som en påverkande faktor för medborgarna där 

medierna styr samhället dit de vill. Rapporteringen som sker i medierna kan ses som en 

idealistisk bild av hur medierna vill att samhället ska uppfattas (McQuail 2010: 81). 

Det synsättet som den här undersökningen utgår ifrån är ett synsätt där medier och 

samhället är ömsesidigt beroende av varandra. Med detta menas att samhälle och medier 

påverkar varandra och därmed anses som sammanbundna. Medierna påverkas av samhällets 

efterfrågan av information och underhållning samtidigt som samhället påverkas av 

mediernas rapportering (McQuail 2010: 81).  

I boken Genus, medier och masskultur tar Fagerström och Nilson bland annat upp 

problematiken med representation som görs i medier. De menar att det inom medier inte ges 

fullständiga, objektiva återspeglingar av kvinnor, män, barn eller verkligheten utan att dessa 

snarare består av subjektiva skildringar (Fagerström & Nilson 2011: 30). Även om medierna 
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inte ses som allsmäktiga så kan deras nyhetsframställningar påverka samhället (McQuail 

2010: 81).  

Den typ av medier som används i den här undersökningen är som tidigare påpekats dags- 

och kvällspress. Skillnader mellan de olika tidningstyperna definieras bland annat i boken 

Massmedieretorik av författaren Bengt Nerman (1973: 50). Där förklaras att dagspress 

brukar beskrivas i förhållande till kvällspressen som objektivare i sin nyhetsförmedling, 

använda objektivare källor och ha en tydlig redovisning av informationshämtningen 

(Nerman 1973: 53).  
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3 Material och avgränsningar 

3.1 Material 

I den här studien består det empiriska materialet av artiklar som är publicerade i svensk 

dags- respektive kvällspress. I undersökningen har materialet avgränsas till att omfatta 

artiklar publicerade mellan tidsperioden 12 augusti- 12 november 2013, vilket utgör ett 

tidspann på tre månader. Detta gjordes för att få ett nutida perspektiv på hur framställningen 

av kvinnliga respektive manliga chefer ser ut i tidningarna.  Tidningarna som artiklarna 

kommer ifrån är Aftonbladet (AB) och Dagen Nyheter (DN). 

Aftonbladet representerar i undersökningen kvällspress och Dagens Nyheter representerar 

dagspress. Anledningen till att dessa tidningar valdes är på grund av att de är de största 

tidningarna i sina respektive kategorier. Aftonbladet läses varje dag av ungefär 777 000 och 

Dagens Nyheter av ungefär 793 100 personer (Aftonbladet 2013; Dagens Nyheter 2013).  

 

3.2 Avgränsningar och urval 

Innehållet i artiklarna begränsades till att omfatta kvinnliga och manliga chefer som 

förekommer i samband med en krissituation. För att få fram artiklar som berör detta 

användes mediearkivet Retrievers sökmotor. Sökorden som användes för att få fram artiklar 

var chef, chefer, kris, krissituation, skandal, flopp, minister, företag, myndighet, vd. 

I denna undersökning har krissituation valt att definieras som en negativ påverkan där 

antingen det berörda företaget/myndigheten/organisationen eller dess chef står i fokus. 

Detta innefattar exempelvis händelser såsom nedläggningar, negativ publicitet och olyckor. 

Kravet för de valda artiklarna var att en individ i chefsposition för 

företaget/myndigheten/organisationen skulle gå att urskilja i texten. Övriga texter som 

exempelvis artiklar som berörde en krissituation utan benämning av det berörda 

företaget/myndigheten/organisationens chef i texten bedömdes som oväsentliga för denna 

undersökning.  

Med ordet chef menas i denna undersökning en individ som leder ett 

företag/myndighet/organisation och fattar beslut i den. 

När det gäller det insamlade materialet gav den första sökningen ett väldigt stort utslag på 

2308 artiklar. Detta kunde dock relativt snabbt halveras genom bortsållning av artiklar så 

som dödsannonser, film och teater recensioner, sportartiklar. I septembermånaden var 
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artikelantalet extra stort, drygt 600 artiklar. Detta berodde till viss del på Obamas besökt till 

Sverige och att det förekom många artiklar rörande detta. Dessa artiklar var dock ingenting 

som var intressant för denna undersökning då det är svenska chefer som är i fokus. Därför 

sorterades dessa artiklar och liknande bort. 

När artikelantalet var nere i 96 stycken så gjordes en manuell genomläsning av artiklar. Där 

kontrollerades att artiklarna de uppfyllde uppsatsens kriterier av kris och chef. Notiser under 

100 ord valde att exkluderas från undersökningen på grund av sin korta textlängd. Detta gav 

ett antal på 26 artiklar. Dessa var fördelade på följande sätt: 

Aftonbladet:  

 Manlig chef: 3 artiklar 

 Kvinnlig chef: 9 artiklar 

Dagens Nyheter: 

 Manlig chef: 10 artiklar 

 Kvinnlig chef: 4 artiklar 

 Artikelantalet bedömdes dock vara för stort material för att genomföra analysen under den 

tid som fanns till förfogande för undersökningen. Därför valdes urvalet att kortas ner till 

sammanlagt åtta artiklar. Dessa fördelades följande: två artiklar där en kvinnlig chef förekom 

och två artiklar där en manlig chef förekom från respektive tidning. Vilka artiklar som valdes 

skedde genom att numrera samtliga artiklar i kategorierna, manlig chef – Aftonbladet, 

manlig chef – Dagens Nyheter, kvinnlig chef – Aftonbladet och kvinnlig chef – Dagens 

Nyheter. Därefter lottades två stycken artiklar ut från varje kategori och fick stå för det 

slutliga materialet. Dessa blev följande: 

Aftonbladet:  

Manlig chef:  

 Gruvligt dåligt att inte lägga korten på bordet (2013-10-19) 

 Matdrömmen blev pannkaka (2013-11-12) 

Kvinnlig chef: 

 Vägrar att avgå (2013-08-24) 

 IF Metall: Jag är oerhört kritisk till att det här kan inträffa igen (2013-

10-18) 
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Dagens Nyheter:   

Manlig chef: 

 Arenabygget blev förlust för Peab (2013-08-21) 

 Bolagets framtid vilar på trofasta konsumenter (2013-11-11) 

 Kvinnlig chef: 

 Regeringen städar garderoberna inför valrörelsen (2013-08-26) 

 Förlag får betala pocketkris (2013-10-16) 
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4 Metod 

I den här undersökningen har det empiriska materialet undersöks genom en kvalitativ analys 

bestående av en kritisk diskursanalys. Detta för att möjliggöra en mer fördjupad analys av 

nyhetsartiklarna.  

 

4.1 Kritisk diskursanalys 

Varför den kritiska diskursanalysen valdes till denna studie är bland annat på grund av att 

den syftar till att behandla maktfrågor (Bergström & Boréus 2012: 409). Analysen inriktar sig 

dessutom i stor utsträckning på detaljer om vad som säg/skrivs i texten samtidigt som 

analysen integreras i en social praktik, det vill säga i ett visst handlingsmönster eller 

ställningstagande som bygger på sociala normer. Analysen används för att hitta meningar, 

opinioner och värderingar som är underliggande i texterna (Bergström & Boréus 2012: 391). 

Tanken är att den kritiska diskursanalysen ska kunna bidra till mer jämlika 

maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som en helhet (Winther 

Jørgensen & Philips 2000: 8f). Syftet skulle kunna sägas vara att bidra till social förändring 

genom att avslöja den betydelse som diskursen har för att upprätthålla ojämlikhet (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 70). 

En av grunderna i den kritiska diskursanalysen är att vår kunskap om världen inte förmedlas 

via ”objektiva sanningar ” utan att synen på världen och vår kunskap om den är historisk och 

kulturellt betingad. Vi tar emot kunskap i sociala interaktioner där vi kämpar om vad som är 

sanning och vad som inte är det, och de sätt vi konstruerar kunskap på får reella 

konsekvenser på ett konkret socialt plan (Winther Jørgensen & Philips 2000: 11f). Diskurser 

kan i det här sammanhanget beskrivas såsom Åsa Kroon Lundell beskriver i boken Metoder i 

kommunikationsvetenskap som ”kluster av ord, uttryck och yttranden som tillsammans 

formar vissa perspektiv och som inverkar på vårt sätt att förstå, och förhålla oss till, 

omvärlden” (Kroon Lundell 2010: 245). 

När det gäller texten i de undersökta artiklarna ska de inte bara ses som informationsbärande 

utan som en socialkonstruktion som både påverkar och påverkas av det omgivande samhället 

texten förekommer i (Berglez 2010: 267). Med det menas att de även utgör ett sätt att 

upprätthålla maktordningar och värderingar i samhället. Dessa finns inbäddade i olika 

situationer, institutioner och ”osynliga” strukturer i samhället. Att enbart studera texten 

räcker inte.  Därför måste även mindre synliga aspekter studeras exempelvis under vilka 

kulturella, sociala, politiska och ekonomiska förutsättningar som texten kommit till i. 
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Orsaken till att texterna finns kan anses komma från olika aspekter i samhället som olika 

begär, maktkamper och intressen samtidigt som texterna i sig inverkar på det omgivande 

samhället på olika sätt (Berglez 2010: 267). I detta fall lutar sig den här undersökningen 

framförallt mot genusteori. 

I den här undersökningen analyseras sådant som betydelse, tillskrivande av makt och 

skillnader mellan de förekommande tidningarna. För att undersöka detta görs analysen i två 

olika nivåer, makrostrukturell och mikrostrukturell. 

 

4.1.1  Makrostrukturell nivå 

I den kritiska diskursanalysen går det enligt Berglez att studera texter på makro- och 

mikrostrukturell nivå. Den makrostrukturella nivån berör de övergripande egenskaperna, 

textens tematiska och schematiska strukturer. Med den tematiska strukturen undersöks 

hierarkin i artiklar. I denna undersökning innebär detta framförallt att undersöka cheferna i 

artiklarnas relation till huvudtema och deltema i artikeln. Beroende på hur relevant chefen 

anses vara kan denne tolkas få desto mer central position i relation till huvudtemat. Var 

artikelns huvudtema återfinns förklaras enligt Berglez teorier vara i rubriker och ingress. Där 

brukar det som anses vara mest relevant i artikeln presenteras i komprimerad form. Vidare 

förklaras den schematiska strukturen syfta till att försöka avtäcka sociokognitiva 

berättarkonventioner i texten. Den fokuseras således på hur berättandet i texten ser ut. Här 

studeras bland annat vad som förmedlas i texten och vilka aktörer som förekommer. 

Aktörerna kan bestå av personer, företag, myndigheter, organisationer och likanande 

(Berglez 2010: 275). 

 

4.1.2  Mikrostrukturell nivå 

På den mikrostrukturella nivån går analysen in mer på detaljnivå. Där studeras hur läsaren 

skapar en sammanhängande mening av texten. Det krävs även att man lägger fokus på 

textens huvudsakliga och övergripande mening. Detta innebär att man uppmärksammar hur 

mindre textstycken hänger samman enligt vissa mönster. Dessa mönster kan användas för att 

kartlägga hur argument och påståenden är uppbyggda (Berglez 2010: 275f). 

På den mikrostrukturella nivån studeras även textens stil. När det gäller textens stil kan den 

studeras både syntaktiskt, utifrån hur meningarna är uppbyggda, och lexikalt, utifrån ordval. 

Att analysera ord och ordval sammankopplat till cheferna i artiklarna kan rymma 
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sociokulturella och ideologiska element (Berglez 2010: 278). Därför har det varit det lexikala 

studiet som främst varit i fokus i denna undersökning. 

Slutligen studeras texterna utifrån sociokulturella kontextualiseringar. Här studeras vilka 

ideologiska samhällsprocesser som texternas diskurser potentiellt är en del av. Under hela 

makro- och mikroanalysen ska analyserna ske i relation till den sociokulturella kontexten. 

Med detta innebär att undersöka på vilka olika sätt som diskurserna från texten kan ge 

uttryck för, vara en del av, förhandla med eller motverka särskilda ideologiska processer 

(Berglez 2010: 279).  

 

4.1.3  Analysschema 

För att använda sig av dessa olika analyser och stilar krävs det att man konkretiserar 

diskursanalysen. Detta kan med fördel göras genom tillämpande av ett schema i analysen av 

artiklarna (Berglez 2010: 277). I denna undersökning ligger ett analysschema från Peter 

Berglez artikel ”Kritisk diskursanalys” (2010: 277-279) Huvuddelarna i analysschema består 

av följande och presenteras i sin helhet i det bifogade analysschemat (Se bilaga 1): 

 Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 Makroorienterad analys av texten: tematisk och schematisk struktur 

 Mikroorienterad analys av texten 

 Sociokulturella kontextualiseringar 

I undersökningen analyseras varje artikel var för sig med hjälp av analysschemat. Därefter 

lyfts resultat från artiklarna fram och analyseras i kapitel 5; Resultat och Analys.  

 

4.2 Metoddiskussion  

Med tanke på att denna undersökning består utav en kritisk diskursanalys som är en 

kvalitativ analys kan det finnas en del metodproblem att ta hänsyn till. Den kvalitativa 

innehållsanalysen grundar sig i tolkningsläran hermeneutiken. Inom hermeneutiken är en 

utgångspunkt att meningen, den egentliga betydelsen, i en text inte alltid är entydig eller 

omedelbar. Detta förhållningssätt gör att texter blir svåra att mäta genom enbart 

kvantifiering. Texten innehåller sociala motsättningar och konflikter som inte omedelbart är 

synliga på textens yta (Østbye 2003: 65). Jämfört med en kvantitativ undersökning kan en 

kvalitativ undersökning inte förlita sig på sådant som kan räknas eller mätas. För att 

resultaten ska kunna vara så generaliserbara som möjligt och att samma resultat skulle 
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kunna uppnås om undersökningen skulle genomföras igen av en annan individ var det 

därmed viktigt att arbetsprocess och verktyg redovisas utförligt. Varför en kvalitativ 

undersökning valdes istället för en kvantitativ var på grund av att undersökningen syftade att 

finna information som främst gällde textens omedelbara, mer underliggande, betydelser. För 

detta bedömdes en kvalitativ undersökning vara den mest lämpliga. Med en kvantitativ 

undersökning hade visserligen intressant information kunnat framgå men då hade risken 

funnits att artiklarnas omedelbara, mer underliggande, betydelser gått förlorade. 

För att uppnå högre reliabilitet i arbetet var undvikandet av subjektiva tolkningar av 

materialet viktig att ta hänsyn till. Detta undveks genom att vara tydlig med redovisningen av 

de genomförda stegen i undersökningen. Då en diskursanalys består av flera olika steg, i det 

här fallet insamling, sortering av material och tillämpandet av den kritiska diskursanalysen 

på materialet skulle risk kunna finnas att något steg glöms redovisas ordentligt. För att 

undvika detta var det viktigt att försöka uppnå en transparens i arbetet genom att försöka 

göra undersökningens olika steg så konkreta som möjligt. Därför bifogades även samtliga 

artiklar och artikelanalyser till undersökningen i uppsatsen. 

När det gäller validitet, huruvida studiens resultat visar hur världen egentligen är eller inte, 

är det ett problem som måste tas hänsyn till i en kvalitativ undersökning. För att 

intersubjektiviteten ska kunna bli god hänger det på att de associationer och tolkningar som 

görs inte skiljer sig alltför mycket från de som andra användare av samma språk och kultur 

har. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att undersökningen kan anses vara tidsbunden då 

betydelser inte förutsätts vara desamma under alla tider. Betydelser förändras med tiden och 

de resultat och analyser som gör i denna undersökning säger någonting om hur betydelser ser 

ut idag och undersöker hur framställningen av kvinnliga och manliga chefer ser ut i dags- och 

kvällspress i nutid (Bergström & Boréus 2012: 295f).  

I Peter Berglez kapitel Kritisk diskursanalys uppmärksammades vikten att få en bra balans 

mellan teori och språkanalys i den kritiska diskursanalysen (Berglez 2010: 285). Med detta 

menas att de övergripande idéerna och tolkningarna av texten ska samspela med fokusering 

på textens empiriska egenskaper. Därför har detta funnits i åtanke under arbetets gång för att 

försöka hålla en jämnfördelning mellan den språkliga analysen och teorier i genomförandet. 

Ytterligare är det av vikt att vara medveten om att forskaren själv är förankrad i de diskurser 

som denne analyserar. Arbetet går som sagt ut på att försöka distansera sig till diskurserna 

och presentera dem på ett så objektivt sätt som möjligt. Att helt kunna distansera sig från 

diskurser som man själv ingår i är dock nästintill helt omöjligt.  Trots detta utgör dock den 

kritiska diskursanalysen en bra metod för att systematiskt avtäcka och analysera exempelvis 

underliggande meningar, opinioner och värderingar (Winther Jørgensen & Philips 2000: 56). 
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I denna undersökning har detta varit ett effektivt och bra tillvägagångssätt för att analysera 

materialet och på så sätt få svar på frågeställningarna.  

Slutligen bör även sökfunktionen Retriever som användes i insamlandet av material till 

undersökningen nämnas. Sökfunktionen medför vissa begränsningar i insamlandet av 

artiklar till undersökningen. Artiklarna som togs fram baserades på om de innehöll något av 

de sökorden som nämndes i uppsatsens kapitel 3 Material och Avgränsningar. Därigenom 

finns det risk att artiklar där kvinnliga och manliga chefer som förekom i en krissituation 

uteblev på grund av detta. Användandet av sökord var dock nödvändigt för att kunna 

begränsa materialet till en rimlig storlek. Att gå igenom alla artiklar som publicerats i 

Aftonbladet och Dagens Nyheter under de tre senaste månaderna hade varit alltför 

tidskrävande och ineffektivt sätt för att få fram relevant material till undersökningen. Hade 

undersökningen haft en längre tidsperiod än vad som gavs i detta fall hade det däremot 

kunnat vara ett sätt att garantera att det framtagna materialet inte skulle ha styrts utav 

sökord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  17 

5 Resultat och Analys 

I undersökningen har sammanlagt åtta stycken artiklar analyserats. Varje artikel har först 

bearbetats med hjälp av det kritiska diskursanalysschemat. Nedan presenteras och diskuteras 

resultat från dessa analyser. Samtliga artiklar inleds med en kort presentation varefter 

material från analysschemat lyfts fram och analyseras. Först behandlas artiklar med manliga 

chefer från tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet som efterföljs av en sammafattning. 

Sedan behandlas artiklarna med kvinnliga chefer från Dagens Nyheter och Aftonbladet vilket 

också efterföljs av en sammanfattning. Avslutningsvis sker en sammanfattande analys av 

samtliga artiklar.  

5.1. Manliga chefer i Dagens Nyheter 

5.1.1  Arenabygget blev förlust för Peab (2013-08-21) 

Artikeln ”Arenabygget blev förlust för Peab” handlar om bygget Tele2 Arena i Stockholm som 

byggföretaget Peab har bekostat (Lindström 2013: 21). Det huvudämne som framgick i 

makroanalysen av artikeln var att bygget av Tele2 Arena tillsammans med andra byggprojekt 

har visat sig vara en förlustaffär för Peab. Detta uppges ha föranlett att förtaget går med 

förlust. På grund av förtagets förluster tvingas företaget att göra besparingar där ungefär 100 

tjänstemän kommer att sägas upp. Fullständigt analysschema och artikel går att finna i bilaga 

2.1 och bilaga 3.1. 

Chefen som förekommer i artikeln är Peabs vd Jesper Göransson. I analysen av texten 

framgick att Jesper Göransson ges en central ställning till huvudämnet som framkom i 

analysens makroanalys. Detta gick att utläsa genom att han i ett tidigt stadie presenteras i 

texten och även citeras fyra gånger i relation till huvudämnet i artikeln.  

I analysen av den schematiska strukturen gick det att utläsa att Göransson var ensam aktör 

att uttala sig i artikeln. Genom detta går det att anse att det främst hans värderingar och 

åsikter som kommer fram i artikeln (jmfr. Fairclough 2010: 59ff). Tillsammans med 

mikroanalysen framgick att Göransson förekommer i texten främst som en aktör för företaget 

Peab. Där framställs han som en företrädare och representant för företaget snarare än som 

person. Detta går att se bland annat genom att han i citeringen pratar utifrån styrelsen i 

termer av ”oss” och ”vi” snarare än utifrån sig själv. Vidare omskrivs Göransson i artikeln 

som ”vd för Peab” och artikelförfattaren hänvisar att ”Peabs ledning är inte heller nöjd med 

lönsamheten i affärsområdet bygg” varefter de citerar Göransson. I texten tillåts Göransson 

uttala sig angående krisen, tillåts sammanfatta och bekräfta med följande citat: 
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Det är ett förlustprojekt för oss 

Så är det, men där finns en annan ägarkonstellation nu 

Vi är för tunga på omkostnadssidan och vi är inte riktigt effektiva i vårt sätt att styra och 

leda verksamheten 

Genom detta går det att anse att det är Göranssons världsbild och åsikter som blir gällande i 

artikeln då det inte presenteras några andra åsikter ifrån andra aktörer i artikeln. Vidare kan 

det anses att Göranssons maktposition som chef därmed bekräftas i artikeln (jmfr. 

Göransson 2007: 17).  

I analysen av den lexikala stilen framgick det att Göranssons handlingar beskrivs med 

meningen ”andra trubbel som Peabs nye vd brottas med är inblandningen i gruvbolaget 

Northland…”. Här går det att se användningen av metaforen ”brottas med” för att förklara 

Göranssons hantering av företagets inblandning i gruvbolaget Northland. Brottning är en 

sport som går ut på att genom grepp, kast och fasthållningar försöka besegra motståndaren. I 

detta fall kan motståndaren anses vara Northland.  Sporten brottning har traditionellt setts 

som en manlig sport då den tidigare enbart utövades av män (Nationalencyklopedin 2013). 

Det är Göransson som har ”trubbel att brottas med” Northland för företagets räkning. I detta 

fall skulle användandet av metaforen med brottning i samband med beskrivandet av en 

manlig chef vara en existerande diskurs om att brottning är någonting som kopplas samman 

med någonting maskulint. I likhet med Edström iakttagelser går det i denna artikel att tyda 

förekomsten av brottningsmetaforen som någonting som skulle kunna vara med och 

maskulinisera Göranssons agerande som chef (jmfr. Edström 2002: 13).  

Ytterligare går det i samband med metaforen om brottning att se, till skillnad från i övriga 

texten, att Göransson omskrivs som person och indirekt som företaget Peab. Istället för att 

skriva ”andra trubbel som företaget Peab brottas med...” framställs Göransson som 

huvudperson. Detta pekar mot att Göransson tillskrivs makt genom att framställas som 

huvudaktör eller ledare för företaget Peab i krissituationen. Enligt Faircloughs 

diskurteorietiska perspektiv skulle det gå att tolka det som att Göranssons maktposition som 

vd tillskrivs ytterligare makt då han i artikeln omnämns som huvudaktör för hela företaget 

(jmfr. Fairclough 2010: 59ff). Om det istället framställts att det var företaget som agerade 

skulle det därigenom gå att anse att Göransson tillskrivits mindre makt. Samma sak skulle 

kunna anses om Göransson beskrivits agera utan stöd från företaget. 

När det gäller hur artikelförfattaren uttalar sig i samband med krissituationen och chefen 

görs detta i stort sett relativt objektivt. Att Göransson står som ensam källa när det gäller 

uttalanden i artikeln skulle dock kunna påvisa att det finns en vinkling som ger Peab och 



   
 

  19 

Göransson en fördel. Istället för att ta in och höra en alternativ källa förlitar sig 

artikelförfattaren på uttalandet av en elitperson, i detta fall den manlige chefen Göransson.  

Detta skulle kunna tyda på att artikelförfattaren låter ett uttalande från en elitperson stå som 

huvudsaklig källa för faktauppgifter i enlighet med Hadenius, Weibull och Wadbrings teorier 

(2011: 306).   

 

5.1.2  Flygbolagets framtid vilar på trofasta konsumenter (2013-11-11)  

Artikeln ”Flygbolagets framtid vilar på trofasta konsumenter” handlar om att flygbolaget SAS 

fortfarande befinner sig i krisläge sedan krispaketet sattes in för att förhindra konkurs den 11 

november 2012 (Spängs 2013: 18 f). Huvudtemat i artikeln framgick i artikelns makroanalys 

vara att SAS trafiksiffror har visat sig vara för låga och de riskerar att åter hamna i 

konkursläge om inga förändringar sker. Fullständigt analysschema och artikel går att finna i 

bilaga 2.2 och bilaga 3.2. 

Den chef som förekommer i artikeln är SAS koncernchef Rickard Gustavsson. I texten 

framställs Gustavsson som central till både huvudämnet och till bakgrundshistoriken som 

framgår i artikel. Gustavsson nämns redan i ingressen och får komma till tals genom att 

citeras från ett uttalande från SAS krisuppgörelse år 2012 med bolagets fackklubbar. I början 

av ingressen ges följande citat från Gustavsson: 

Det handlade om att få alla medarbetarna att svälja en jäkligt besk medicin som 

dessutom skulle göra skitont. 

Därefter kommenterar artikelförfattaren uttalandet med: 

Tydligare än så kunde SAS-chefen Rickard Gustafsson inte sammanfatta fjolårets 

krisuppgörelse med åtta av bolagets fackklubbar. 

Här går det att tolka som att artikelförfattaren tillskriver Gustavsson makt genom att låta ett 

av hans citat stå som en sammanfattning för den tidigare krisuppgörelsen och på så vis 

legitimera hans syn på händelsen (jmfr. Fairclough 2010:59ff). 

Senare i texten går det att se att artikelförfattaren återknyter till uttalandet. Genom analys av 

den lexikala stilen framgår att detta sker genom att använda en metafor om flygbolagets förra 

krisuppgörelse där Gustavsson beskrivs som en läkare. Där beskrivs att det för Gustavsson 

bara återstod att ”dra på sig läkarrocken och ta fram den beska medicinflaskan”.  Läkaryrket 

är ett yrke som kan anses kopplas samman med elitstatus. Vidare brukar läkare beskrivas 

som ”en benämning på den som efter särskild utbildning och erfarenhet yrkesmässigt påvisar 

och behandlar sjukdom” (Nationalencyklopedin 2013). Läkare har kunskap och legitimitet att 
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behandla patienter och därigenom går det att tolka som att Gustavsson ges samma kunskap 

när det gäller att agera för företaget och dess anställda. Därigenom kan beskrivningen av 

Gustavsson som läkare anses ytterligare befästa hans existerande maktposition som chef 

(jmfr. Fairclough 2010:59ff). Artikelförfattaren kan här anses befästa en maskulin koppling 

mellan läkare, man och chef.  

Vidare beskrivs den tidigare uppgörelsen mellan SAS och fackklubbarna med meningen: 

De anställda skulle ner på knä, kapitulera och gå med på kraftigt försämrade 

tjänstgöringsvillkor.  

Genom att Gustavsson i samband med denna mening beskrevs som huvudaktör i uttalandet 

med läkarmetaforen går det att tolka som att det är Gustavsson som skulle få de anställda 

”ner på knä, kapitulera och gå med på kraftigt försämrade tjänstgöringsvillkor”.  I relation till 

läkarmetaforen tidigare kan detta citat peka på att handlingen ansågs vara ett ”nödvändigt 

ont” för Gustavsson. Vidare framgick det i den schematiska strukturen i samband med en 

granskning av den lexikala stilen att även om det var SAS ledning som var beslutsfattande, så 

framställs Gustavsson i texten vara den som skulle genomföra aktionen. Det går därigenom 

att anse att Gustavsson tillskrivs makt genom att framstå som aktör för företaget. 

Gustavssons makt kan även anses befästas genom att visas stå över de anställda. Han 

distanseras från de anställda och visar på att hans ord är beslutsfattande (jmfr. Fairclough 

2010:59ff). Dock kan denna makt delvis anses vara i negativ bemärkelse då handlingarna 

Gustavsson skulle få de anställda att göra beskrivs med värdeladdade ord som kan associeras 

som negativa såsom ”kapitulera” och ”kraftigt försämrade”. Genom detta går det att anse att 

Gustavssons maktposition samtidigt förminskas i artikeln (jmfr. Göransson 2007: 17).  

Vidare framgick i den mikroorienterade analysen att analyserandet av hur Gustavsson 

omtalades i texten var det utöver läkarmetaforen i termer av ”SAS-chefen”, ”SAS 

koncernchef” och ”SAS nya vd”. I enlighet med Fairclough kan dessa omnämnanden tillskriva 

Gustavsson makt genom att de är olika titlar som samtliga påvisar hans chefsposition (jmfr. 

Fairclough 2010: 59ff). Det förekom i övrigt ingen tillskrivelse av värdeladdade ord. 

När det gäller artikelförfattarens förhållning till krissituationen och till Gustavsson går det 

anse den såsom delvis subjektiv. I artikeln framgår det att artikelförfattaren visar sympati för 

Gustavsson och SAS situation. Det finns ingen direkt kritik mot SAS utan redogörandet för 

den krisuppgörelsen år 2012 skulle kunna ses som ett nödvändigt ont. Det framgår att 

uppgörelsen var hård mot de anställda och det framgår viss sympati för dessa från 

artikelförfattaren. Samtidigt framstår det dock som att Gustavsson (och indirekt företaget 

SAS) inte hade något val att agera på annat sätt för att kunna hindra företaget från konkurs. 
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Överlag går det därmed att anse att det i artikeln främst är Gustavsson och SAS bild som blir 

den gälande. Vidare förklaras det även i följande citat att: 

SCCA, kabinfacket vid SAS i Sverige, slåss till exempel för att mildra effekterna av 

tuffare arbetspass och brist på raster. Fackföreningen Unionen ger sitt eldunderstöd 

och talar om rättsliga prövningar om ingen positiv förändring sker. 

Detta avskrivs dock av artikelförfattaren att det förmodligen inte kommer att ske några 

förändringar med förklaringen att det kommer vara ”fortsatt tufft i branschen med tanke på 

att det är konkurrenterna som ritar kartan”. Dock så går det här att se tecken på en ideologisk 

dominansskillnad mellan SAS, de anställda och facken. I artikeln framställs SAS som att de 

utmanas men samtidigt är det tydligt att det är SAS som har övertaget (jmfr. Winther 

Jørgensen & Philips 2000: 79). 

 

5.2 Manliga chefer i Aftonbladet  

5.2.1 Gruvligt dåligt att inte lägga korten på bordet (2013-10-19) 

Artikeln ”Gruvligt dåligt att inte lägga korten på bordet” handlar om att migrationsministern 

Tobias Billström köpt aktier i gruvbolaget Northland resources och misstänks på grund av 

detta för insiderbrott (Melin 2013: 9). I artikeln kritiseras bland annat krishanteringen av 

Billströms köp.  Som bakgrund till krisen hänvisas i texten till kanalen TV4 där Billströms 

aktieköp först uppdagades. Huvudtemat framgick i makroanalysen av artikeln vara att 

Billströms aktieköp är under granskning av Ekobrottsmyndigheten. Fullständigt 

analysschema och artikel går att finna i bilaga 2.3 och bilaga 3.3. 

Den chef som förekommer i artikeln är migrationsministern Tobias Billström. I förhållande 

till det huvudämne som framgick i makroanalysen framställs Billström central. Krisen som 

förekommer i artikeln är kopplad till Billströms aktieköp och det är Billström personligen 

som står i fokus i texten snarare än aktörer såsom Migrationsverket eller regeringen. 

Artikelns rubrik beskriver åsikten att det uppfattas som dåligt att Billström inte var tydligare 

och öppnare gällande aktieköpen när de uppdagades. ”Gruvligt” syftar till att det handlar om 

aktier från ett gruvbolag och ”lägga korten på bordet” en metafor för att Billström inte var 

ärlig eller öppen med aktieköpen. 

När det gäller hur Billström kommer till tals i artikeln sker detta genom att han citeras med 

följande citat: "jag välkomnar att detta utreds", "jag tänker ligga kvar med det här innehavet 

framöver" och "jag har ingenting att dölja". Dessa citat anges av artikelförfattaren för att 
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beskriva att Billström uttalat sig fel i krissituationen. För att visa på hur Billström kunnat 

uttala sig bättre ger artikelförfattaren ett alternativt citat som lyder följande: 

Vid de här datumen köpte jag aktierna för X tusen kronor. Nu är de värda så här 

mycket. Sorry, jag är ingen affärsman och jag kände inte alls till att LKAB vänt sig till 

finansdepartementet och frågat om de fick ge krishjälp.  

Genom detta går det att tyda som att artikelförfattaren antingen förmildrar eller hånar 

Billströms agerande genom att i sammanhanget beskriva honom som ”ingen affärsman”. I 

analysen av den lexikala stilen går tillskrivandet av Billström som ”ingen affärsman” att 

tolkas på två olika sätt. Ett sätt är att det tillskriver honom makt genom att artikelförfattaren 

avskriver honom skuld. Det andra sättet är att den bidrar till att avskriva honom makt genom 

att förminska hans förståelse för situationen han befann sig i och då sänka hans legitimitet 

genom att han saknar kunskap i det aktuella ämnet. Detta skulle kunna analyseras som ett 

sätt att inte legitimera Billströms kunskap utan istället ifrågasätta den (jmfr. Fairclough 

2010: 63ff). 

Att artikelförfattaren skriver in alternativa citat för Billström kan anses vara antydan till 

spekulation; hur skulle krisen ha tett sig ifall Billström uttalat sig annorlunda?   

Ytterligare går det att se inledningsvis i artikelns ingress att artikelförfattaren uppfattar att 

det var hanteringen av krissituationen som gjort krisen större än vad den hade behövt vara. 

Ingressen lyder som följer:  

Katastrofal krishantering av migrationsminister Tobias Billström har fått hans köp av 

aktier i ett gruvbolag att växa till proportioner det sannolikt inte har. 

Här går det att se att det förstärkande ordet ”katastrofal” används för att beskriva 

krishanteringen. Den som är ansvarig för att krishanteringen var dålig beskrivs vara 

Billström själv. Samtidigt menas att den dåliga hanteringen fått ”hans köp av aktier i ett 

gruvbolag att växa till proportioner det sannorlikt inte har”. Därigenom går det att tolka som 

att artikelförfattaren syftar till att förklara att Billströms aktieköp inte var så allvarliga som 

det framställts. Han klandras för hanteringen men frikänns samtidigt från anklagelserna mer 

eller mindre. Därmed går det att anse att Billström på så sätt avskrivs och tillskrivs makt 

samtidigt (jmfr. Fairclough 2010: 63ff). 

Det som framgick i den mikroorienterande analysen av artikeln var att Billström inte 

tillskrevs ord som person utöver benämningar som ”migrationsminister”, ”Billström” och 

”vice ordförande för den partigrupp Moderaterna ingår i EU, EPP”. Det som kommenterades 

var snarare Billströms handlingar. Såsom nämndes i citatet från ingressen visat ovan 

beskrevs han handlingar i termer av ”katastrofal krishantering”.  Där förekom det 
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värdeladdade ordet ”katastrofal” i beskrivandet vilket kan anses ge en negativ association.  

Vidare beskrevs även Billströms handlingar som ”gruvligt dåligt”, vilket även den kan anses 

ge en negativ förstärkelse. Detta kan ses som ett ytterligare sätt att förminska Billströms 

maktposition (jmfr. Göransson 2007: 17). 

 

5.2.2 Matdrömmen blev pannkaka (2013-11-12) 

Artikeln ”Matdrömmen blev pannkaka” handlar om miljardsatsningen och projektet 

”Matlandet Sverige” (Holmqvist 2013: 14f). Projektets mål var att skapa 20 000 nya jobb på 

landsbygden men hittills har snarare 10 000 jobb förvunnit. Huvudtemat som framgick i 

makroanalysen vara att projektet inte har varit framgångsrikt gällande att skapa jobb på 

landsbygden. Fullständigt analysschema och artikel går att finna i bilaga 2.4 och bilaga 3.4. 

Den förekommande chefen i artikeln är landsbygdsminister Eskil Erlandsson som är en 

företrädare för projektet Matlandet Sverige. I artikeln framställs Erlandsson som central till 

artikelns huvudämne. Erlandsson kommenterar i artikeln kritiken mot Matlandet Sverige 

genom en skriftlig kommentar till Aftonbladet. Citaten från kommentaren lyder i artikeln: 

Räknar man in fler än bara det första av Matlandets fokusområden, 

primärproduktionen, så har antalet sysselsatta ökat med 8 500 och då har vi inte räknat 

med de jobb som uppkommit sedan halveringen av restaurangmomsen. 

Det stämmer att antalet jobb inom lantbruket minskat, men det är dessvärre en del av 

enstrukturomvandling som pågått länge i hela Europa. 

Genom kommentarerna får Erlandsson komma till tals och ges chans att möta kritiken som 

uppstått mot Matlandet Sverige.  Detta går att anse som att Erlandsson tillskrivs makt i 

artikeln genom att få uttala sig och dessutom få citeras direkt från sin skriftliga kommentar 

till tidningen ( jmfr. Fairclough 2010: 59ff).  Dock så går den genomgående bilden som 

framställs i artikeln att anses framföra en mer negativ hållning till projektets effektivitet. 

Detta går bland annat att se genom artikelns rubrik och ingress. I rubriken uttrycks som 

misslyckat genom att beskrivas som att ”matdrömmen blev pannkaka” och att i ingressen 

skrivs att: 

Miljardsatsningen "Matlandet Sverige" skulle ge 20 000 nya jobb. I stället har över  

10 000 jobb försvunnit i lantbruket. 

Utöver detta går det att se att större delen av Erlandssons kommentar ligger i artikelns slut. 

Detta går att tolka som att den inte anses lika viktig som annan information i texten. Det 

viktigaste i artikeln kan anses uttryckas tidigt i texten och framförallt i rubrik och ingress då 
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det är där som det huvudsakliga innehållet visas i komprimerad form och är det första som 

läsaren ser och läser (Berglez 2010: 275). Dock så skulle Erlandssons kommentar även kunna 

anses vara sammanfattande i artikeln och ge svar på kritiken som tillkommit och i enlighet 

med Fairclough därmed tillskriva honom makt (Fairclough 2010: 59ff). Dock så framgick det 

i analysen av den schematiska strukturen att andra aktörer, i det här fallet politiska 

motståndare till Erlandsson, får uttala sig kritiskt angående Matlandet Sverige. Detta kan ses 

som att Erlandsson avskrivs makt då det inte enbart är hans åsikter och världsbild som får 

stå som gällande i artikeln (jmfr. Fairclough 2010: 59ff). 

I beskrivandet av krissituation och chef kan artikelförfattaren till viss del anses vara subjektiv 

i texten då Erlandsson och Matlandet Sverige i artikeln förmedlas vara ett misslyckat projekt.  

Även om det kan ses som att artikelförfattaren försöker att vara objektiv genom att låta olika 

parter få komma till tals, Erlandsson och politiska motståndare till Erlandsson, vinklas ändå 

artikeln mer till Erlandssons nackdel än fördel.  

 

5.3. Sammanställning av manliga chefer 

I artiklarna där manliga chefer förekom gick det att finna både likheter och skillnader. De 

likheter som gick att utläsa var att de förekommande cheferna i samtliga artiklar tilläts stort 

utrymme i artiklarna. De presenterades samtliga som centrala till artiklarnas huvudämnen 

och gavs en framträdande roll. En av skillnaderna som framgick var att det artiklarna från 

Dagens Nyheter fanns det tecken på att de manliga cheferna beskrevs med metaforer som 

kan anses gå att koppla till maskulinitet samt förstärkande av maktposition i egenskap av 

chef. I artikeln ”Arenabygget blev förlust för Peab” beskrevs den förekommande chefens 

handlingar med en metafor där han beskrevs ”brottas” med problem. Brottning är en sport 

som traditionellt sett betraktas som ”manlig” (Nationalencyklopedin 2013). Vidare beskrevs 

den manliga chefen i artikeln ”Flygbolagets framtid vilar på trofasta konsumenter” i en 

metafor som en läkare. Yrket läkare kan också traditionellt sett kan ses som ett elityrke och i 

detta fall tillskrivande av makt och legitimitet i den manliga chefens handlingar 

(Nationalencyklopedin 2013; jmfr. Fairclough 2010: 59ff). 

I artiklarna från Dagens Nyheter framstod de förkommande cheferna som ensamma aktörer 

men med sina respektive företags stöd.  I artiklarna från Aftonbladet var dock fallet det 

motsatta. Kriserna som förekom i Aftonbladet visade sig dessutom kopplas mer personligt till 

de manliga cheferna. Där beskrevs bland annat i artikeln ”Gruvligt dåligt att inte lägga korten 

på bordet” att krisen tillföll den förekommande chefens aktieköp och i artikeln 
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”Matdrömmen blev pannkaka” som att chefen personligen var företrädare för projektet som 

kritiserades och inte myndigheten han var chef över.  

När det gäller ansvaret för krissituationerna i artiklarna framställdes det i artiklarna från 

Aftonbladet som att cheferna var direkt ansvariga för krissituationen medan de i Dagens 

Nyheter framställdes vara andra faktorer som var bidragande. I artikeln ”Bolagets framtid 

vilar på trofasta konsumenter” framgick anledningen bero på företagets konkurrenter och att 

branschen är tuff. Anledningen till krissituationen i artikeln ”Arenabygget blev förlust för 

Peab” beskrevs bero på de olika byggprojekt som företaget åtagit sig.  

 

5.4. Kvinnliga chefer i Dagens Nyheter 

5.4.1 Regeringen städar garderoberna inför valrörelsen (2013-08-26) 

Artikeln ”Regeringen städar garderoberna inför valrörelsen” handlar om sparkandet av 

Arbetsförmedlingens generalsekreterare Angeles Bermudez-Svankvist (Stenberg 2013: 8f). 

Detta framgick i makroanalysen vara artikelns huvudämne. Där diskuteras bland annat att 

det var nödvändigt för regeringen att sparka Bermudez-Svankvist. Anledningen bakom detta 

hänvisas till det kommande valet. Där förklaras att det är viktigt för regeringen att de visar 

sin duglighet att regera och att skapa jobb om de ska bli omvalda en tredje gång.  Det andra 

ämnet, ett delämne, som framgick i artikeln var Arbetsmarknadsminister Hillevi Engströms 

agerande i hanteringen av ärendet Bermudez-Svankvist. Där framgår att Engström hållit en 

presskonferens angående Bermudez-Svankvist.  Fullständigt analysschema och artikel går att 

finna i bilaga 2.5 och bilaga 3.5. 

Den förekommande chefen i artikeln är Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. I artikeln 

framstår hon som relativt central till huvudämnet. Det är regeringen som analyseras i 

artikeln men Engströms del i sparkandet av Bermudez-Svankvist får ändå stor plats. 

Engströms agerande kan anses som passivt genom att artikelförfattaren uttrycker att 

Engström inte agerade de fösta dagarna under krisen med Bermudez-Svankvist. Detta 

framgår i följande stycke från artikeln: 

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) har vetat i några dagar nu att 

Arbetsförmedlingens styrelse saknade förtroende för Angeles Bermudez-Svankvist. 

Ändå gjorde hon ingenting de första dagarna. 

Genom att artikelförfattaren skriver ordet ändå i början av beskrivandet av Engströms 

handlingar går det att tolka som att artikelförfattaren kritiserar att Engström inte agerade 

tidigare. Vidare beskrivs: 
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Styrelsen fick offentliggöra sin kritik mot generaldirektören och den kritiserade själv 

fick gå ut i pressen och deklarera "business as usual". 

Detta skulle kunna anses vara ytterligare kritik mot Engström för att hon inte agerade innan 

styrelsen offentliggjorde sin kritik och att den kritiserade, Angeles Bermudez-Svankvist, hann 

uttala sig offentligt. Genom detta går det att anse att Engströms maktposition ifrågasätts och 

delvis detroniseras (jmfr. Göransson 2007: 17).  

När det gäller presskonferensen som Engström höll angående Bermudez-Svankvist beskrevs 

detta som att Engström ”valde att ta bladet från munnen”. Denna metafor går att tolka som 

att hon valde att tala rent ut och säga vad hon egentligen tänker.  

Presskonferensen som Engström höll beskrev artikelförfattaren genom att referera till en 

tidigare presskonferens som hölls av den före detta finansminstern Bosse Ringholm: 

...en presskonferens som påminde om den som den socialdemokratiske finansministern 

Bosse Ringholm höll, sedan han avsatt Riksrevisonsverkets generaldirektör. Det var den 

berömda där Ringholm ständigt upprepade samma fras. 

Presskonferensen som hölls av Ringholm har i olika medier kritiserats för att vara ha varit 

enformig då han inte ville svara på frågor och bara upprepade samma svar ett flertal gånger. 

Genom att artikelförfattaren refererar Engströms presskonferens till den presskonferensen 

går det att tolka som att den i likhet med Ringholms presskonferens ges negativ kritik. Vidare 

skulle det kunna anses som att både Engström och Ringholm därmed avskrivs makt i artikeln 

(jmfr. Fairclough 2010: 59ff). 

Engström tilläts i artikeln att komma till tals genom att kommenteras med följande ord 

"samlad bedömning", "ohållbar situation" och "arbetsro". Dock hänvisade artikelförfattaren 

dessa ord som upprepningar som Engström yttrat vid presskonferensen. Där framställdes det 

som att orden var Engströms enda svar på alla olika frågor som ställdes.  

I artikeln kritiseras även Engström för att inte svara på frågan om Bermudez-Svankvist gjort 

något fel som generaldirektör. Detta återkopplas även i slutet av artikeln med stycket: 

Efter att den styrelse regeringen nyligen tillsatt uttalat att den saknade förtroende för 

generaldirektören så var det ofrånkomligt att sparka henne. Men regeringens 

arbetsmarknadspolitik skulle väcka större respekt om arbetsmarknadsministern kunde 

förklara huruvida generaldirektören med Sveriges näst högsta chefslön över huvud 

taget har begått något fel i regeringens ögon. 

Här framgick i analysen av den lexikala stilen att Engström tituleras som 

arbetsmarknadsminister vilket kan anses ge henne status (jmfr. Fairclough 2010: 56ff). 
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Makten som tillskrivs Engström kan i artikeln även tolkas som negativ då det i artikeln 

framställs som att Engström agerat felaktigt i situationen. Såsom nämndes tidigare 

refererades Engströms presskonferens till den presskonferens som Bosse Ringholm hållit 

tidigare samt kommenterades att Engström i likhet med Ringholm ständigt upprepade 

samma fras. 

Enligt Faircloughs diskursteoretiska synsätt går det även att tyda som att Engström tillskrivs 

makt i artikeln bland annat genom att artikelförfattaren fäster vikt vid hennes agerande i 

situationen med Bermudez-Svankvist (Fairclough 2010: 56ff). Trots att Engström kritiseras 

för att inte agerat tidigare ges hon makt då hennes agerande framställs påverka regeringen 

och Bermudez-Svankvist. Detta går att se i följande stycke: 

”Frågan är varför hon inte bad generaldirektören att avgå redan i torsdags eller fredags, 

när hon fick veta styrelsens inställning, och besparar regeringen och Bermudez-

Svankvist de senaste dagarnas turer.” 

Dock så går det att anse att framställningen av Engström i artikeln i sin helhet ifrågasätter 

hennes agerande och till viss del även kunskap vilket därmed kan anses vara med och 

avlegitimera hennes maktposition (jmfr Fairclough 2010: 63ff).  

I artikeln framgår tydligt att artikelförfattaren framställer krissituationen och den 

förekommande chefen Engström relativt subjektivt. Detta då artikelförfattaren tar ställning i 

nyhetsförmedlingen och skuldbelägger Engström. 

 

5.4.2 Förlag får betala pocketkris (2013-10-16) 

Artikeln ”Förlag får betala pocketkris” handlar om att företaget Pocketstället befinner sig i 

konkurs (Winkler 2013: 5). Detta framgick i den makrostrukturella analysen var huvudämnet 

i artikeln. Tidigare har konkursen förhindrats genom att Pocketsställets moderbolag 

Bookstop gick in med ett ägaraktietillskott, ett lån som visade sig sakna täckning. 

Pocketsställets ägare riskkapitalbolaget Scope är bara villiga att skjuta till kapital till företaget 

om de kan visa en långsiktig lönsamhet och kunna stå på egna ben efter rekonstruktionen. 

Det framgår i texten att Pocketställts framtid i nuläge inte tyder på att detta är en möjlighet. 

Fullständigt analysschema och artikel går att finna i bilaga 2.6 och bilaga 3.6. 

Den chef som förekommer i artikeln är Pocketsställets styrelseordförande Birgitta Hedberg 

Johansson. I texten framställs Hedberg Johansson som relativt marginaliserad i texten 

jämfört med den andra aktören, Scopes delägare Mikael Kamras. Genom att Hedeberg 
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Johansson inte får lika mycket utrymme i artikeln går det att anse att hon avskrivs makt 

(jmfr. Fairclough 2010: 59ff). Hedberg Johansson citeras i texten med följande uttalande: 

Bakgrunden till rekonstruktionen är att vi måste ha större volym, det går inte med de 

volymer vi har i dag. Kostnaderna är för höga, marginalerna är för tunna. 

Med detta citat tillåts Hedberg Johansson att uttala sig om bakgrunden till Pocketställets 

rekonstruktion. Detta uttalande står dock inte för sig själv utan får i texten styrkas genom ett 

uttalande av Scopes delägare Mikael Kamras: 

Samma sak säger en av Scopes stora delägare, Mikael Kamras. 

Genom att beskriva Kamras som ”Scopes stora delägare” kan detta tydas som att Kamras 

legitimitet statueras. Istället för att bara beskriva Kamras som en av Scopes delägare används 

istället även det förstärkande ordet ”stora”. Detta kan också anses vara ett sätt att delvis 

underminera Hedberg Johanssons makt genom att låta Kamras styrka hennes uttalande 

(jmfr. Fairclough 2010: 63ff). 

I enlighet med Faircloughs diskursteori skulle det gå att tolka som att Hedeberg Johansson 

ges makt genom att få uttala sig sammanfattande om krisen och därigenom kan anses stå 

som en källa för faktabaserat material (Fairclough 2010: 56f). Däremot går det att anse att 

Kamras tillskrivs större makt än henne med tanke på den värdeladdade beskrivningen som 

gjordes av honom samt att hans uttalande fick styrka Hedeberg Johansson (jmfr. Fairclough 

2010: 59ff).  Dock skulle det även gå att analysera att Hedeberg Johanssons position är 

underställd Kamras genom att Pocketstället ägs av Scope. Istället för det faktum att Hedeberg 

Johanssons är kvinna och därför framställs som underställd Kamras som är man skulle detta 

kunna förklaras med skillnaden i deras chefspositioner. Kamras innehar en position som 

delägare i Scope och Hedeberg Johansson som styrelseordförande för Pocketstället som ägs 

av Scope. Genom detta kan Kamras post anses mäktigare än Hedeberg Johansson och 

därigenom ge honom en större legitimitet i sitt uttalande (jmfr. Fairclough 2010: 59 ff). 

När det gäller artikelförfattarens framställande av krissituationen och den förekommande 

chefen Hedeberg Johansson beskrivs den som relativt objektiv. Det framgår inga tydliga 

ställningstaganden i krissituationen utan den beskrivs relativt neutralt. Hedeberg tillskrivs i 

analysen av den lexikala stilen inga värdeladdade ord och hon omnämns bara som ”bolagets 

styrelseordförande”.   
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5.5. Kvinnliga chefer i Aftonbladet  

5.5.1 Vägrar att avgå (2013-08-24) 

Artikeln ”Vägrar att avgå” handlar om Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles 

Bermudez-Svankvist (Kepner, Tagesson, Karlsson & Lagercrantz 2013: 8f).  Krisen handlar 

om Angeles Bermudez-Svankvists handlingar och arbetsförmedlingens förlorade förtroende 

för henne som chef. Det som framställs föreligga krisen är Bermudez-Svankvists 

mobilräkningar på 311 000 kronor. Den berörda myndigheten i artikeln är 

arbetsförmedlingen.  Artikelns syfte kan anses vara att rapportera om arbetsförmedlingens 

krismöte angående Bermudez-Svankvist. Fullständigt analysschema och artikel går att finna i 

bilaga 2.7 och bilaga 3.7. 

Den förekommande chefen i artikeln är Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles 

Bermudez-Svankvist. Bermudez-Svankvist framställs i artikeln som central till huvudämnet 

då fokus i artikeln rör henne personligen.  I artikeln omnämns Bermudez-Svankvist i 

artikelns ingress som ”skandalchef”. Genom att Bermudez-Svankvist omnämns som en 

skandalchef kan det ses som ett sätt att försöka förminska eller avdetronisera hennes 

maktposition (jmfr. Göransson 2007: 17). Bermudez-Svankvist får i artikeln komma till tals 

genom att kommentera kritiken från allmänheten och Arbetsförmedlingens styrelse. Ett citat 

som upprepas ett tretal tillfällen är Bermudez-Svankvists uttalande ”Det är business as 

usual”. Detta framställs som Bermudez-Svankvists svar på kritiken som riktas mot henne. 

Jag är förvånad över styrelsens agerande, eftersom det vid tidigare sammanträden inte 

har meddelats någon kritik. 

Hon sa att hennes förordnade som generaldirektör är en fråga för regeringen och inte 

för styrelsen. Sedan slog hon fast att hon tänker fortsätta som chef. 

Det är "business as usual", sa hon till journalisterna. 

I artikeln tillåts Bermudez-Svankvist att uttala sig angående de höga mobilräkningarna som 

låg till grund för att krisen uppstått: 

Jag är mycket i tjänst, både i Asien, Mellanamerika och Afrika och dataroamingen har 

varit på, och där har det brustit i myndighetens hantering av teknikkontroll, säger 

Angeles Bermudez-Svankvist till Aftonbladet. 

För att beskriva Bermudez-Svankvist förklaring till de höga mobilräkningarna uttrycker 

artikelförfattaren att Bermudez-Svankvist ”skyller ifrån sig”. Detta går att tyda som att 

artikelförfattaren skuldbelägger Bermudez-Svankvist.  
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När det gäller Bermudez-Svankvists handlingar beskrivs det i textens rubrik att hon ”vägrar 

avgå”. Detta går att tolka som att hon motsäger sig Arbetsförmedlingens styrelses vilja att 

avskeda henne. 

I artikeln framgår att det finns en konflikt mellan Bermudez-Svankvist och resterande delen 

av Arbetsförmedlingens styrelse. Det framgår att styrelsen saknar förtroende för Bermudez-

Svankvist.  

Genom att Bermudez-Svankvist i texten får uttala sig om situationen och ge besked om att 

hon tänker fortsätta som chef kan hon anses tillskrivas makt vilket går att se i följande stycke: 

Hon sa att hennes förordnade som generaldirektör är en fråga för regeringen och inte 

för styrelsen. Sedan slog hon fast att hon tänker fortsätta som chef. 

Vidare går det i Bermudez-Svankvists uttalanden att tolka som att Arbetsförmedlingens 

styrelse avskrivs makt då Bermudez-Svankvist påpekar att det är regeringen som har den 

beslutande makten angående om hon ska avgå eller inte. Bermudez-Svankvist tillskriver 

därmed sig själv makt. Däremot så går det att tolka som att Bermudez-Svankvist i artikeln 

framställs som att hennes handlingar är felaktiga och att hennes position bör ifrågasättas 

(jmfr. Fairclough 2010: 59ff).  

Det går tydligt att se att artikelförfattarna håller en relativt subjektiv ställning i 

krissituationen i artikeln där chefen Bermudez-Svankvist framställs missgynnande. Det är 

påtagligt att Bermudez-Svankvist anses ha agerat fel och bör avgå. 

 

5.5.2 IF Metall: Jag är oerhört kritisk till att det här kan inträffa igen (2013-10-18) 

Artikeln ”IF Metall: Jag är oerhört kritisk till att det här kunna inträffa igen” handlar om 

dödsolyckan på SSAB:s anläggning där två män drunknade i tjära (Granlund 2013: 10 f). 

Fackförbundet IF Metall kritiserar Arbetsmiljöverket för att inte ha genomfört tillräckligt 

många inspektioner. I artikeln tas även en dödsolycka vid Nordkalk upp som ägde rum för 

två år sedan. Fullständigt analysschema och artikel går att finna i bilaga 2.8 och bilaga 3.8. 

Den chef som förekommer i artikeln är Anita Israelsson som är tillsynsdirektör på 

Arbetsmiljöverket i Norrbotten. Hon framställs som central i förhållande till artikelns 

huvudämne då det handlar om kritik mot Arbetsmiljöverket. Israelsson får i artikeln komma 

till tals på två olika sätt. Det ena sättet som Israelsson kommer till tals på är genom att citeras 

i artikeln från en tidigare intervju i tidningen Arbetarskydd. Där framgick att 

Arbetsmiljöverket inte inspekterat Nordkalks anläggning sedan dödsolyckan där en 
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entreprenöranställd dog och en annan medarbetare blev skadad. I följande citat framgick i 

analysen av den schematiska strukturen att Israelsson citeras först indirekt och sedan direkt: 

När Aftonbladet når Anita Israelsson uppger hon att myndigheten har gjort flera 

inspektioner på SSAB. 

 Men om vi har inspekterat just det här arbetsområdet kan jag inte svara på. 

Vidare i texten fick Israelsson i artikeln kommentera om vad hon anser ha bidragit till att det 

inte gjorts fler inspektioner genom följande indirekta citering: 

Israelsson säger att regeringens politik har lett till att Arbetsmiljöverket fått allt 

knappare resurser. 

Här utpekar Israelsson regeringens politik som bidragande faktor till att det förekommer så 

få inspektioner. Därigenom tillåts Israelsson vända kritiken som riktats mot 

Arbetsmiljöverket till att istället omfatta regeringens politik. Detta förtydligas ytterligare 

genom att Israelsson citeras på följande sätt: 

Vi har halverat vår styrka på inspektörskåren bara i Norrbotten. Det kan man ställa mot 

att vi har väldigt många industrier som är riskfyllda. Vi försöker prioritera utifrån de 

resurser vi har. 

Utöver detta tillåts Israelsson ge ytterligare en förklaring till att det skett så många 

arbetsplatsolyckor på samma begränsade område i Luleå i följande uttalande: 

Det har varit väldigt tragiska dödsolyckor. Och det vi ser på de här tunga basnäringarna 

är att det är entreprenörer som har blivit drabbade. De kommer in på ett arbetsområde 

som är en okänd arbetsplats och det kräver noggrann riskbedömning, säger hon. 

Enligt Israelsson kan olyckorna delvis anses vara till följd av att många av industrierna tar in 

entreprenörer. 

De uttalanden som Israelsson tillåts göra i artikeln kan anses tillskriva hennes maktposition 

mer makt då det är hennes tolkningar av krisen som får stå som faktauppgifter. Vidare får 

Israelsson komma till tals, sammanfatta och dra slutsatser i texten kan hon tolkas tillskrivas 

makt då hon får stort utrymme i artikeln samt att hennes kunskap skulle kunna anses 

legitimeras (jmfr. Fairclough 2010: 63ff).   

När det gäller hur artikelförfattaren framställer krissituationen och chefen Israelsson så går 

det att anse att den framställs som relativt neutral. Artikelförfattaren låter både IF metall och 

Israelsson som representant för Arbetsmiljöverket komma till tals. 
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5.6 Sammanställning kvinnliga chefer 

I artiklarna som analyserades där kvinnliga chefer förekom i krissituation framgick både 

likheter och skillnader mellan de båda tidningarna. De likheter som framgick i artiklarna var 

att de kvinnliga cheferna beskrevs överlag neutralt utan att tillskrivas värdeladdade ord. Den 

enda artikel som avvek från den neutrala beskrivningen var Aftonbladets artikel ”Vägrar 

avgå” där artikelförfattarna beskriver henne i termer av ”skandalchefen”.  En av skillnaderna 

mellan artiklarna var att de artiklar som förekom i Aftonbladet gav de kvinnliga cheferna en 

mer central ställning till artiklarnas huvudämnen. I Dagens Nyheter framställdes de 

kvinnliga cheferna som mer marginaliserade. I artikeln ”Regeringen städar garderoberna 

inför valrörelsen” var den förekommande chefen i större fokus till delämnet som dessutom 

berörde henne personligen. I den andra artikeln från Dagens Nyheter ”Förlag får betala för 

pocketkris” beskrevs den kvinnliga chefen som marginaliserad till den manliga chefen som 

också förekom i texten trots att krissituationen tillskrevs den kvinnliga chefens företag.  

Då majoriteten av artiklarna där kvinnliga chefer förkom inte framställde de kvinnliga 

cheferna med värdeladdade ord eller beskrevs dem personligen skulle kunna ses som ett 

tecken att de inte typifieras. I Nordberg och Edströms forskningsrapport så påpekades att 

ständigt upprepande diskurser i medier bidrar till normbildning och att det i medier brukar 

erbjudas uppsättningar av roller och schabloner (Nordberg & Edström 2007: 496). I detta fall 

stämde det inte in på de kvinnliga cheferna som förekom i krissituationerna. 

När det gäller ansvaret för krissituationerna gick att utläsa i artiklarna att de kvinnliga 

cheferna i hälften av artiklarna kunde anses tillskrivas personligt ansvar för krissituationen. 

Detta var i Dagens Nyheters artikel ”Regeringen städar garderoberna inför valrörelsen” och i 

Aftonbladets artikel ”Vägrar att avgå”. I artiklarna ”Förlag får betala för pocketkris” i Dagens 

Nyheter och ”IF Metall: Jag är oerhört kritisk till att det här an inträffa igen” i Aftonbladet 

var det snarare företaget och verksamheten som var ansvarig för krissituationen. I detta fall 

kunde ansvarig för krisen tolkas både som någonting som tillskrev kvinnorna negativ och 

positiv makt.  

När det gäller hur artikelförfattarna förhöll sig i artiklarna framgick det att de i majoriteten 

av artiklarna tog ett ställningstagande i krissituationen. Detta ställningstagande var i de flesta 

fall till nackdel för de kvinnliga cheferna som förekom i artiklarna. Där framgick bland annat 

att artikelförfattaren framställde de kvinnliga cheferna såsom ansvariga för krissituationerna 

genom bland annat att negativt uttala sig om dem och negativt kritiserades deras handlingar. 

I exempelvis artikeln ”Vägrar avgå” omtalas Arbetsförmedlingens generaldirektör Bermudez-

Svankvist av artikelförfattaren som ”skandalchefen”. Liknande tendenser i ställningstagandet 

gick även att se i artikeln ”Regeringen städar garderoberna inför valrörelsen” där Hillevi 
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Engström exempelvis kritiseras negativt av artikelförfattaren för sina handlingar i 

krissituationen och får sin presskonferens jämförd med en presskonferens som Ringholm 

höll som fick genomgående negativ kritik i medier. 

 

5.7 Sammanfattande analys 

I boken Genus, medier och masskultur tar Fagerström och Nilson upp att det inom medier 

många gånger inte ges fullständiga, objektiva återspeglingar av kvinnor, män, barn eller 

verkligheten utan att dessa snarare består av subjektiva skildringar (Fagerström & Nilson 

2011: 30). Detta gick tydligt att se i majoriteten av de analyserade artiklarna. Där tycks det 

finnas en genomgående subjektiv förmedling som sker av artikelförfattaren där det förmedlas 

ett ställningstagande i framställningen av krisen och de förekommande cheferna. I artikeln ” 

Gruvligt dåligt att inte lägga korten på bordet” framgick det tydligt att artikelförfattaren 

ansåg att den förekommande manliga chefens uttalanden hade förvärrat krisen mer än 

nödvändigt. Detta förmedlades bland annat genom att artikelförfattaren gav förslag på hur 

chefen istället hade kunnat uttala sig. De subjektiva skildringarna som förekom i artiklarna 

kan vidare analyseras vara till fördel eller nackdel för de förekommande cheferna. I de fall de 

subjektiva ställningstaganden gjordes i artiklar där kvinnliga chefer var de negativa och i 

majoriteten av artiklar där manliga chefer förekom var de positiva. Detta går att tolka som att 

det kan finnas tendenser att kvinnliga chefer i krissituationer beskrivs mindre fördelaktigt än 

män.  

Författaren Edström kom i sin undersökning i boken Mediebilden av kvinnliga chefer i 

svenskt näringsliv (2002)  fram till att de kvinnliga cheferna i näringslivet förekom till 

största delen i neutralt presenterade nyheter och att de beskrivningar som gjordes när de 

skulle porträtteras eller användas som blickfång schabloniserades på ett negativt sätt 

(Edström 2002: 34). I denna undersökning framgick det däremot att majoriteten av 

nyheterna för både manliga och kvinnliga chefer till största delen förekom i mer subjektivt 

presenterade nyheter. Inte heller porträtterades kvinnorna, eller männen för den delen, på 

tydligt schabloniserade negativa sätt. Däremot så skedde den subjektiva presentationen som 

tidigare nämnt mindre fördelaktigt för de kvinnliga cheferna än de manliga. Att dessa 

subjektiva tolkningar framställs som mindre fördelaktiga för kvinnor skulle ur ett 

genusperspektiv kunna tolkas som att det kan tänkas vara mindre fördelaktigt att vara 

kvinnlig chef än manlig i samband med krissituationer. Detta skulle i enlighet med Edström 

kunna tolkas som att det kan finnas kvar föreställningar om att chefer till viss del kan kopplas 

ihop med någonting manligt eller maskulint. Därigenom kan det ge antydan till varför det 
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finns en tendens att kvinnliga chefer framställs mindre fördelaktigt i sin position som chef 

(Edström 2002:13).  

Enligt Nerman brukar dagspressen beskrivas bland annat som objektivare i sin 

nyhetsförmedling och att de använder objektiva källor (Nerman 1973: 50f).  I artiklarna från 

både Aftonbladet och Dagens Nyheter gick det dock att se tendenser till ett mer subjektivt 

förhållningssätt. Artikelförfattarna visade i artiklar från båda tidningarna tendenser till att 

förmedla ett visst ställningstagande i nyhetsförmedlingen av krissituationerna och de chefer 

som förekom i samband med dessa. Detta skulle kunna tolkas vara ett tecken på att dag- och 

kvällspress idag använder mer liknande metoder. I detta fall skulle dagspressen kunna anses 

ha anammat en mer subjektiv rapportering som annars brukar främst tillskrivas 

kvällspressen. 

Av analyserna av artiklarna framgick att de kvinnliga och manliga cheferna framställdes i lika 

stor utsträckning som agerande för företaget, organisationen eller myndigheten. I hälften av 

artiklarna där män förekom som chef representerades de som agerande för företaget och inte 

som enskild person. Detsamma gällde för artiklarna där kvinnliga chefer förekom. Detta kan 

tyda på att tidningarnas framställning av kvinnliga och manliga chefer i krissituationer sker i 

ungefär samma utsträckning gällande hur de förekommer i artiklarna. Dock så går det vidare 

att analysera på vilket sätt som de förekommer. Där gick som tidigare nämnt att se tendenser 

på bland annat att kvinnliga chefer i större utsträckning tillskrivs mindre makt och att det 

subjektiva ställningstagandet från artikelförfattaren tenderar att missgynna kvinnliga chefer 

mer än manliga. 

Vidare skulle detta kunna tolkas som att dessa framställningar som visat sig framgå i 

artikelanalyserna från Aftonbladet och Dagens Nyheter i enlighet med McQuail skulle kunna 

ses som uttryck för även föreställningar som finns i samhället. Medier och samhälle är inte 

frånskilda från varandra utan kan enligt McQuail ses som sammanbundna med varandra 

(McQuail 2010: 81).  Att det finns vissa tendenser där kvinnliga chefer visar sig tillskrivas 

mindre makt och framställas mer negativt i krissituationer skulle därmed kunna tydas som 

att det eventuellt finns vissa tecken på att det i dags- och kvällspress och i samhället kan 

finnas diskurser om chefer där män tillskrivs större makt än kvinnor. 
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6. Slutdiskussion  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur manliga och kvinnliga chefer framställs i 

krissituationer. Det medium som granskades var dagspress och kvällspress i form av 

tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet. Teorierna som användes för att svara på syftet 

var genusteori, diskursteori samt teorier om medier och samhället. 

 

6.1 Vad får de kvinnliga respektive manliga cheferna för 

betydelse i krissituationer i artiklarna? 

I analyserna av artiklarna framgick det på olika sätt hur chefernas betydelse i 

krissituationerna kunde statueras. Genom att cheferna i krissituationen tilläts sammanfatta 

eller kommentera krissituationen eller inte var ett av sätten där chefernas betydelse kunde 

analyseras. I de artiklar där den förekommande chefen tilläts sammanfatta och kommentera 

krissituationen kunde chefens betydelse i krissituationen anses vara större. I jämförelse med 

artiklarna där den förekommande chefen inte tilläts komma till tals gavs chefen en mindre 

betydelse i krissituationen. 

I artikeln ” Förlag får betala pocketkris” fick den kvinnliga chefen uttala sig angående 

krissituationen som förtaget befann sig i. Dock så går det att anse att hennes betydelse i 

krissituationen förminskades till fördel för den manliga chefen som förekom i artikeln. Den 

manliga chefen fick stödja upp den kvinnliga chefens uttalande genom en bekräftelse för att 

sedan.  

Överlag så fick de manliga cheferna mer betydelse i krissituationerna än kvinnorna. Även om 

det inte alltid var betydelse i positiv bemärkning så fick de större plats och var mer central till 

artiklarnas huvudämnen. Att männen fick större plats än kvinnorna i artiklarna skulle kunna 

tyda på att de även får större plats i sina chefspositioner i samhället. Då det idag förekommer 

mer manliga än kvinnliga chefer i samhället idag skulle detta även kunna tyda på att det finns 

någon form av samband däremellan. Även om detta dock är en undersökning som 

genomförts på ett begränsat material så skulle detta ändå kunna peka på att det skulle kunna 

finnas tecken på att det även skulle kunna se ut på samma sätt även i en större skala.   
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6.2 Hur tillskrivs kvinnorna och männen makt i artiklarna? 

I artiklarna tillskrivs de förekommande cheferna makt genom ett flertal olika sätt. I analysen 

framgick att makt tillskrevs cheferna genom bland annat genom hur de kom till tals i 

artiklarna. Detta gick att analysera genom att studera sådant som om cheferna blev 

direktciterade eller citerades genom att hänvisa till deras uttalanden. I de fallen som 

artikelförfattarna använde chefernas uttalanden som bakgrundsinformation tillskrevs de 

makt genom att det var deras världsbild som fick stå som gällande utan någon direkt 

ifrågasättning. 

När det gäller hur männen tillskrevs makt i artiklarna var det tydligt att det skedde i större 

utsträckning jämfört med kvinnorna. Detta förekom även i en av artiklarna ”Förlag får betala 

för pocketkris” där den kvinnliga chefen underställdes den manliga chefen som också 

förekom i krisen.  

Slutsatser som går att dra gällande tillskrivande av makt i artiklarna var att de manliga 

cheferna i förhållande till de kvinnliga cheferna tillskrev mer makt. Makten som tillskrevs 

männen var både i positiv och i negativ bemärkelse i ungefär lika stor utsträckning. Dock så 

framgick det tydligt att makten överlag var större hos männen än den som tillskrevs 

kvinnorna. Vidare gick det att se att i de fall som kvinnorna tillskrevs makt var detta i 

majoriteten av artiklarna i en negativ bemärkning.  

Att manliga chefer tillskrivs mer makt än kvinnliga chefer kan vara ett tecken som skulle 

kunna tolkas på en mängd olika sätt. Ett av dessa sätten skulle kunna vara att det är en 

antydan till att finns diskurser i samhället och i medier angående kvinnliga och manliga 

chefer som sätter manliga chefer i en högre maktposition. Det finns som tidigare nämnt färre 

kvinnliga chefer i samhället än manliga. Varför det ser ut på det sättet skulle därmed kunna 

tolkas som att det finns antydelser att samhället och medier kan vara mer missgynnande mot 

kvinnliga chefer än män. I den här undersökningen inriktades dock deras framställningar på 

en specifik situation, krissituationer.  

 

6.3 Vilka likheter och skillnader finns det mellan dags- och 

kvällspressens framställningar? 

I undersökningen användes Aftonbladet som en representant för kvällspressen och Dagens 

Nyheter som en representant för kvällspressen. Därför kommer dagspressen diskuteras 

utifrån resultaten från Dagens Nyheter och kvällspressen från Aftonbladet.  
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Det som framgick i undersökningen var att det gick att finna både likheter och skillnader 

mellan hur Dagens Nyheter och Aftonbladet framställde kvinnliga och manliga chefer. En av 

upptäckterna var att båda tidningarna framställde cheferna i artiklar där det fanns ett relativt 

subjektivt ställningstagande från artikelförfattarnas sida. Vidare framgick även att det 

subjektiva ställningstagande i större utsträckning var missgynnande för kvinnorna jämfört 

med männen.  

Att båda tidningarna visade sig använda sig av subjektiva ställningstaganden istället för att 

tyda som att Dagens Nyheter i egenskap av dagspress har fått en mindre objektiv och än vad 

som framgick av Nermans teorier. 

En skillnad som också bör lyftas framgick mellan artiklarna från Aftonbladet och Dagens 

Nyheter redan i ett tidigt stadie av undersökningen. I undersökningens avgränsningsarbete 

av materialet visade sig återstoden efter genomläsningen av artiklar skiljas sig ganska 

markant mellan de båda tidningarna. I Aftonbladet förekom det nio artiklar där en kvinnlig 

chef förekom i krissituation medan det i Dagen Nyheter endast förekom fyra artiklar. Vidare 

visade sig artiklarna där manliga chefer förekom ge ett liknande resultat fast omvänt. I 

Aftonbladet var det bara tre artiklar där manliga chefer förkom i krissituation samtidigt som 

det i Dagens Nyheter förekom i tio artiklar. En tolkning om varför det förekom mer kvinnliga 

chefer i Aftonbladet skulle kunna vara att medieintresset för kvinnliga chefer i krissituationer 

kan antydas vara större där än jämfört med i Dagens Nyheter. Medieintresset skulle kunna 

ses som någonting positivt eller negativt för kvinnliga chefer. Dock så bör det tänkas på att 

denna undersökning representerar en begränsad period av tre månader och bara räknade 

med artiklar som stämde överens med de kriterier som angavs i undersökningens kapitel om. 

Därför bör denna iakttagelse ses som en fingervisning om hur det kan se ut. För att bekräfta 

om denna företeelse är någonting som är allmänt förekommande hos tidningarna skulle en 

större undersökning behövas. 

 

6.4 Framtida forskning 

Framtida forskning skulle kunna vara en kvantitativ undersökning av hur kvinnliga och 

manliga chefer framställs i krissituation. Det skulle vara intressant att se hur framställningen 

ser ut i olika sorters medier. Annat som vore intressant att forska kring är hur gestaltningen 

av kvinnliga och manliga chefer i medier i krissituationer har sett ut under en längre 

tidsperiod. Exempelvis göra ett jämförande av hur gestaltningen ser ut idag och hur den 

exempelvis såg ut för tio år sedan. 
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Ytterligare skulle det vara intressant att undersöka tidningarnas framställningar av kvinnliga 

och manliga chefer i krissituationer i en större omfattning. Istället för att begränsa 

undersökningen till att omfatta Aftonbladet och Dagens Nyheter skulle ett flertal andra 

tidningar kunna inkluderas i undersökningen. 
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Bilaga 1 - Analysschema 

 

Analysschemat är hämtat från boken Metoder i kommunikationsvetenskap ur Peter Berglez kapitel 

Kritisk diskursanalys och har därefter justerats för att passa denna undersökning (Berglez 2010: 277-

279). 

Redogörelse för rapporteringens huvudskaliga innehåll: 

- Vad handlar artikeln om? 

- Vad handlar krisen i texten om? 

- Vilken typ av företag/organisation/myndighet är det som förekommer i texten? 

Makroorienterad analys av artikeln: 

Tematisk struktur:  

- Hur organiseras ämnen och händelser i artikeln? Primära, sekundära? 

- Hur förhåller sig den förekommande chefen i artikeln till denna struktur? 

Central/marginaliseradi förhållande till huvudämne eller delämne? 

 

Schematisk struktur:  

- Vad förmedlas i rubriker och ingress? 

- Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de? 

- Vilken historisk bakgrund till krisen redogörs det för och utifrån vilka aktörers 

handlingar/kommentarer? 

- Vem riktas aktörernas kommentarer till?  

- Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av journalisten?  

- Vilken aktör tillåts sammanfatta eller dra slutsatser? 

Mikroorienterad analys av artikeln: 

Den lexikala stilen: 

Hur framställs chefen i texten? 

- Vilka ordval används i journalistens beskrivning av chefen och chefens handlingar? 

- Vilka ord tillskrivs chefen i texten? 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Textens sociokulturella kontextualisering: 

- Kan texten analyseras i en ideologisk innebörd? 
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Bilaga 2 - Artikelanalyser 
 

Bilaga 2.1 

Artikelanalys: Arenabygget blev förlust för Peab 
Dagens Nyheter 2013-08-21 

Tidning: Dagens Nyheter 
Artikelförfattare:  
Chef: Man 

Redogörelse för rapporteringens huvudskaliga innehåll: 

- Vad handlar artikeln om? 
Artikeln handlar om det pågående bygget Tele2 Arena i Stockholm som byggföretaget Peab har bekostat. Bygget 
visade sig vara en förlustaffär för Peab  

- Vad handlar krisen i texten om? 
Krisen handlar om att arenabygget Tele 2 Arena i Stockholm visade sig vara en förlustaffär för Peab och de måste 
nu göra besparingar som bland annat innebär att göra sig av med 100 tjänstemän. 

- Vilken typ av företag/organisation/myndighet är det som förekommer i texten? 
Det förekommande förtaget är byggföretaget Peab. 

Makroorienterad analys av artikeln: 

Tematisk struktur:  

- Hur organiseras ämnen och händelser i artikeln? Primära, sekundära?  
 
Det primära ämnet i artikeln är Peabs förlustaffär med Tele 2 Arena. Den tas upp i början av texten och diskuteras 
mest i texten. Det sekundära ämnet som diskuteras är andra förlustaffärer som Peab gjort. Där tas upp Peabs 
inblandning i gruvbolaget Northland som i vintras höll på att gå i konkurs. I slutet av texten presenteras även ett 
sparprogram som Peab ska inleda.  
 

- Hur förhåller sig den förekommande chefen i artikeln till denna struktur?  
Central/marginaliseradi förhållande till huvudämne eller delämne? 

 

I texten förhåller sig Peabs vd Jesper Göransson centralt till båda ämnen som diskuteras. Han tillåts uttala sig om 
dem. 

Schematisk struktur:  

- Vad förmedlas i rubriker och ingress? 
Rubriken till artikeln är: ”Arenabygget blev förlust för Peab”. Där går det att tolka att huvudfokuset i texten är Tele 
2 Arenans stora omkostnader för byggföretaget Peab. Ingressen lyder följande: ”Prestigebygget Tele 2 arena i 
Stockholm blev en ren förlustaffär för Peab. Nu ska det sparas. Över100 tjänstemän åker ut.” Här lyfts vilket bygge 
som rubriken syftade på. Det förmedlas även att besparingar ska göras i företaget och att ungefär 100 män ska få 
sparken.  

- Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de? 
De aktörer som förekommer är företaget Peab. Fotbollslagen Hammarby och Djurgården representerar de som 
använder sig av den nybyggda Tele 2 arenan. Jesper Göransson är vd för Peab och representerar i texten hela 
företaget. Gruvbolaget Northland nämns också i artikeln och representerar där ett av Peabs problem. Detta på 
grund av att Northlands gruva Pajalagruvan höll på att gå i konkurs förra vintern. 

- Vilken historisk bakgrund till krisen redogörs det för och utifrån vilka aktörers 
handlingar/kommentarer? 

Den historiska bakgrund som det redogörs för utgår enbart får Peab. Det är genom Peabs chef som  
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- Vem riktas aktörernas kommentarer till?  
Kommentarerna från aktörerna  i texten riktas till allmänheten och journalisterna. 
 

- Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av journalisten?  
Peabs vd Jesper Göransson kommenteras som en huvudaktör för Peab. Han beskrivs neutralt men förekommer i 
en metaforisk beskrivning  
 

- Vilken aktör tillåts sammanfatta eller dra slutsatser? 
Den aktör som tillåts sammanfata och dra slutsatser i artikeln är Peabs vd Jesper Göransson. 
 
Mikroorienterad analys av artikeln: 

Den lexikala stilen: 

Hur framställs chefen i texten? 

- Vilka ordval används i journalistens beskrivning av chefen och chefens handlingar? 
I artikeln beskrivs Jesper Göranssons handling i form av en metafor. Genom följande beskrivning: 
 

Andra trubbel som Peabs nye vd brottas med är inblandningen i gruvbolaget Northland och dess
 Pajalagruva, som höll på att gå i konkurs i vintras. 
 
Där beskrivs Jesper Göransson som huvudaktör för Peab där det är han som ”brottas med inblandningen i 
gruvbolaget” istället för att det står företaget Peab. 

 
- Vilka ord tillskrivs chefen i texten? 

Jesper Göransson tillskrivs orden ”Peabs nye vd”,  ”vd Jesper Göransson” och ”Göransson”. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Textens sociokulturella kontextualisering: 

- Kan texten analyseras i en ideologisk innebörd? 
I texten framgår inga större sociala kontextualiseringar.  
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Bilaga 2.2 

Artikelanalys: Bolagets framtid vilar på trofasta 
konsumenter 2013-11-11 

Tidning: Dagens Nyheter 
Artikelförfattare: 
Chef: Man 

Redogörelse för rapporteringens huvudskaliga innehåll: 

- Vad handlar artikeln om? 
Artikeln handlar om att flygbolaget SAS ännu inte har kommit ur krisen sedan 11 november 2012. Trafiksiffrorna 
har visat sig vara för låga och flygbolaget riskerar åter att hamna i konkursläge om inga förändringar sker. 

- Vad handlar krisen i texten om? 
Krisen handlar om att de är för få som flyger med bolaget för att krisen ska vara över. Det är framförallt 
affärsresenärerna, de som betalar mest, som inte har varit tillräckligt många. 

- Vilken typ av företag/organisation/myndighet är det som förekommer i texten? 
Företaget som förekommer i texten är flygbolaget SAS. Utöver detta förekommer även SCCA, kabinfacket vid SAS 
i Sverige. 

Makroorienterad analys av artikeln: 

Tematisk struktur:  

- Hur organiseras ämnen och händelser i artikeln? Primära, sekundära? 
 
Det primära ämnet i artikeln är att SAS riskerar att hamna i ett konkursläge. 
 

- Hur förhåller sig den förekommande chefen i artikeln till denna struktur?  
Central/marginaliseradi förhållande till huvudämne eller delämne? 
 

I artikeln får SAS chef Richard Gustavsson en central del i texten då han nämns redan i artikelns ingress.  

Schematisk struktur:  

- Vad förmedlas i rubriker och ingress? 
Rubriken lyder ”Bolagets framtid vilar på trofasta konsumenter”. Där förmedlas att lösningen på SAS kris anses 
vara de trofasta konsumenterna. I artikelns ingress citerades SAS chefen Rickard Gustavsson angående det 
tidigare årets kris. Där förmedlas Gustavssons citat som en sammanfattning på förra årets kris och lyder följande: 

Det handlade om att få alla medarbetarna att svälja en jäkligt besk medicin som dessutom skulle göra skitont. 
Tydligare än så kunde SASchefen Rickard Gustafsson inte sammanfatta fjolårets krisuppgörelse med åtta av 
bolagets fackklubbar. 

- Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de? 
Aktörerna som kommer till tals i texten är SAS-chefen Rickard Gustavsson som representerar flygbolaget SAS.  

- Vilken historisk bakgrund till krisen redogörs det för och utifrån vilka aktörers 
handlingar/kommentarer? 

I ingressen tillåts Gustavsson sammanfatta den förra krisen genom att ett av hans citat upprepades. 

- Vem riktas aktörernas kommentarer till?  
Den kommentar som Gustavssons kommentar riktades till är inte utförigt beskrivet men skulle kunna anses ha 
varit riktad till journalister och allmänheten.  

- Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av journalisten?  
I artikeln liknas Gustavsson vid en läkare i beskrivningen att det bara återstod för honom att ” dra på sig 
läkarrocken och ta fram den beska medicinflaskan”.  

- Vilken aktör tillåts sammanfatta eller dra slutsatser? 
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Gustavsson tillåts att sammanfatta den föregående krisen. Utöver Gustavsson så tillåts koncernledningen att dra 
slutsatser om deras nuvarande kris genom meningen: ”Koncernledningen bekräftar nu att bolaget går mot en tuff 
höst och vinter”. 

Mikroorienterad analys av artikeln: 

Den lexikala stilen: 

Hur framställs chefen i texten? 

- Vilka ordval används i journalistens beskrivning av chefen och chefens handlingar? 
Gustavsson beskrivs genom användande av metafor som en läkare som ska dela ut besk medicin. Det beskrevs att 
han skulle följande: 

 ”Dra på sig läkarrocken och ta fram den beska medicinflaskan”. 

- Vilka ord tillskrivs chefen i texten? 
Gustavsson tillskrivs ordet ”läkare” i en metaforisk beskrivning. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Textens sociokulturella kontextualisering: 

- Kan texten analyseras i en ideologisk innebörd? 
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Bilaga 2.3 
 
Artikelanalys: Gruvligt dåligt att inte lägga korten på 
bordet 2013-10-19 
 
Tidning: Aftonbladet 
Artikelförfattare: 
Chef: Man 
  
Redogörelse för rapporteringens huvudskaliga innehåll: 

- Vad handlar artikeln om? 
Artikeln handlar om att migrationsministern Tobias Billström har köpt aktier i gruvbolaget Northland 
resources. Han misstänks för insiderbrott.  

- Vad handlar krisen i texten om? 
Krisen handlar således om att Billström misstanke för insider jobb. I texten kan krisen indirekt anses 
tillhöra regeringen då det handlar om en minister. Det framgår i texten dock att det är Billström och 
hans handlingar som är huvudorsaken till krissituationen.  

Hans misstanke om brott mildras dock i texten då det förklaras att aktierna han köpt minskat i värde 
sedan de köptes. Artikelförfattaren menar att ”Han förefaller alltså ha gjort en usel affär”.  

- Vilken typ av företag/organisation/myndighet är det som förekommer i texten? 
Den berörda myndigheten i artikeln är migrationsverket. 

Makroorienterad analys av artikeln: 

Tematisk struktur:  

- Hur organiseras ämnen och händelser i artikeln? Primära, sekundära? 
 
Det primära ämnet i artikeln är migrationsminister Tobias Billströms misstanke för insider jobb. Till 
detta är även krishanteringen som genomfördes i samband med krisen i fokus. 
 

- Hur förhåller sig den förekommande chefen i artikeln till denna struktur? 
Central/marginaliseradi förhållande till huvudämne eller delämne? 

 
Billström förhålls centralt till huvudämnet i texten då krisen rör honom personligen. 

Schematisk struktur:  

- Vad förmedlas i rubriker och ingress? 
Artikelns rubrik lyder ” Gruvligt dåligt att inte lägga korten på”. ”Gruvligt” syftar förmodligen på 
Billströms aktieköp i gruvbolaget Northland resources. ”Att lägga korten på bordet” kan anses vara 
kritik på att Billström inte var tydlig med sina aktieköp från början. Textens ingress lyder följande: 

 ”Katastrofal krishantering av migrationsminister Tobias Billström har fått hans köp av aktier i ett 
gruvbolag att växa till proportioner det sannolikt inte har. Korten på bordet är en bra metod. Den 
tillämpar inte han.”  

Detta tyder på att krishanteringen av Billströms köp av aktier anses ha skötts på ett dåligt sätt. Vidare 
antyds att aktieköpen blivit mer uppmärksammade än vad de kunnat vara. Det sätt som anges skulle 
ha förmildrat krisen är om Billström hade ”lagt korten på bordet”. 

- Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de? 
De aktörer som förekommer i texten är Tobias Billström som representerar sig själv i texten. Utöver 
Billström så förekommer chefsåklagaren Martin Tidén vid Ekobrottsmyndigheten  
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- Vilken historisk bakgrund till krisen redogörs det för och utifrån vilka aktörers 
handlingar/kommentarer? 

Utifrån chefsåklagaren Martin Tidén redogörs bakgrunden till krisen då han förklarar att han leder en 
förundersökning om misstänkt insiderbrott mot Billström. Det beskrivs även att det var tv4 som 
avslöjat Billströms aktieaffärer.  

- Vem riktas aktörernas kommentarer till?  
Den som uttalar sig i artikeln, Martin Tidén, riktar sitt uttalande till allmänheten. Billström citeras 
ifrån ett tidigare tillfälle  

- Hur kommenteras och beskrivs aktörerna/ chefen av journalisten?  
Billström citeras med följande uttalanden: "jag välkomnar att detta utreds", "jag tänker ligga kvar med 
det härinnehavet framöver" eller "jag har ingenting att dölja"”. Detta kommenteras av 
artikelförfattaren med att beskriva alternativa uttalanden som denne föreslår att han egentligen borde 
ha sagt. Om detta skriver artikelförfattaren: ”Tänk om han i stället sagt "vid de här datumen köpte jag 
aktierna för X tusen kronor. Nu är de värda så här mycket. Sorry, jag är ingen affärsman och jag kände 
inte alls till att LKAB vänt sig till finansdepartementet och frågat om de fick ge krishjälp"?” 

- Vilken aktör tillåts sammanfatta eller dra slutsatser? 
Den aktör som tillåts sammanfatta eller dra slutsatser är artikelförfattaren själv. 

Mikroorienterad analys av artikeln: 

Den lexikala stilen: 

Hur framställs chefen i texten? 

- Vilka ordval används i journalistens beskrivning av chefen och chefens handlingar? 
I texten ges förslag till hur Billström egentligen skulle ha kunnat uttala sig för att undvika en 
krissituation. Där skriver artikelförfattaren följande:  

"vid de här datumen köpte jag aktierna för X tusen kronor. Nu är de värda så här mycket. Sorry, jag är 
ingen affärsman och jag kände inte alls till att LKAB vänt sig till finansdepartementet och frågat om de 
fick ge krishjälp"? 

Här skulle det gå att tolka som att artikelförfattaren till viss del bagatelliserar Billströms. Här lyfts 
Billström fram som ”ingen affärsman” vilket skulle kunna vara ett sätt att framställa honom som 
omedveten om sina eventuella brott i sammanhanget och därmed avskrivs viss skuld. Det kan tolkas 
som att artikelförfattaren presenterar en alternativ situation för   

- Vilka ord tillskrivs chefen i texten? 
I artikeln omskrivs Billström. I texten skriver artikelförfattaren ett alternativt uttalande som Billström 
hade kunnat göra istället i krissituationen. Där omnämns han som ”ingen affärsman” vilket i artikelns 
sammanhang kan tolkas som att han. Detta går att tolka som att Billström avskrivs ansvar för krisen 
då han framställs som omedveten om sina handlingar. Efter presentationen av det alternativa 
uttalandet skrivs det om Billströms handlingar att ”gjort är gjort”. Detta går att tolka som att han får 
stå för sina uttalanden då de inte går att göra om. Vidare beskrivs att det ”blev tyvärr inte bättre” av att 
han gick på den förre premiärministern Wilfried Martens begravning då. Detta går att tolka som att 
artikelförfattaren  

Att Billström omnämns som ”ingen affärsman” skulle dock kunna tolkas som att han avskrivs makt då 
hans kunskap/medvetande ifrågasätts. Dock så tillskrivs han delvis makt då han i texten får en 
förmildrande beskrivningar.  

Artikeln avslutas med meningen ”Pengar, aktier, minister och gruvdrift är en farlig Cocktail”.  Detta 
går att tolka som att situationen som Billström befinner sig i blir extra känslig på grund av sin position 
som minister som är en del av den folkvalda regeringen. Att i samband med detta blanda in pengar, 
aktier och gruvdrift blir därmed extra känsligt då. (Lägga in hänvisning till journalistikens dramaturgi- 
vad som blir nyheter) 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Textens sociokulturella kontextualisering: 
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- Kan texten analyseras i en ideologisk innebörd? 
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Bilaga 2.4 

Artikelanalys: Matdrömmen blev pannkaka 2013-11-
12 

Tidning: Aftonbladet 

Artikelförfattare:  

Chef: Man 

Redogörelse för rapporteringens huvudskaliga innehåll: 

- Vad handlar artikeln om? 
Artikeln handlar om miljardsatsningen projektet Matlandet Sverige. Målet var att skapa 20 000 nya 
jobb men det har istället försvunnit drygt 10 000 jobb. 

- Vad handlar krisen i texten om? 
Krisen handlar om att miljardsatsningen hittills har misslyckats då drygt 10 000 jobb har försvunnit 
från landsbygden istället för att det har skapats nya. 

- Vilken typ av företag/organisation/myndighet är det som förekommer i texten? 
Den berörda myndigheten är Landsbygdsdepartementet då det är landsbygdsminister Eskil 
Erlandsson som förekommer. Då det är en minister som förkommer i artikeln kan även regeringen 
anses vara inräknad. 

Makroorienterad analys av artikeln: 

Tematisk struktur:  

- Hur organiseras ämnen och händelser i artikeln? Primära, sekundära?  
 
Det primära ämnet i artikeln är att det har förvunnit jobb från landsbygden istället för ökat. Projektet 
Matlandet Sverige, därigenom även Erlandsson och regeringen, kritiseras och hålls som centralt i 
texten. 
 

- Hur förhåller sig den förekommande chefen i artikeln till denna struktur? 
Central/marginaliseradi förhållande till huvudämne eller delämne? 

 
Erlandsson hålls centralt till huvudämnet i artikeln då han sätts som en huvudperson för projektet 
Matlandet Sverige som kritiseras i texten. 

Schematisk struktur:  

- Vad förmedlas i rubriker och ingress? 
Rubriken lyder: ”Matdrömmen blev pannkaka”. Detta kan anses syfta till projektet Matlandet Sverige 
och att det anses att projektet inte har lyckats. I rubriken ges en metafor för misslyckande genom att 
använda ordet ”pannkaka”. Detta kan anses knyta samman till projektets huvudfokus; svensk mat. Det 
kan även tolkas finnas en viss humoristisk underton i användandet av ”pannkaka”. Underrubriken i 
artikeln lyder: ”Miljardsatsningen ska ge jobb - men "Matlandet Sverige" floppar”. Detta specificerar 
att det är Matlandet Sverige som det handlar om, att det handlar om en miljardsatsning och beskrivs 
vara en ”flopp”. I ingressen står följande: ”Miljardsatsningen "Matlandet Sverige" skulle ge 20 000 nya 
jobb. I stället har över 10 000 jobb försvunnit i lantbruket. "Det är dessvärre en del av en 
strukturomvandling som pågått länge", skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson i en kommentar”.  
Här förmedlas att satsningen skulle ge 20 000 nya jobb och att det istället försvunnit 10 000 jobb. 
Erlandsson får skriftligt uttala sig om att det kan vara en strukturomvandling.  

- Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de? 
De aktörer som förkommer i texten är landsbygdsminister Eskil Erlandsson som representerar 
projektet Matlandet Sverige, Helena Jonsson som representerar Lantbrukarnas Riksförbund, Kew 
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Nordqvist som representerar Miljöpartiet, Matilda Ernkrans som representerar socialdemokraterna 
och Thomas Laurell som representerar organisationen Visita samt turistnäring i allmänhet. 

- Vilken historisk bakgrund till krisen redogörs det för och utifrån vilka aktörers 
handlingar/kommentarer? 

Den historiska bakgrund som redogörs i texten är främst från Eskil Erlandsson från när han 
presenterade Matlandet Sveriges vision år 2008. 

- Vem riktas aktörernas kommentarer till?  
Kommentarerna i artikeln riktas till allmänheten samt till journalisten. 

- Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av journalisten?  
I artikeln kommenteras och beskrivs aktörerna på ett relativt neutralt sätt. Det förkommer inga 
värdeladdade ord i samband med dem. De aktörer som tillhör oppositionen framställs som ”kritiska” i 
sin ställning till projektet.  

- Vilken aktör tillåts sammanfatta eller dra slutsatser? 
Jordbruksverket tillåts i texten att stå som källa för uppgifterna att det har förvunnit drygt 10 000 jobb 
från landsbygden genom att redovisa resultat från deras undersökningar. Bakgrunden till projektet 
Matlandet Sveriges start och mål citeras Erlandsson från när han presenterade projektets vision år 
2008. Angående minskningen i jordbrukssektorn tillåts Helena Jonsson, ordförande i Lantbrukarnas 
Riksförbund, att uttala sig. I kritiken mot projektet får Kew Nordqvist, MP:s landsbygdspolitiske 
talesperson, och Matilda Ernkrans, S talesperson i miljö- och landsbygdsfrågor uttala sig.  I textens 
slut får även Thomas Laurell, public affairs på organisationen Visita, uttala sig om projektet. 

Mikroorienterad analys av artikeln: 

Den lexikala stilen: 

Hur framställs chefen i texten? 

- Vilka ordval används i journalistens beskrivning av chefen och chefens handlingar? 
Eskil Elandsson beskrivs i texten som” landsbygdsminister” och”Erlandsson”. 

- Vilka ord tillskrivs chefen i texten? 
Eskil Erlandsson tillskrivs orden ”landsbygdsminister” och ”Erlandsson”. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Textens sociokulturella kontextualisering: 

- Kan texten analyseras i en ideologisk innebörd? 
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Bilaga 2.5  

Artikelanalys: ”Regeringen städar garderoberna 
inför valrörelsen” 2013-08-26 

Tidning: Dagens Nyheter 

Artikelförfattare: 

Chef: Kvinna 

Redogörelse för rapporteringens huvudskaliga innehåll: 

- Vad handlar artikeln om? 
Artikeln handlar om att regeringen sparkat Arbetsförmedlingens generaldirektör Angelses Bermudez-
Svankvist. Sättet som det skedde på kritiseras och det är arbetsmarknadsministern Hillevi Engström 
som kritiseras för bristfällig hantering av avskedandet. 

- Vad handlar krisen i texten om? 
Den kris som förekommer i texten handlar om sparkandet av Arbetsförmedlingens generaldirektör 
Angeles Bermudez-Svankvist och hanterandet av det. I texten framgår att hanteringen av krisen har 
gett regeringen minskat förtroende. Det minskade förtroendet uppges vara på grund av att . Detta 
uppges vara ett problem för regeringen då ”dess duglighet att regera och att skapa jobb är central om 
den ska kunna bli omvald en tredje gång”.  

- Vilken typ av företag/organisation/myndighet är det som förekommer i texten? 
I artikeln är det regeringen och Arbetsförmedlingen som är i fokus. Den mest centrala platsen har 
regeringen då det är krisens konsekvenser för regeringen som diskuteras. 

Makroorienterad analys av artikeln: 

Tematisk struktur:  

-  Hur organiseras ämnen och händelser i artikeln? Primära, sekundära? 
 

Det primära ämnet i artikeln är att regeringen försöker visa sig regeringsdugliga inför nästa val genom 
att försöka strukturera om ibland annat Arbetsförmedlingen då bekämpning av arbetslösheten samt 
jobb är deras viktigaste fråga. Det ämne som relaterar till det primära, bakomliggande ämnet, är 
sparkandet av generaldirektör Bermudez-Svankvist och att detta anses ha misskötts av 
arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och regeringen. 
 

- Hur förhåller sig den förekommande chefen i artikeln till denna struktur? 
Central/marginaliseradi förhållande till huvudämne eller delämne? 

 

Hillevi Engström förhålls centralt i kritiken gällande hanteringen av sparkandet av Bermudez-
Svankvist. Hon nämns i början av artikelns text och omnämns ett flertal gånger i texten.  

Schematisk struktur:  

- Vad förmedlas i rubriker och ingress? 
Artikelns rubrik lyder ”Regeringen städar garderoberna inför valrörelsen”. Detta syftar på avskedandet 
av Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist. Ingressen förstärker detta och 
lyder: 

Det var nödvändigt för regeringen att sparka Arbetsförmedlingens generaldirektör. Men sättet 
det skedde på inger föga förtroende. Illa för regeringen, eftersom förtroende för dess duglighet 
att regera och att skapa jobb är central om den ska kunna bli omvald en tredje gång. 
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”Sättet det skedde på inger föga förtroende” visar på en kritik av hanteringen av den pågående krisen 
med Arbetsförmedlingen. Ytterligare framgår att krisen i Arbetsförmedlingen och hanteringen av den 
är betydande för regeringen. 

- Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de? 
I artikeln förekommer arbetsmarknadsministern Hillevi Engström som representerar regeringen. 
Bosse Ringholm, den socialdemokratiske finansministern, förekommer också i texten. Ringholm 
representerar ett jämförande exempel till Engströms där syftet är att jämföra deras presskonferenser. 
Angeles Bermudez-Svankvist nämns också i texten och representerar i detta fall sig själv. 

- Vilken historisk bakgrund till krisen redogörs det för och utifrån vilka aktörers 
handlingar/kommentarer? 

Den historiska bakgrund som ges till krisen ges framförallt genom uttalanden från 
Arbetsförmedlingens styrelse som gjorts vid ett tidigare tillfälle. Utöver detta refereras det i texten till 
vad som tidigare delgivits i tidningen tidigare. 

- Vem riktas aktörernas kommentarer till?  
Aktörerna kommenterar ingenting i texten. Engström citeras genom utvalda ord från en tidigare 
presskonferens om avskedandet av Bermudez-Svankvist. 

- Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av journalisten?  
I texten beskrivs Engström som bidragande faktor till att krishanteringen inte blev lyckad i fallet med 
Bermudez-Svankvist. Engström  Kritiken riktar sig mot att hon inte avskedade generaldirektören 
Bermudez-Svankvist i ett tidigare skede då styrelsen uttryck sin.  

I artikeln citeras Engström från presskonferensen med enstaka fraser som beskrivs ha upprepats ett 
antal gånger. Orden var "samlad bedömning", "ohållbar situation" och "arbetsro". Detta kritiserades av 
artikelförfattaren som menade på att Engström enbart svarade på samtliga frågor med samma svar 
under presskonferensen. 

- Vilken aktör tillåts sammanfatta eller dra slutsatser? 
I artikeln tillåts ingen aktör sammanfatta och dra slutsatser. Detta görs av artikelförfattaren själv. 

Mikroorienterad analys av artikeln: 

Den lexikala stilen: 

Hur framställs chefen i texten? 

- Vilka ordval används i journalistens beskrivning av chefen och chefens handlingar? 
För att beskriva Engströms presskonferens som att ”hon valde att ta bladet från munnen”.  

Engströms agerande på presskonferensen beskrevs som följande: 

..påminde om den som den socialdemokratiske finansministern Bosse Ringholm höll, sedan 
han avsatt Riksrevisonsverkets generaldirektör. Det var den berömda där Ringholm ständigt 
upprepade samma fras. 

- Vilka ord tillskrivs chefen i texten? 
I texten omnämns Engström som ”arbetsmarknadsministern” och anses vara delaktig till att 
regeringens krishantering angående Bermudez-Svankvist inte blev lyckad. Anledningen till varför 
Engström anses ha hanterat situationen med Bermudez-Svankvist felaktigt uppges av 
artikelförefattaren vara Engströms sena ageranden samt hennes uttalanden som gjorts vid 
presskonferensen. I ett stycke omnämns Engström som enbart ”arbetsmarknadsministern” i samband 
med kritiken att ”regeringens arbetsmarknadspolitik skulle väcka större respekt om 
arbetsmarknadsministern kunde förklara huruvida generaldirektören med Sveriges näst högsta 
chefslön över huvud taget har begått något fel i regeringens ögon”.  

Engström går i den meningen från att ha omnämnts mer personligt vid namn till att avpersonifieras 
som arbetsmarknadsministern. Då detta sker i samband med kritik kan avpersonifieringen anses vara 
negativ. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Textens sociokulturella kontextualisering: 

- Kan texten analyseras i en ideologisk innebörd? 
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Bilaga 2.6 

Artikelanalys: Förlag får betala pocketkris 2013-
10-16 

Tidning: Dagens Nyheter 

Chef: Kvinna 

Redogörelse för rapporteringens huvudskaliga innehåll: 

- Vad handlar artikeln om? 
Artikeln ”Förlag får betala för pocketkris” handlar om företaget Pocketstället och att de befinner sig 
nära en konkurs. En av rikskapitalbolaget Scopes fonder äger Pocketstället.  

- Vad handlar krisen i texten om? 
Krisen i artikeln handlar om att Pocketstället befinner sig i konkursläge. Pocketstället gick år 2012 
med 15 miljoner kronor i förlust varav moderbolaget Bookstop gick in med aktieägartillskott med 
motsvarande summa. Lånet visade sig dock senare inte ha någon täckning.  

- Vilken typ av företag/organisation/myndighet är det som förekommer i texten? 
De företag som förekommer främst i texten är företaget Pocketstället och dess ägare riskkapitalbolaget 
Scope.  

Makroorienterad analys av artikeln: 

Tematisk struktur:  

-  Hur organiseras ämnen och händelser i artikeln? Primära, sekundära? 
 
Den händelse som framställs som det primära är att Pocketstället befinner sig i konkursläge. Lånet 
som gavs av moderbolaget Bookstop visade sig vara utan täckning. Det sekundära ämnet i artikeln är 
att Pocketställets ägare Scope låter Pocketstället klara sig själva. 
 

- Hur förhåller sig den förekommande chefen i artikeln till denna struktur? 
Central/marginaliseradi förhållande till huvudämne eller delämne? 

Den förekommande chefen förhålls som inte alltför framträdande i förhållande till huvudämnet. Hon 
tillåts uttala sig om bakgrunden till rekonstruktionen, det vill säga det konstruerade ägartillskottet 
eller lånet som Bookstop gick in med i företaget. Däremot framhålls Scopes delägare Mikael Kamras 
betydligt mer i texten där han citeras två gånger på två olika ställen i texten. Även Kristina Patek, 
Scopes representant i styrelserna (Bookstop och Pocketstället) får uttala sig i texten men förhålls inte 
lika centralt till huvudämnet. Hon uttalar sig att det inte fanns eller finns någon täckning för 
aktieägartillskottet. 

Schematisk struktur:  

- Vad förmedlas i rubriker och ingress? 
Rubriken till artikeln lyder ”Förlag får betala pocketkris”. Detta syftar till att företaget Pocketstället 
inte kommer att få hjälp av sina ägare i fonden i riskkapitalbolaget Scope i en kommande kris.  

- Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de? 
Pocketställets styrelseordförande Birgitta Hedberg Johansson, Moderbolaget Bookstop, Kristina 
Patek, Scopes representant i styrelserna, Mikael Kamras, en av Scopes huvudägare.  

Övriga aktörer som omnämns i artikeln är Ica, Coop, Axfood, Bergendahlsgruppen, Pocketgrossisten 
(pocketförlag ägt av Bonniers) Select (privatägt pocketförlag). Dessa omnämns som exempel på 
återförsäljare och liknande pocketförlag. 

- Vilken historisk bakgrund till krisen redogörs det för och utifrån vilka aktörers 
handlingar/kommentarer? 



   
 

  56 

Den som tillåts uttala sig om krisen är Pocketställets styrelseordförande Kristina Patek. Hon citeras 
med ett uttalande om aktieägartillskottet som företaget konstruerat för att undvika konkurs. Detta 
uttalande styrks sedan med följande mening: ”Samma sak säger en av Scopes stora delägare, Mikael 
Kamras.” 

- Vem riktas aktörernas kommentarer till?  
Kommentarerna riktas till allmänheten och den förekommande journalisten. 

- Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av journalisten?  
Den aktör som tillåts förekomma mest i texten var rikskapitalbolaget Scopes representant i styrelserna 
Kristina Patek. Hon kommer till tals genom att citeras tre gånger genom talstreck. I texten ställs frågor 
om hur  

- Vilken aktör tillåts sammanfatta eller dra slutsatser? 
De som tillåts att sammanfatta och dra slutsatser i texten är framförallt Mikael Kamras. Utöver honom 
kan även Kristina Patek anses få sammanfatta angående bakgrunden till rekonstruktionen. Detta 
uttalande får dock backas upp av Kamras. 

Mikroorienterad analys av artikeln: 

Den lexikala stilen: 

Hur framställs chefen i texten? 

- Vilka ordval används i journalistens beskrivning av chefen och chefens handlingar? 
Pocketställets styrelseordförande Kristina Patek beskrivs i texten neutralt. Hon förekommer i texten 
genom att citeras med följande citat: 

”Bakgrunden till rekonstruktionen är att vi måste ha större volym, det går inte med de 
volymer vi har i dag. Kostnaderna är för höga, marginalerna är för tunna” 

Därigenom ges hon möjlighet att förklara det konstruerade ägartillskottet företget gjorde för att 
undvika konkurs. Vidare omnämns Patek inte i samband med någon handling. 

- Vilka ord tillskrivs chefen i texten? 
I texten tillskrivs Patek bara genom din ställning som ”styrelseordförande i Pocketstället”. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Textens sociokulturella kontextualisering: 

- Kan texten analyseras i en ideologisk innebörd? 
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Bilaga 2.7 

Artikelanalys: Vägrar att avgå 2013-08-24 

Tidning: Aftonbladet 
Artikelförfattare: 
Chef: Kvinna 

Redogörelse för artikelns huvudsakliga innehåll/syfte:  

- Vad handlar artikeln om? 
Artikeln handlar om Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist. Syftet med artikeln kan 
anses vara att rapportera om arbetsförmedlingens krismöte angående Bermudez-Svankvist. 

- Vad handlar krisen i texten om? 
Krisen handlar om Angeles Bermudez-Svankvists handlingar och arbetsförmedlingens förlorade förtroende för 
henne som chef.  

- Vilken typ av företag/organisation/myndighet är det som förekommer i texten? 
Den berörda myndigheten i artikeln är arbetsförmedlingen.  

Makroorienterad analys: 

Tematisk struktur: 

- Hur organiseras ämnen och händelser i artikeln? Primära, sekundära? 
 
Huvudnyheten är att arbetsförmedlingen höll ett krismöte angående Bermudez-Svankvist. Början av texten i 
artikeln rör en historiebakgrund till Bermudez-Svankvist höga mobilräkningar som ligger som grund för krisen. 
Därefter presenteras att Arbetsförmedlingen har haft ett krismöte där Bermudez-Svankvist  

- Hur förhåller sig den förekommande chefen i artikeln till denna struktur? Central/marginaliseradi 
förhållande till huvudämne eller delämne? 

 
Bermudez-Svankvist förhålls centralt till huvudämnet i artikeln.   
 

Schematisk struktur: 

Vad förmedlas i rubriker och ingress? 

Rubriken i artikeln är ”Vägrar att avgå” vilket i detta fall syftar på att Bermudez-Svankvist inte vill avgå trots att 
Arbetsförmedlingens styrelse uppgett att de inte längre har förtroende för henne. Detta följs av underrubriken ” 
Skandalchef surfade för 281 000 Styrelsen i krismöte efter avslöjande Svaret: Det är business as usual”.  Detta 
förtydligar att rubriken syftar på Bermudez-Svankvist och att hon motsäger sig Arbetsförmedlingens krav på 
avgång. Ingressen i artikeln lyder: ”Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, 50, ringde 
och surfade för 311 000 kronor. Bara timmar efter Aftonbladets avslöjande meddelade styrelsen att förtroendet 
för skandalchefen är slut. Svaret: - Det är "business as usual"”. Där förmedlas att det är Bermudez-Svankvist som 
berörs, de nämner hennes ålder samt den händelse som ligger till grund för skandalen. Då rubrik och ingress 
utgör nyhetsartiklars kärna och är den del av texten som syns mest visar detta på att artikelns fokus ligger på 
Bermudez-Svankvist och hennes agerande. Detta visar på att artikeln anspelar på en kontrovers mellan 
Bermudez-Svankvist och arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen vill att hon ska avgå samtidigt som hon inte vill 
det.  

- Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de? 
De aktörer som förekommer i texten förutom Bermudez-Svankvist är Joachim Berner som är styrelseledamot i 
Arbetsförmedlingen och Christina Johansson styrelseordförande i Arbetsförmedlingen. De representerar i texten 
Arbetsförmedlingen och deras uttalanden står som gällande för hela Arbetsförmedlingens styrelse. Finansminister 
Anders Borg gör ett uttalande för regeringen. Arbetsmarknadsministern Hillevi Engström finns med som en 
passivaktör då hon sökts för kommentar men inte kunnat nås. 

- Vilken historisk bakgrund till krisen redogörs det för och utifrån vilka aktörers 
handlingar/kommentarer? 

Den historiska bakgrunden till krisen redogörs utifrån tidigare uppgifter som skrivits i Aftonbladet. Uppgifter 
kring arbetsförmedlingens krismöte utgörs ifrån Johansson och Berners uttalanden. Bermudez-Svankvists 
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handlingar är det som ligger till grund för krisen i artikeln. Hon kommer till tal i texten genom att citeras om 
mobilräkningarna och sedan om styrelsens möte och uttalande. 

- Vem riktas aktörernas kommentarer till?  
Kommentarerna från samtliga aktörer riktas till allmänheten. 

- Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av journalisten?  
I texten så omnämns Bermudez-Svankvist som ”skandalchefen”, ”generaldirektören”.  

- Vilken aktör tillåts sammanfatta eller dra slutsatser? 
De aktörer som tillåts styrelseordförande för Arbetsförmedlingen uttala sig fördjupande om avskedandet av 
Bermudez-Svankvist.   

påpekade att Arbetsförmedlingen inte lyckats leverera i fråga om effektivitet, samt att förtroendet 
ligger i botten i alla undersökningar som genomförts inom myndigheten. - Ansvaret ligger ju hos 
ledning och styrning och ytterst så sitter ju gd som ska kunna leverera i förhållande till det som 
efterfrågas. 

Mikroorienterad analys av artikeln: 

Den lexikala stilen: 

Hur framställs chefen i texten? 

- Vilka ordval används i journalistens beskrivning av chefen och chefens handlingar? 
I fråga om styrelsens möte och beslut framstår hon som förvånad och oförstående: 

”Jag är förvånad över styrelsens agerande, eftersom det vid tidigare sammanträden inte har meddelats någon 
kritik.” 

- Vilka ord tillskrivs chefen och chefens handlingar i texten? 
Bermudez-Svankvist tillskrivs ordet ”skandalchef” och generalsekreterare i texten. I texten framställs hennes 
handlingar som att hon avsäger sig själv ansvaret för dem: 

Jag är mycket i tjänst, både i Asien, Mellanamerika och Afrika och dataroamingen har varit på, 
och där har det brustit i myndighetens hantering av teknikkontroll, säger Angeles Bermudez-
Svankvist till Aftonbladet. 

Detta är dock inte någonting som artikelförfattaren håller med om vilket visar sig i beskrivningen av historiken till 
krisen i stycket innan: 

Orsaken till de skyhöga räkningarna var att hon inte hade slagit av dataroamingen - trots att 
myndigheten har en tydlig policy på sitt intranät: "Hantering av telefonen utomlands. Följande 
åtgärder skall vidtagas: Det mobila nätverket skall stängas av. För att undvika kostnader." 

Här går det att se ordvalet av ”skyhög” för att beskriva räkningarna. Vidare förklaras att hon ”trots” att 
myndigheten har en tydlig policy inte slagit av dataroamingen. Detta går att tolka som att Bermudez-Svankvist 
blir framställd som ansvarig för sina handlingar. Det fanns en policy som hon inte följde. 

I övrigt beskrivs hennes uttalanden om de höga mobilräkningarna att hon ”skyller ifrån sig”. I stället för att 
använda ord som ”försvarar sig” används det begreppet ”skyller ifrån sig” vilket kan tolkas som mer negativt.  

Textens sociokulturella kontextualisering: 

- Kan texten analyseras i en ideologisk innebörd? 
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Bilaga 2.8 
 

Artikelanalys: IF Metall: Jag är oerhört kritisk till att 
det här kan inträffa igen 2013-10-18 
 
Tidning: Aftonbladet 
Chef: Kvinna 
Redogörelse för rapporteringens huvudskaliga innehåll: 

- Vad handlar artikeln om? 
Artikeln handlar om dödsolyckan på SSAB där två arbetare drunknade i tjära. Fackförbundet IF metall kritiserar 
Arbetsmiljöverket för att det inte skett tillräckligt många inspektioner på SSAB.  

- Vad handlar krisen i texten om? 
Krisen handlar i artikeln om att Arbetsmiljöverket inte anses ha gjort de inspektioner som de borde ha gjort. 
Arbetsmiljöverket kritiseras även för att ännu inte ha inspekterat Nordkalks anläggning där en arbetare dog vid 
rengöring av en kalkugn år 2011. 

- Vilken typ av företag/organisation/myndighet är det som förekommer i texten? 
SSAB, fackförbundet IF metall, Arbetsmiljöverket, Nordkalk. Arbetsmiljöverket är en statlig institution och är i 
artikeln den som är mest i fokus gällande krisen. 

Makroorienterad analys av artikeln: 

Tematisk struktur:  

-  Hur organiseras ämnen och händelser i artikeln? Primära, sekundära? 
 
Den primära händelsen i texten IF metall riktar kritik mot den inträffade olyckan vid SSAB där två män 
drunknade. 
 

- Hur förhåller sig den förekommande chefen i artikeln till denna struktur? Central/marginaliseradi 
förhållande till huvudämne eller delämne? 

 
Den förekommande chefen, Anita Israelsson, är tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket. Hon förekommer i artikeln 
centralt till artikelns huvudämne.  Hon citeras i ingressen och får i texten uttala sig tidigt i texten. Den chef som 
riktar kritik mot Arbetsmiljöverket, Anders Ferbe ordförande för fackförbundet IFMetall, förekommer mest 
centralt i texten då han citeras i både rubriker och  
 

Schematisk struktur:  

- Vad förmedlas i rubriker och ingress? 
Rubriken i artikeln lyder 'Kunde ha undvikits' och efterföljs med underrubriken ”IF Metall: Jag är oerhört kritisk 
till att det här kan inträffa igen”. Ingressen är ”De två männen hade inte behövt drunkna i tjära slår IF Metall fast. 
Nu efterlyser de fler inspektioner. - Vi har halverat vår inspektörsstyrka, säger Anita Israelsson på 
Arbetsmiljöverket.”. Här förmedlas först IF metalls kritik mot de olyckor som förekommit och att 
Arbetsmiljöverket har hållit för få inspektioner. Därefter förmedlas att inspektörsstyrkan har halverats genom ett 
citat av Arbetsmiljöverkets tillsynsdirektör Anita Israelsson. Här förmedlas att det finns en konflikt mellan IF 
metall och Arbetsmiljöverket.  

- Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de? 
De aktörer som förekommer i texten är Anita Israelsson som representerar Arbetsmiljöverket och Anders Ferbe 
representerar fackförbundet IF Metall. Gustaf Seppelin Solli förekommer också i texten då han tidigare 
brännskadats i en kalkolycka vid Nordkalk. 

- Vilken historisk bakgrund till krisen redogörs det för och utifrån vilka aktörers 
handlingar/kommentarer? 

Bakgrunden till krisen redogörs genom att den i artikeln nyligt förekomna dödsolyckan på SSAB beskrivs samt att 
referera till dödsolyckan som ägde rum vid Nordklak år 2011. Tidingen Arbetarskydd står som källa för att 
Arbetsmiljöverket inte inspekterat anläggningen Nordkalk sedan olyckan 2011. Kommentarer som ligger till grund 
för redogörandet kring krisen är Anders Ferbes, Anita Israelsson och Gustav Seppelin.  
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- Vem riktas aktörernas kommentarer till?  
Kommentarerna riktas samtliga till förekommande journaliser.  

- Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av journalisten?  
Gustav Seppelin beskrivs som ”kollegan”. Anders Ferbe beskrivs som ”ordförande förfackförbundet IF Metall”. 
Anita Israelsson beskrivs som ” tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i Norrbotten”.  Israelssons citeringar 
kommenteras med relativt neurala ord såsom ”säger” och ”förklarar”.  

- Vilken aktör tillåts sammanfatta eller dra slutsatser? 
I texten tillåts Anita Israelsson att sammanfatta situationen. Hon tillåts även att försvara sig och rikta kritik mot 
regeringen i följande mening: ”Israelsson säger att regeringens politik har lett till att Arbetsmiljöverket fått allt 
knappare resurser”.  Hon citeras även följande: ”Vi har halverat vår styrka på inspektörskåren bara i Norrbotten. 
Det kan man ställa mot att vi har väldigt många industrier som är riskfyllda. Vi försöker prioritera utifrån de 
resurser vi har”.  

Ytterligare får Israelsson uttala sig om vad hon anser om olyckorna som inträffat. Där citeras hon: ”Det har varit 
väldigt tragiska dödsolyckor. Och det vi ser på de här tunga basnäringarna är att det är entreprenörer som har 
blivit drabbade. De kommer in på ett arbetsområde som är en okänd arbetsplats och det kräver noggrann 
riskbedömning, säger hon”. 

Mikroorienterad analys av artikeln: 

Den lexikala stilen: 

Hur framställs chefen i texten? 

- Vilka ordval används i journalistens beskrivning av chefen och chefens handlingar? 
Anita Israelsson beskrivs i texten neutralt. De skriver att hon inte kan svara på om de har inspekterat just det här 
arbetsområdet (SSAB i Luleå). Senare i texten får hon även uttala sig om kritiken genom att citeras om 
inspektionskåren, nedskärningar och varför dödsolyckorna kan ha inträffat. 

- Vilka ord tillskrivs chefen i texten? 
I artikeln tillskrivs Israelsson titeln tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i Norrbotten.  

----------------------------------------------------------------------------------- 

Textens sociokulturella kontextualisering: 

- Kan texten analyseras i en ideologisk innebörd? 
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Bilaga 3 - Artiklar 

Bilaga 3.1 

Arenabygget blev förlust för Peab 

Sparkrav. 

Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-08-21.  

Olle Lindström|TT. Sektion: Ekonomi.  

Sida: 21.  
Del: 1.  

Prestigebygget Tele 2 arena i Stockholm blev en ren förlustaffär för Peab. Nu ska det sparas. Över 100 

tjänstemän åker ut. 

○ ○Peab gör en förlust på 600 miljoner kronor för andra kvartalet. Orsaken är stora förlustreserveringar för flera 

byggprojekt, framför allt Tele 2 arena. Men hur mycket arenabygget, där fotbollslagen Hammarby och 

Djurgården har sin nyinvigda hemmaarena, har kostat byggföretaget är hemligt. 

 

-○Det går vi inte in på. Vi kan bara konstatera att det har varit ett väldigt kostsamt projekt för oss, säger vd 

Jesper Göransson. 

 

Under hösten ska Peab slutförhandla med beställaren om hur alla merkostnader ska fördelas. Men en sak står 

klar: -○Det är ett förlustprojekt för oss, säger Göransson. 

 

Andra trubbel som Peabs nye vd brottas med är inblandningen i gruvbolaget Northland och dess Pajalagruva, 

som höll på att gå i konkurs i vintras. Några stora pengar har Peab ännu inte förlorat. Förutom stora 

leverantörskrediter har Peab även gått in med nytt kapital i den räddningsaktion som sjösattes. Riskerna är stora 

om det går åt pipsvängen på nytt. 

 

-○Så är det, men där finns en annan ägarkonstellation nu, säger Göransson. 

 

Peabs ledning är inte heller nöjd med lönsamheten i affärsområdet bygg. 

 

-○Vi är för tunga på omkostnadssidan och vi är inte riktigt effektiva i vårt sätt att styra och leda verksamheten, 

säger Göransson. 

 

Därför sjösätts ett sparprogram som ska sänka de årliga kostnaderna med 350 miljoner kronor. Över 100 

tjänstemän beräknas därmed bli övertaliga. Men det är för tidigt att säga var någonstans i organisationen som 

neddragningarna kommer att ske. Samtidigt stuvas det om i ledningen. Flera chefer har fått gå den senaste tiden. 

 

De många hundra miljonerna i förlust tog aktieägarna på sängen. Aktien föll inledningsvis rejält men 

återhämtade sedan en del av fallet. 

 
© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren. 
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Bilaga 3.2 
 
Bolagets framtid vilar på trofasta konsumenter 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-11-11.  

Thorbjörn Spängs , Krönika. - thorbjorn.spangs@dn.se. Sektion: General.  
Sida: 18-19.  

Del: 1.  

Det handlade om att få alla medarbetarna att svälja en jäkligt besk medicin som dessutom skulle göra 

skitont. Tydligare än så kunde SAS-chefen Rickard Gustafsson inte sammanfatta fjolårets krisuppgörelse 

med åtta av bolagets fackklubbar. 

Den 12 november, i morgon på dagen ett år sedan, utropade SAS koncernchef sitt nu mer berömda "final call" 

(namnet på krispaketet). Konkursen stod för koncerndörren. Bankerna tryckte på. Ägarna tryckte på. 

Konkurrenterna tryckte på. 

 

För Rickard Gustafsson återstod bara en sak, dra på sig läkarrocken och ta fram den beska medicinflaskan. De 

anställda skulle ner på knä, kapitulera och gå med på kraftigt försämrade tjänstgöringsvillkor. Annars var det 

bara att stänga butiken för gott. Det hade kreditgivare och ägare lovat att sörja för. 

 

En vecka senare var den svåraste delen av operationen genomförd. Den 19 november hade alla åtta fackklubbar 

som kallats in till Köpenhamnförhandlingarna skrivit på. Det skedde under stress och press. Inte då så konstigt 

att missnöjet i dag puttrar fram från både kabinpersonal och piloter. 

 

SCCA, kabinfacket vid SAS i Sverige, slåss till exempel för att mildra effekterna av tuffare arbetspass och brist 

på raster. Fackföreningen Unionen ger sitt eldunderstöd och talar om rättsliga prövningar om ingen positiv 

förändring sker. 

 

Nu är det (tyvärr) inte mycket mer än smärre finjusteringar att hoppas på för pilot- och kabinanställda. Det 

kommer att bli fortsatt mycket tufft i branschen med tanke på att 

 

det är konkurrenterna som ritar kartan. Både Ryanair och Norwegian har valt att placera sin personal i 

bemanningsbolag i länder där det är skattemässigt mest fördelaktigt. 

 

SAS fortsätter också, än så länge, att hålla sig till traditionella lösningar som innebär konkurrensnackdelar i form 

av högre skatter och avgifter. Ett sådant förhållningssätt är dock inte hållbart i längden. Ska SAS vara med på 

banan blir det nog en förändring att vänta även här. 

 

För så här ett år efter den stora krisuppgörelsen börjar det kärva igen rent affärsmässigt för SAS. Nya svaga 

trafiksiffror i veckan skvallrar om att det inte går att blåsa faran över för Skandinaviens största flygbolag. 

Tendensen gick att avläsa redan i somras, en period då flygresorna brukar ligga på topp. 

 

Koncernledningen bekräftar nu att bolaget går mot en tuff höst och vinter. Trycket från dem som betalar mest, 

affärsresenärerna, kunde ha varit bättre helt enkelt. 

 

Under många år kunde SAS hämta mer pengar från ägarna när kassan tröt. Förra årets kris satte stopp för detta 

minst sagt lättvindiga beteende. I stället blir det nu att förlita sig på kampanjstyrda satsningar mot 

fritidsresenärerna av typen "en miljon billiga biljetter till salu" som vi har sett mycket av detta år. 

 

Företaget försöker med andra ord plocka in de för verksamheten nödvändiga pengarna där det går. Företagets 

lojalitetsprogram, Eurobonus, kommer som en följd av detta att utvecklas och förfinas för att behålla dem som 

nappar på "köpbilligbiljett"-erbjudandena. 

 

Löftet om en vinst för helåret 2012/2013 kvarstår. Men SAS har för att nå dit tvingats adoptera det som alla 

konsumentinriktade företag ägnat sig åt länge, nämligen att låsa upp kunderna genom olika kampanjer. 

Flygbolagets framtid vilar med andra ord på konsumenternas trofasthet. 
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Bilaga 3.3 

Gruvligt dåligt att inte lägga korten på bordet 

Aftonbladet. Publicerat i print 2013-10-19.  
Lena Mellin. - lena.mellin@aftonbladet.se. Sektion: General.  

Sida: 9.  

Del: 1.  

NORRKÖPING. Katastrofal krishantering av migrationsminister Tobias Billström har fått hans köp av 

aktier i ett gruvbolag att växa till proportioner det sannolikt inte har. Korten på bordet är en bra metod. 

Den tillämpar inte han. 

I går avslöjade chefsåklagare Martin Tidén vid Ekobrottmyndighetens finansmarknadskammare att han leder en 

förundersökning om misstänkt insiderbrott. 

 

Den rör migrationsminister Tobias Billström som i omgångar köpt 67 000 aktier i gruvbolaget Northland resources. Bland 

annat fem dagar efter att regeringskansliets avdelning för statligt ägande nåddes av beskedet att helstatliga LKAB:s 

fastighetsbolag skulle gå in med en stor summa pengar för att rädda det krisande gruvbolaget som utvinner järnmalm i Pajala. 

 

Billströms aktieaffärer avslöjades i somras av TV4 som genom ett ovanligt beslut i regeringskansliet också fick veta vilka 

datum migrationsministern köpt sina aktier. Det är normalt inte en offentlig uppgift. Vanligen publiceras ministrarnas aktie- 

och fondinnehav en gång om året utan uppgift om inköpsdatum. 

 

Men pengar, aktier, minister och gruvdrift är en farlig cocktail. Den sprider, rätt eller fel, giftiga ångor. Så giftiga att 

Ekobrottsmyndigheten ansåg att den måste ta sitt ansvar och alltså under-söka om ministern gjort sig skyldig till insiderbrott. 

 

Billström är inte delgiven misstanke om brott och åklagaren kommer att bestämma sig för om han ska gå vidare om ett par 

veckor. 

 

Så långt den rättsliga processen som alltså befinner sig i sin linda och som kanske aldrig kommer att komma längre. 

 

Men i allmänhetens ögon, i den mån den över huvud taget intresserat sig, är saken klar. Billström har orätt tjänat pengar på 

aktier. 

 

Det kanske han har, men inte på aktier i Northland resourses. Enligt egen utsago köpte han 34 000 aktier i bolaget under 

början av året. Då kostade aktien omkring 700 norska kronor, som mest 740 kronor. I går var den nere i drygt 3:63 på 

Oslobörsen där den är noterad. Han förefaller alltså ha gjort en usel affär. 

 

Men med dålig krishantering har Tobias Billström fått det att framstå som om det är tvärtom. I stället för att lägga korten på 

bordet har han sagt att "jag välkomnar att detta utreds", "jag tänker ligga kvar med det här innehavet framöver" eller "jag har 

ingenting att dölja". 

 

Tänk om han i stället sagt "vid de här datumen köpte jag aktierna för X tusen kronor. Nu är de värda så här mycket. Sorry, jag 

är ingen affärsman och jag kände inte alls till att LKAB vänt sig till finansdepartementet och frågat om de fick ge krishjälp"? 

 

Men gjort är gjort. Det blev tyvärr inte bättre av att Tobias Billström i går lämnade M-stämman för att delta i den förre 

belgiske premiärministern Wilfried Martens begravning. Billström är vice ordförande för den partigrupp Moderaterna ingår i 

EU, EPP. Martens var ordförande där. 

 

Men inte ens det berättade han. Han bara försvann. 

 

Pengar, aktier, minister och gruvdrift är en farlig cocktail 
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Bilaga 3.4 

Matdrömmen blev pannkaka 

Miljardsatsningen ska ge jobb - men "Matlandet Sverige" floppar 

Aftonbladet. Publicerat i print 2013-11-12.  
Anette Holmqvist. - anette.holmqvist@aftonbladet.se. Sektion: General.  

Sida: 14-15.  

Del: 1.  

Miljardsatsningen "Matlandet Sverige" skulle ge 20 000 nya jobb. I stället har över 10 000 jobb försvunnit i 

lantbruket. "Det är dessvärre en del av en strukturomvandling som pågått länge", skriver landsbygdsminister Eskil 

Erlandsson i en kommen-tar. 

I augusti 2008 presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) sin vision för miljardsatsningen Matlandet Sverige. 

 

Bland de övergripande målen finns att skapa 20 000 nya jobb genom mat och upplevelser till 2020 och att öka tillväxten på 

landsbygden. Under åren har projektet utvidgats. I dag handlar det till stor del om att sätta Sverige på kartan som "Europas 

främsta mat-land" - från jord till bord. 

 

Kostat över en miljard 

Satsningen, som hittills kostat 1,2 miljarder, har ofta marknadsförts av Erlandsson själv och internt fått arbetsnamnet "Eskil 

äter". Han har prisat kockar på galor och tagit varje chans att sälja in svenska produkter som Kalixlöjrom och gotländskt 

fårkött. 

- Vi vill lyfta den svenska maten och ge dem som arbetar med matproduktion lite stolthet och ett politiskt erkännande, har 

han tidigare sagt. 

 

'Försvinner människor' 

Men under åren har Matlandet Sverige också fått kritik. I februari i år kom en utvärdering av projektet som Erlandsson och 

regeringen beställt. 

Den kom med en rad kritiska slutsatser - bland annat att målet om 20 000 nya jobb var "oklart" och att dess "realism kan 

diskuteras". 

 

Enligt den senaste statistiken från Jordbruksverket har det under Matlandet Sveriges första tre år, 2007- 2010, försvunnit över 

10 000 jobb i lantbruket. Bedömningen är att minskningen sedan dess har fortsatt. 

 

- Vi ser att det försvinner människor ur jordbrukssektorn därför att vi rationaliserar och minskar produktionen. Vi klarar inte 

konkurrensen på prispressade produkter eftersom vi har så tuffa villkor här, säger Helena Jonsson, ordförande i 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. 

 

Hon menar att det är bra att man satsar på livsmedelsföretagande och produktion - men efterfrågar en genomtänkt strategi. 

Också Eskil Erlandssons politiska motståndare är skeptiska. 

- Matlandet Sverige är så löst i konturerna. Vad är det egentligen? säger Kew Nordqvist, MP:s landsbygdspolitiske 

talesperson. 

 

Matilda Ernkrans, S talesperson i miljö- och landsbygdsfrågor: 

- Det här skulle vara regeringens stora lösning för jobben på landsbygden. Men det finns absolut ingenting som tyder på att 

det har blivit så. 

 

Från turistnäringen är tongångarna mer positiva. 

- I grund och botten är Matlandet positivt. Man lyfter en näring och sätter fokus på den. Men det är ett långsiktigt projekt och 

man kan kanske inte se resultaten redan nu, säger Thomas Laurell, public affairs på organisationen Visita. 

 

'Har pågått länge' 

Eskil Erlandssons svarar på kritiken i en skriftlig kommentar till Aftonbladet: 

"Räknar man in fler än bara det första av Matlandets fokusområden, primärproduktionen, så har antalet sysselsatta ökat med 8 

500 och då har vi inte räknat med de jobb som uppkommit sedan halveringen av restaurangmomsen." Han fortsätter: "Det 

stämmer att antalet jobb inom lantbruket minskat, men det är dessvärre en del av en strukturomvandling som pågått länge i 

hela Europa." 
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Regeringen städar garderoberna inför valrörelsen 
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Det var nödvändigt för regeringen att sparka Arbetsförmedlingens generaldirektör. Men sättet det skedde 

på inger föga förtroende. Illa för regeringen, eftersom förtroende för dess duglighet att regera och att 

skapa jobb är central om den ska kunna bli omvald en tredje 

...gång. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) har vetat i några dagar nu att Arbetsförmedlingens styrelse saknade 

förtroende för Angeles Bermudez-Svankvist. Ändå gjorde hon ingenting de första dagarna. Styrelsen fick offentliggöra sin 

kritik mot generaldirektören och den kritiserade själv fick gå ut i pressen och deklarera "business as usual". När Hillevi 

Engström i går valde att ta bladet från munnen så höll hon en presskonferens som påminde om den som den 

socialdemokratiske finansministern Bosse Ringholm höll, sedan han avsatt Riksrevisonsverkets generaldirektör. Det var den 

berömda där Ringholm ständigt upprepade samma fras. 

 

Hillevi Engström ville inte svara på om Bermudez-Svankvist gjort något fel som generaldirektör, utan upprepade bara orden 

"samlad bedömning", "ohållbar situation" och "arbetsro", i princip hur frågorna än löd. Det gällde också när hon ombads 

beskriva om regeringen hade begått något misstag som lett fram till dagens situation. 

 

Frågan är varför hon inte bad generaldirektören att avgå redan i torsdags eller fredags, när hon fick veta styrelsens inställning, 

och besparar regeringen och Bermudez-Svankvist de senaste dagarnas turer. 

 

Det finns tre skäl för att denna affär ser illa ut för regeringen. 

 

För det första är Arbetsförmedlingen central för att bekämpa 

 

arbetslösheten - och jobb är regeringens viktigaste fråga. 

 

För det andra måste väljarna se alliansen som regeringsduglig om den ska kunna väljas om en tredje gång. 

 

För det tredje har Angeles Bermudez-Svankvist hållits fram av Moderaterna som en mycket lyckad generaldirektör. 

 

Ändå var det logiskt att låta henne gå. Regeringen ägnar sig nu åt att städa garderoberna inför valrörelsen. Det ska inte finnas 

några skelett där som vi journalister kan släpa fram i ljuset. Då är det viktigt att ha en bra chef för Arbetsförmedlingen. Också 

Socialdemokraterna bytte generaldirektör ett år före ett val, år 2005. 

 

Arbetsförmedlingen har legat i botten på statsvetenskapliga mätningar om förtroende för myndigheter, fått anmärkningar av 

Riksrevisionen och systemet med jobbcoacher och fas 3 har kritiserats hårt. 

 

Efter att den styrelse regeringen nyligen tillsatt uttalat att den saknade förtroende för generaldirektören så var det 

ofrånkomligt att sparka henne. Men regeringens arbetsmarknadspolitik skulle väcka större respekt om 

arbetsmarknadsministern kunde förklara huruvida generaldirektören med Sveriges näst högsta chefslön över huvud taget har 

begått något fel i regeringens ögon. Vilket eller vilka var det i så fall? Och behöver också arbetsmarknadspolitiken förändras? 

 

Det ska inte finnas några skelett där som vi journalister kan släpa fram i ljuset. Då är det viktigt att ha en bra chef för 

Arbetsförmedlingen. 

 
© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren. 

 



   
 

  66 

 

Bilaga 3.6 

Förlag får betala pocketkris 

Bokbranschen. Pocketstället nära konkurs 
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Pocketstället, en av de främsta aktörerna bakom pocketboomen i Sverige, hotas av konkurs. Vägen dit går 

över en friserad årsredovisning med lån som saknar täckning och en ägare som låter bokförlagen ta 

smällen. 

● Efter flera år med ständiga förluster är Pocketstället i praktiken slut som företag. Pocketstället var ett av de mest drivande 

företagen bakom de senaste tio årens pocketboom. Men Pocketförlaget i dag är inte samma företag som en gång drev på 

pocketförsäljningen i Sveriges livsmedelsbutiker. 

 

Sedan mitten av 2000-talet ägs företaget av en av riskkapitalbolaget Scopes fonder, ett bolag där ägarna genom åren lagt in 

mycket pengar i ägartillskott men nu väljer man att låta leverantörerna ta smällen. 

 

I ett försök att undvika konkurs har företagets ledning konstruerat ett aktieägartillskott, utan täckning och gått till tingsrätten 

med friserat underlag för att få en rekonstruktion godkänd. 

 

I rekonstruktionsunderlaget beskrivs Pocketställets framtida möjligheter som stora men verkligheten är mer bister. 

- Bakgrunden till rekonstruktionen är att vi måste ha större volym, det går inte med de volymer vi har i dag. Kostnaderna är 

för höga, marginalerna är för tunna, säger bolagets styrelseordförande, Birgitta Hedberg Johansson. Samma sak säger en av 

Scopes stora delägare, Mikael Kamras. 

 

Pocketställets framtidsutsikter försämrades betydligt när man tappade en av sina största kunder Reitan (Pressbyrån) och 

minskade sin omsättning från 130 miljoner kronor 2011 till 75 miljoner kronor 2012. När sedan största kunden Coop sade 

upp kontraktet i somras var det något av en dödsstöt. Ytterligare cirka 30 procent av omsättningen försvann då. 

 

Pocketstället har i dag skulder på drygt 27 miljoner kronor. I huvud-sak till leverantörerna, svenska bokförlag. Om inte 

förlagen god-känner att skriva av åtminstone 85 procent av sina fordringar faller hela upplägget. 

 

Bolaget borde ha fallit redan vid årsskiftet. Senaste årsredovisningen visar att Pocketstället gick med en förlust på 15 

miljoner kronor 2012. Scope valde att låta Pocketställets moderbolag Bookstop gå in med ett aktieägartillskott på 

motsvarande summa. 

 

Vad ingen, inklusive revisorn, berättade var att lånet saknar täckning. Om Pocketstället skulle behöva realisera dessa pengar 

så finns de inte. Moderbolagets enda tillgångar är aktier i Pocketstället, värderade till 55 miljoner kronor. 

 

Eftersom moderbolaget Bookstop och dotterbolaget Pocketstället har samma styrelse så har alla beslutsfattare haft full insyn i 

hanteringen när de förhandlat med sig själva. 

 

Kristina Patek, Scopes representant i styrelserna, säger att det inte fanns eller finns någon täckning för detta aktieägartillskott. 

 

Hur kan man göra så? 

-Vadå kan göra? Vad har man för val? Du får tala med revisorn som godkänt årsredovisningen, säger hon. 

 

Ni låter era leverantörer ta smällen fast ni har solventa ägare? 

- Jag kan inte svara på den frågan. Jag är bara rådgivare. 

 

Så ser upplägget ut. Riskkapitalbolaget Scope agerar som rådgivare till sina investerare i Scopes olika riskkapitalfonder. I det 

här fallet Scope Growth 2 LP med drygt en miljard kronor i kapital. 

 

Bolaget är registrerat på Jersey och bland investerarna syns, förutom 4:e och 6:e AP-fonden, aktörer som SEB Stiftelsen och 

Skandia Liv. 

 

Pocketställets möjligheter att överleva även om förlagen går med på en ackordsuppgörelse är minimala. Det saknas 
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fortfarande kapital för att köpa och sälja böcker och hantera returer. Risken är att företaget bara "toppfyller" sina kunders 

hyllor: ger dem garanterade toppsäljare med så lite returer som möjligt. Det skadar bredden och påverkar många bokförlags 

möjligheter att synas i kommande julhandel. 

 

Är ägarna villiga att skjuta till kapital? 

- Om bolaget kan visa långsiktig lönsamhet, stå på egna ben efter rekonstruktionen, säger Mikael Kamras, en av Scopes 

huvudägare. 

 

Den allmänna meningen i bokbranschen är att när Scope inte tar sitt ägaransvar visar det att de inte tror på framtiden. Inga 

förlag som har krav på Pocketstället tror att företaget har en långsiktig framtid, men alla är beredda att lyssna till om det finns 

något som kan räddas. Om Pocketstället går i konkurs är det stor risk att exponeringen av pocketböcker, antalet bokhyllor i 

butikerna, minskar drastiskt. 

 

En annan effekt, om Pocketstället går i konkurs eller får till en rekonstruktion, blir att de mindre aktörer som gjort affärer 

med det Scopeägda företaget går i konkurs. För andra kan en hel årsvinst raderas ut. 

 

Hård konkurrens. Tre företag på marknaden 

 

● Detaljhandeln i Sverige har de senaste tio åren varit en viktig försäljningskanal för pocketböcker. Det är via Ica, Coop, 

Axfood, Bergendahlsgruppen och andra livsmedelsbutiker och detaljhandlare som den stora försäljningsökningen kommit. ● 

Tre företag - Pocketgrossisten (ägt av Bonniers), Pocketstället och Select (privatägt) - har konkurrerat på den här marknaden. 

● De senaste fem åren har kampen varit stenhård och utan vinnare. Rabatterna har ökat och ökat tills marginalerna inte längre 

räckt till. ● Alla tre företagen har i dag en ekonomiskt ansträngd situation. 
 
© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren. 
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Bilaga 3.7 

Vägrar att avgå 

■ Skandalchef surfade för 281 000 ■ Styrelsen i krismöte efter avslöjande ■ Svaret: Det är 

business as usual 
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STOCKHOLM/HARPSUND. Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, 50, ringde och 

surfade för 311 000 kronor. Bara timmar efter Aftonbladets avslöjande meddelade styrelsen att förtroendet för 

skandalchefen är slut. Svaret: - Det är "business as 

...usual". Mobilräkningar på hundratusentals kronor. Det fick skattebetalarna stå för efter att generaldirektören Angeles 

Bermudez-Svankvist varit på resa till Dominikanska republiken och Sydkorea. 

Aftonbladets avslöjande i går morse slog ner som en bomb. 

Under perioden mars 2012 till augusti 2013 mobilsurfade Bermudez-Svankvist för 281 000 kronor. Hennes totala 

mobiltelefonkostnad låg på 311 000 kronor. 

 

Skyllde ifrån sig 

Orsaken till de skyhöga räkningarna var att hon inte hade slagit av dataroamingen - trots att myndigheten har en tydlig policy 

på sitt intranät: "Hantering av telefonen utomlands. Följande åtgärder skall vidtagas: Det mobila nätverket skall stängas av. 

För att undvika kostnader." 

Men själv skyllde generaldirektören i går på Arbetsförmedlingens it-avdelning: 

- Jag är mycket i tjänst, både i Asien, Mellanamerika och Afrika och dataroamingen har varit på, och där har det brustit i 

myndighetens hantering av teknikkontroll, säger Angeles Bermudez-Svankvist till Aftonbladet. 

 

I går togs generaldirektörens agerande upp när myndighetens styrelse höll ett krismöte. Efteråt kom beskedet: - 

Arbetsförmedlingens styrelse har inte längre förtroende för ledningen, bland annat Angeles Bermudez-Svankvist, sa 

styrelseledamoten Joachim Berner till TV4 Nyheterna. 

 

Inte lyckats leverera 

Facket var snabbt ute och stödde styrelsen. 

Arbetsförmedlingens styrelseordförande Christina Johansson fördjupade kritiken och påpekade att Arbetsförmedlingen inte 

lyckats leverera i fråga om effektivitet, samt att förtroendet ligger i botten i alla undersökningar som genomförts inom 

myndigheten. 

- Ansvaret ligger ju hos ledning och styrning och ytterst så sitter ju gd som ska kunna leverera i förhållande till det som 

efterfrågas, sa hon till TT. 

 

Väntar på styrelsen 

Under en presskonferens var Angeles Bermudez-Svankvist helt oförstående till uttalandena: 

- Jag är förvånad över styrelsens agerande, eftersom det vid tidigare sammanträden inte har meddelats någon kritik. 

Hon sa att hennes förordnade som generaldirektör är en fråga för regeringen och inte för styrelsen. Sedan slog hon fast att 

hon tänker fortsätta som chef. 

- Det är "business as usual", sa hon till journalisterna. 

Regeringen vägrade under gårdagen uttala sig i frågan om man har förtroende för Angeles Bermudez-Svankvist eller inte. 

 

Efter regeringsbudgetförhandlingar på statsminister Fredrik Reinfeldts rekreationsbostad Harpsund kommenterade 

finansminister Anders Borg (M) Aftonbladets avslöjande: 

 

- Vi ska få samlad information från styrelsen och se vilken information som de har haft och vad som föreligger. Sedan måste 

man gå igenom det här samlat och ordnat och återkomma kring det. 

 

Kräftskivka & bastu 

 

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström avböjde intervjuer under hela dagen. 

- Hon befinner sig just nu i förhandlingar och har ingen möjlighet att kommentera, sa hennes presssekreterare Niklas 

Gillström. 
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Samtidigt sågs några av ministrarna basta, däri-bland Jan Björklund och Fredrik Reinfeldt. 

Klockan åtta var det lugnt på Harpsundsjön. Samtidigt som solen gick ner stängde regeringen in sig i huvudbyggnaden för 

den traditionsenliga kräftskivan. 
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IF Metall: Jag är oerhört kritisk till att det här kan inträffa 
igen 

'Kunde ha undvikits' 
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De två männen hade inte behövt drunkna i tjära slår IF Metall fast. Nu efterlyser de fler inspektioner. - Vi har 

halverat vår inspektörsstyrka, säger Anita Israelsson på Arbetsmiljöverket. 

Gårdagens dödsolycka på SSAB inträffade två år efter att en entreprenörsanställd dog och kollegan Gustaf Seppelin Solli, 21, 

skadades svårt när de arbetade för Nordkalk - som är beläget på SSAB:s industriområde i Luleå. 

 

Inte inspekterat 

Nu riktar IF Metall skarp kritik mot Arbetsmiljöverket, som inte har inspekterat Nordkalk efter den tragiska olyckan 2011. 

- Jag är helt övertygad om att arbetsplatsolyckor av den här oerhört dramatiska omfattningen kan undvikas. Jag utgår också 

från att ansvarig myndighet i det här fallet Arbetsmiljöverket nu äntligen kommer i väg och gör en ordentlig inspektion, säger 

Anders Ferbe, ordförande för fackförbundet IF Metall. 

- Jag är oerhört kritisk till att det här återigen kan inträffa på SSAB:s anläggning. 

 

Enligt tidningen Arbetarskydd har Arbetsmiljöverket ännu inte inspekterat Nordkalks anläggning intill SSAB i Luleå - trots 

dödsolyckan. 

- Vi har inte prioriterat det. Alla tillbud och olyckor följs upp, men vi har inte varit där på en inspektion, säger Anita 

Israelsson, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i Norrbotten, till tidningen. 

 

När Aftonbladet når Anita Israelsson uppger hon att myndigheten har gjort flera inspektioner på SSAB. 

- Men om vi har inspekterat just det här arbetsområdet kan jag inte svara på. 

 

Förfärlig statistik 

Israelsson säger att regeringens politik har lett till att Arbetsmiljöverket fått allt knappare resurser. 

- Vi har halverat vår styrka på inspektörskåren bara i Norrbotten. Det kan man ställa mot att vi har väldigt många industrier 

som är riskfyllda. Vi försöker prioritera utifrån de resurser vi har. 

 

Sedan 2003 har nu fem personer dött i arbetsplatsolyckor på samma begränsade område i Luleå. 

 

Anita Israelsson förklarar den förfärliga statistiken med att många av industrierna tar in entreprenörer. 

 

- Det har varit väldigt tragiska dödsolyckor. Och det vi ser på de här tunga basnäringarna är att det är entreprenörer som har 

blivit drabbade. De kommer in på ett arbetsområde som är en okänd arbetsplats och det kräver noggrann riskbedömning, 

säger hon. 

 

"Kännbara straff" 

 

Gustaf Seppelin Solli fick 55-procentiga brännskador i kalkolyckan för två år sedan. Han beklagar det som hände i går på 

SSAB. 

 

- Det behövs skärpta straff. En företagsbot är ju ingenting för en storfirma, det ska vara riktigt kännbara straff. Det borde 

även finnas ett ökat arbetsgivaransvar, säger han. 

 

TRE ANDRA DÖDSOLYCKOR PÅ SSAB:S INDUSTRIOMRÅDE 

JULI 2003: En slovakisk 26-årig murare omkommer när han störtar sju meter ner i en het ugn på SSAB i Luleå. Mannen 

arbetade med reparationer av koksugnar vid SSAB i Luleå. MAJ 2004: En 38-årig murare omkommer och tre skadas när en 

lyftögla skulle svetsas fast på en transportvagn. En kraftig explosion inträffade på grund av att det bildats vätgas i den 

gjutmassa som använts i arbetet med vagnen. NOVEMBER 2011: Johan Löfroth, 23, avlider efter arbete med att rengöra en 

het kalkugn åt företaget Nordkalk. Ugnen var för varm och när vattnet sprutades in vällde 200-gradig vattenånga och frätande 

kalk över sju män, en av dem Gustaf Seppelin Solli som drabbades av 55-procentiga brännskador. 

 


