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Fördömd?

Strävan efter synlighet är en av de största 

utmaningarna för organisationer i dag. Dagens 

medier erbjuder många möjligheter till det, men 

det blir också allt svårare för organisationer att 

kontrollera den egna mediebilden. Kritik, åsikter 

och rykten kan få snabb medial spridning, samtidigt 

som journalistiken i sig blir alltmer värderande. 

I medierna definieras allt oftare rätt och fel 

och företag och andra organisationer hyllas eller 

fördöms. Den värderande journalistiken sätter därmed 

organisationers moraliska kompass och frågor om 

ansvar och etik i fokus. 

 I Föredöme eller fördömd? undersöks villkoren för 

organisationers synlighet och hur medierna påverkar 

våra uppfattningar om organisationers ansvarighet 

och moral. Utifrån aktuell forskning analyseras 

två tydliga och tongivande samhällstrender: en 

ökande medialisering och en ökande moralisering av 

organisationer och deras verksamheter. Medierna har 

i allt större grad en roll som moralisk domstol, och 

författarna diskuterar vilka konsekvenser det får 

för ledningen och organiseringen av alla typer av 

verksamheter.
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Förord

I vår roll som forskare har vi deltagit i flera forskningsprojekt som på 
olika sätt har analyserat medierna och deras betydelse för organisatio-
ners – ofta företags – verksamhet och organisering. Vi har märkt av 
ett ökat intresse från studenter och praktiker att diskutera mediernas 
möjlighet att sätta agendan för och definiera vad som är moraliskt 
eller omoraliskt, vad som är ansvarsfullt eller ansvarslöst. Och vi har 
kunnat notera situationer där medierna lyfts fram som en motpart till 
organisationer – en motpart som behöver hanteras. Är det kanske på 
så vis att medierna allt oftare granskar och värderar organisationers fö-
rehavanden på ett sätt som dessa tidigare inte varit vana vid? Inte säl-
lan handlar det om granskning och genomlysning av organisationers 
moraliska kompasser. Moraliskt laddade frågor går sällan att beskriva 
i svart eller vitt, men i den mediala rapporteringen belyses frågorna 
oftast just i dessa två extremer. 

Den här boken har kommit till för att väcka diskussion om medi-
ernas möjlighet att påverka idéer om hur organisationer och deras 
ledare bör agera för att vara moraliska och ansvarsfulla. Boken bygger 
på vår egen och andras forskning. Vår ambition är att ställa ett antal 
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frågor, snarare än att ge några definitiva svar om sakernas natur. Det 
är frågor som vi hoppas kan ligga till grund för reflektion, diskussion 
och fortsatt forskning. 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som på olika sätt gjort det 
möjligt för oss att färdigställa den här boken. Ett stort tack går till 
de personer som ställt upp på intervjuer för de studier som ligger 
till grund för boken. Vi vill också tacka alla våra kollegor som i oli-
ka skeden och vid olika seminarier läst och insiktsfullt kommente-
rat vårt manus. Stort tack till kollegorna vid organisationssektorn på 
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, vid Score vid 
Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm universitet samt vid 
Center for Management and Organization på Handelshögskolan i 
Stockholm! Ett särskilt tack vill vi rikta till Tommy Borglund och 
Matilda Dahl som grundligt läst tidigare versioner av vårt manus och 
därigenom gett oss ovärderliga kommentarer. Slutligen vill vi tacka 
Gabriella Stjärnborg och Ilinca Benson på SNS som varit mycket vik-
tiga i slutskedet av arbetet med boken.

Maria Grafström, Pernilla Petrelius Karlberg och Karolina Windell
Stockholm i augusti 2013
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1: moraliserande 
granskning

Organisationer lägger idag allt mer tid och kraft på att hantera bil-
den av sig själva. Hur organisationer uppfattas, vilket förtroende och 
vilket anseende de har hos allmänheten och intressenter tycks ha bli-
vit allt viktigare. Det tar sig bland annat uttryck i att organisationer 
– såväl privata och offentliga som ideella – förstärker sina kommu-
nikationsavdelningar och i att kommunikations- och PR-branschen 
kraftigt expanderat sedan 1990-talet. Allt fler organisationer tar hjälp 
för att hantera den egna mediebilden och för att sköta den externa 
kommunikationen. Under de senaste decennierna har forskare också 
pekat på att medierna fått en allt mer central roll i att forma åsikter 
och uppfattningar om organisationer. Ett gemensamt drag i forsk-
ningen är att medierna lyfts fram som konstruktörer och bärare av 
idéer och uppfattningar om organisationer och deras ledare. Deras 
hyllande eller fördömande får konsekvenser för hur organisationerna 
och deras ledare uppfattas.

Samtidigt pågår en ständig förändring i mediernas sätt att arbeta, att 
välja perspektiv samt organisera och formulera  nyhetsrapporteringen. 
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Föredöme eller fördömd?

Sedan 1980-talet har aktieägarperspektivet i allt högre utsträckning 
dominerat rapporteringen inom ekonomijournalistiken. Vi märker 
nu en tendens mot en mer samhällsorienterad utgångspunkt för rap-
porteringen, med ett särskilt intresse för företags och andra organi-
sationers ansvar i bredare bemärkelse än att skapa vinst för (aktie)
ägarna. Inte minst ser vi tecken på att rapporteringen övergår i aktiv 
granskning av organisationers agerande. Det tar sig uttryck i en mer 
moraliserande granskning som sätter ljuset på moraliskt värdeladdade 
frågor, men också i att rapporteringen sker i en moraliserande ton. 
Medierna inte bara granskar och rapporterar, utan antar därutöver 
uppgiften att bedöma om organisationers och ledares handlingar är 
hedervärda eller klandervärda. 

Organisationers moral bedöms och värderas inte heller enbart av 
de etablerade mediekanalerna. Nya möjligheter att kommunicera 
på webben skapar utrymme för alla som vill uttrycka såväl missnöje 
som beundran för organisationer. En åsikt – lögn eller sanning – kan 
snabbt få spridning i det sociala medielandskapet. Synliggörandet av 
organisationer, deras ledare, verksamheter och värderingar tar sig ut-
tryck i delvis nya sammanhang. Organisationer är synligare än någon-
sin; de strävar ofta själva efter att synas och allt fler aktörer gör dem 
synliga – på gott och ont. 

Vi diskuterar här villkoren för synligheten. Hur ser den ut? Vad 
präglar mediernas rapportering? Vad får den för konsekvenser för or-
ganisationer och deras relation med medierna? Vi vill med den här 
boken sätta ljuset på och reflektera över på vilket sätt och i vilka si-
tuationer mediebilden påverkar synen på vad som är rätt och vad som 
är fel – vad som hyllas och eftersträvas och vad som fördöms och 
förkastas. En utgångspunkt för boken är att visa på och diskutera vilka 
tänkbara risker som finns med att organisationer allt oftare fördöms 
och döms i medierna. Mediernas roll som moralisk domstol får kon-
sekvenser för ledning och organisering av alla typer av verksamheter 
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1: Moraliserande granskning

som strävar efter öppenhet. Organisationers strävan efter att synas, i 
kombination med den allt större mediala kritiken, är en av vår tids 
stora organisatoriska utmaningar. 

Strävan efter synlighet
Organisationer arbetar idag intensivt med att synliggöra sin verksam-
het. Det finns en utbredd ängslan för att inte synas, och uppfattning-
en ”syns du inte, finns du inte” är väl etablerad. I grunden handlar 
det om en ökad strävan efter att profilera sig och att skapa ett gott 
anseende. Att organisationer arbetar med att stärka sina varumärken 
är självfallet inget nytt. Men idag ser vi tendenser till att organisa-
tioner i allt högre utsträckning aktivt kommunicerar för att skapa 
en sammantagen önskvärd bild av organisationen. I en digitaliserad 
värld anses det paradoxalt nog vara både enklare och svårare att synas. 
Möjligheterna att presentera sig själv och sin organisation har aldrig 
varit så stora som nu. Men när allt fler vill göra sina röster hörda, blir 
konkurrensen om uppmärksamheten tuff. 

Redovisningsforskaren Michael Power menar att det har blivit allt 
viktigare hur organisationer uppfattas. Organisationers anseende ses 
idag som en central resurs som ledare och chefer sedan 1990-talet läg-
ger betydande kraft på att hantera. En av Powers poänger är att an-
seendet betraktas som en osäkerhet som ledare, konsulter och andra 
experter i allt högre grad försöker hitta verktyg för att styra och kon-
trollera. Power med kollegor visar också hur begreppet anseenderisk 
(reputational risk) har etablerats som ett dominerande tankesätt som 
påverkar hur verksamheter organiseras.1 Det innebär att idéer om vad 
som utgör riskhantering (risk management) har expanderat till om-
rådet anseende och att mycket av det som organisationer idag gör 
därmed utgår från att minimera riskerna att förlora anseendet. Det 

1. Power m.fl. 2009.
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arbetet handlar i hög grad just om att hantera den offentliga, mediala 
bilden av verksamheten. 

Ett ökat fokus på synlighet bör också förstås i ljuset av det som 
Power redan 1997 beskrev som the audit society – på svenska ofta kall-
lat granskningssamhället. Det innebär att vi befinner oss i en tid där 
allt fler organisationer strävar efter att granska och utvärdera andra 
organisationers verksamhet. Det har helt enkelt blivit viktigare att 
kunna jämföra organisationers prestationer med varandra. Det inne-
bär även att det har blivit viktigare att bli synliggjord (på rätt sätt) för 
att därmed kunna utvärderas. Öppenheten, eller kanske snarare den 
information som öppenheten förväntas ge, ses som vägen till stärkt 
anseende, förtroende och tilltro från allmänheten och intressenter 
som kunder, leverantörer och investerare. Power med kollegor beskri-
ver utvecklingen som att det inte finns något ställe för stora formella 
organisationer att ”gömma sig” på – vare sig de vill eller inte kommer 
de att avkrävas information och ett visst mått av öppenhet.2

De flesta verksamheter anser att det är viktigt att bemöta och han-
tera bilderna i medierna av den egna verksamheten. Bilderna av den 
egna organisationen bör i möjligaste mån överensstämma med organi-
sationens egna föreställningar om sig själv. Det finns alltså en idé om 
att den mediala bilden behöver ”putsas” för att komma i samklang 
med hur organisationen själv vill bli uppfattad. Dessa åtgärder för 
att hantera medierna kan vara prioriterade och påkallade trots att en 
organisation inte utsätts för negativ publicitet. Företagsekonomerna 
Lars Engwall och Kerstin Sahlin har diskuterat den tilltagande redi-
geringen av bilder i näringslivet utifrån begreppet redigerade företag 
(edited corporations).3 Därmed sätter de ljuset på att det finns domi-
nerande normer inom näringslivet som betonar vikten av att delta 
i redigeringen av mediebilden av företaget. Det blir med andra ord 

2. Power m.fl. 2009, s. 316.
3. Engwall & Sahlin 2007.
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1: Moraliserande granskning

svårt, och kanske till och med omöjligt, att inte ge sig i kast med att 
forma och förmedla bilder av den egna organisationen.

Medierna är inte oberoende rapportörer utan medskapare av 
verkligheten. Men mediebilden är heller inte en produkt enbart av 
redaktionella medier och journalistisk verksamhet utan skapas i ett 
samspel mellan flera aktörer. Ofta utvecklas dominerande bilder av en 
verksamhet i en växelvis redigering mellan en mångfald aktörer, och 
de bilder av organisationer som florerar kan betraktas som resultaten 
av en redigeringsprocess. Organisationer är därmed inte passiva ob-
jekt för mediernas granskningar utan bidrar själva till att forma den 
mediala bilden. Företagsekonomen Matilda Dahl visar hur avbild-
ningar – eller bilder om man så vill – växer fram i växelverkan mellan 
granskaren och den granskade.4 Granskningen som process är därmed 
med om att forma verkligheten snarare än att objektivt avbilda den. 

Redigeringen av mediebilder är inte sällan en omedveten process 
som följer väl etablerade normer för hur dessa bilder ska se ut och hur 
de ska tas fram. Det finns oskrivna regler eller rutiner som varje aktör 
som deltar i redigeringsarbetet förhåller sig till och styrs av – medvetet 
eller omedvetet. Dessa föreskriver hur redigeringsarbetet ska gå till 
och vem som gör vad i denna process.

Gemensamt för de organisationer som lägger resurser och tid på 
att producera och försöka styra bilden av den egna verksamheten är 
att de har starka föreställningar om att medierna har stor makt att 
forma omgivningens uppfattningar om organisationer. Det är idéer 
som tas för självklara och därför sällan ifrågasätts eller utmanas. Uti-
från det perspektivet har det blivit allt viktigare att synas på den me-
diala arenan och i möjligaste mån porträtteras som ett föredöme. Det 
läggs också alltmer engagemang på att minimera risken att utsättas för 
kritik och att fördömas i offentlighetens ljus. Ofta beskrivs detta som 

4. Dahl 2012.
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en balansakt där synligheten anses ha ett pris då uppmärksamheten 
riskerar att leda till kritik och fördömanden.

medialisering och moralisering 
Organisationer ställs idag inför utmaningen att hantera två tydliga 
och tongivande samhällstrender: medialisering och moralisering. Den 
förra är en utveckling som går långt tillbaka i tiden. I takt med att 
medierna har fått allt större utrymme och allt fler organisationer me-
dialiserats, har utvecklingen också förändrat maktstrukturerna och 
relationerna i samhället. För den organisation som önskar kommu-
nicera med sina intressenter är medierna en central aktör och arena. 
Medieforskaren Jesper Strömbäck argumenterar för att medierna har 
stor påverkan på organisationers agerande, eftersom organisationer 
tenderar att anpassa sig själva och den egna presentationen efter före-
ställningar om hur medierna fungerar.5 Forskare kallar ofta detta för 
medielogiken. I ett medialiserat samhälle blir medielogiken en styr-
mekanism för hur verksamheter organiseras, hur aktiviteter prioriteras 
och hur beslut fattas (eller inte fattas). En tänkbar förklaring till me-
dialiseringen är inte enbart etableringen och framväxten av fler medier 
som organisationerna måste förhålla sig till, utan även framväxten av 
en professionell kommunikatörskår.6 Som vi nämnde inledningsvis 
lägger allt fler organisationer allt större resurser på kommunikation. 
Samtidigt etablerar sig allt fler professionella kommunikatörer och 
PR-konsulter. I början av 1990-talet fanns endast ett fåtal aktörer på 
PR-konsultmarknaden; två decennier senare finns över 80 byråer med 
byråintäkter på mer än 1,5 miljarder kronor.7 Därigenom utvecklas 
också gemensamma idéer och normer om vad medier är, hur dessa ska 

5. Strömbäck 2004.
6. Tyllström 2013; Pallas & Strannegård 2010; Pallas & Fredriksson 2013.
7. Tyllström 2010.
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1: Moraliserande granskning

hanteras och inte minst hur kommunikationen bör utformas för att 
den rätta bilden av organisationen ska förmedlas.

Den andra samhällstrenden är en ökad moralisering över organi-
sationers förehavanden. Organisationer inom många områden om-
beds allt oftare redogöra för hur deras verksamhet påverkar samhäl-
let och miljön. Fler organisationer uppger att de arbetar aktivt med 
socialt och miljömässigt ansvar – ofta under beteckningen Corporate 
Social Responsibility (CSR).8 Socialt och miljömässigt ansvar har ut-
vecklats till en aspekt som av många anses ha allt större bäring på 
företag och andra organisationers anseende samtidigt som mediernas 
roll är särskilt stark i frågor där allmänheten saknar möjlighet att hitta 
information på annat sätt.9 När det finns en informationslucka blir 
mediebilden helt avgörande för hur allmänheten uppfattar händelser 
och aktörer. Vi använder i den här boken begreppet moralisering för 
att förstå hur mediebilden och medielogiken är sammanflätade med 
vad som anses vara ett önskvärt och passande organisationsbeteende. 
Moraliskt värdeladdade frågor spänner över ett brett fält. Vad som blir 
föremål för moralisering och vad som lyfts fram som ansvarsfullt eller 
ansvarslöst är beroende av tid och sammanhang. 

Organisationer måste idag vara förberedda på att kunna hantera 
en kritisk granskning utifrån en moralisk vinkel. Myndigheter måste 
kunna svara på frågor om hanteringen av skattemedel, företag måste 
visa att de tar mänskliga rättigheter på allvar och att de kan säkerställa 
att miljön inte belastas av deras verksamhet, och ideella organisatio-
ner måste kunna redogöra för att pengarna som samlas in verkligen 
går till det som utlovats. Med det ökade intresset för frågor som rör 
moral märks också hur organisationer och deras ledare antingen ut-
nämns till hjältar och hyllas eller ses som bovar och kritiseras för skan-
dalöst beteende. Dessa värderingar görs ofta i offentligheten genom 

8. Windell 2006; Grafström m.fl. 2008.
9. Einwiller m.fl. 2010.
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att organisationer och deras ledare lyfts fram genom utmärkelser eller 
fördöms offentligt. Mediernas moralisering är tveeggad: den innebär 
både att fokus sätts på frågor av moralisk karaktär och att själva rap-
porteringen, det journalistiska hantverket, använder moralisering som 
ett dramaturgiskt verktyg.

Vår ståndpunkt är att fria och oberoende medier har en central 
och avgörande betydelse för att ett demokratiskt samhälle ska kunna 
fungera. I det journalistiska uppdraget ligger bland annat att granska 
och peka ut felaktigheter, men vi tycker oss ana en glidning mellan 
rollen som kritisk granskare och rollen som domare. Medierna har 
otvetydigt en central roll att spela när det gäller att granska andra ak-
törer med makt. Journalistiken ska syna andra i sömmarna, lyfta fram 
oegentligheter och maktmissbruk. Men journalistiken innehåller idag 
också allt oftare tendenser till moralisering, ansvarsutkrävande, för-
dömande och sökande efter syndabockar. Ett exempel som illustrerar 
denna glidning i föreställningen om god journalistisk gärning hittar 
vi i branschtidningen Resumé (6 augusti 2012). I en artikel rubricerad 
”Han fällde Christina Lugnet” hyllas en journalist för sin betydande 
journalistiska gärning när hans grävande reportage om Tillväxtverkets 
interna representation bidrog till att Tillväxtverkets generaldirektör 
utkrävdes ansvar för det inträffade och tvingades lämna sin post. Det 
tycks vara eftersträvansvärt inom journalistiken att utse syndabockar 
och kräva att någon ”tar ansvar” genom att avgå snarare än att mer 
djupgående analysera och problematisera fenomen och händelser. 

Vi menar att det finns anledning att närmare syna och problema-
tisera dels vilken roll medierna har fått i denna granskningsprocess, 
dels vilka konsekvenser det har för organisationer och näringsliv. Vår 
utgångspunkt är att medialiseringen av organisationer har ökat, och vi 
argumenterar för att i synnerhet moraliskt laddade frågor har fått ökat 
spelrum i medierna. Vi lyfter fram och reflekterar kring mediernas roll 
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som moralisk domstol – en roll som innebär att organisationers och 
individers beteende inte bara synliggörs utan också värderas. 

I följande kapitel kommer vi att diskutera och vända och vrida på 
vår huvudtes att medierna allt oftare agerar moraliska domstolar. Som 
utgångspunkt för denna diskussion har vi valt att använda en utförligt 
beskriven fallstudie av en organisation, Röda Korset. Den handlar om 
den negativa publicitet som organisationen mötte och tvingades han-
tera under 2010. Det finns många sätt att studera hur organisationer 
påverkar, påverkas av och samspelar med medierna. Innehållsanalyser 
av publicitet visar exempelvis hur frågor, händelser och aktörer ges 
form och mening i enlighet med den rådande medielogiken. Intervju-
er och observationsstudier av både kommunikatörer och journalister 
visar i stället hur dessa mediala bilder skapas. I vårt fall har vi gjort 
både och – vi kombinerar innehållsanalys av medial publicitet med 
intervjuer och observationer. Det som skiljer fallet Röda Korset från 
de flesta andra studier som finns inom området är dock att vi hade 
förmånen att få studera hur de anställda förhöll sig till och tvingades 
hantera den kritik som riktades mot verksamheten i medierna – kritik 
som formulerades av både journalister och andra aktörer. Eftersom en 
av oss tre författare löpande kunde observera och intervjua personer 
verksamma på Röda Korsets huvudkontor när mediekritiken var som 
tuffast fick vi möjlighet att analysera och reflektera över hur en organi-
sation genomgick en process mot att bli alltmer medialiserad. 
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Den 8 maj 2010 meddelade Röda Korset vid en presskonferens att 
medlemmarna beslutat att ordföranden Bengt Westerbergs arvode 
skulle sänkas från 68 000 kronor i månaden till 55 000 kronor. Några 
månader senare, i oktober, informerade Röda Korset att Westerberg 
inte skulle ställa upp till omval som ordförande kommande sommar. 

Varför ansåg Röda Korsets medlemmar att Westerbergs arvode var 
för högt och varför valde Westerberg att inte ställa upp för omval? 
Röda Korsets agerande hänger samman med den intensiva mediebe-
vakning som organisationen utsattes för under våren 2010. Uppmärk-
samheten som Röda Korset fick illustrerar hur mediernas skildring 
inte enbart påverkar den offentliga bilden av en organisation utan 
också organisationens självbild och hur det i sin tur får konsekvenser 
för organisationens verksamhet, organisering och inte minst framtida 
kommunikation sarbete.10

10. Fallbeskrivningen är tidigare publicerad i modifierad form i Petrelius Karlberg m.fl. 2012.
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Bedragaren 
I juni 2009 polisanmälde svenska Röda Korset sin dåvarande kom-
munikationsdirektör Johan af Donner för misstankar om försking-
ring. Historien om Röda Korsets kommunikationsdirektör som stal 
pengar fick stort medialt utrymme under den efterföljande hösten. 
Det var en påfrestande period för Röda Korset, då trycket utifrån var 
stort. Samtidigt som mängder av människor, både medlemmar och 
representanter för allmänheten, hörde av sig till organisationen kunde 
Röda Korsets anställda inte lämna några svar då de själva levde i oviss-
het om vad som egentligen hade hänt. När åtalet slutligen stod klart, 
konstaterades att drygt 7 miljoner kronor hade förskingrats. Skan-
dalen var ett faktum. I denna röra, när kommunikationsbehovet var 
som störst, stod kommunikationsavdelningen utan chef. I och med 
att rättegången inleddes i mitten av januari 2010 fanns förhoppningar 
inom Röda Korset att medieuppmärksamheten skulle stillna, att den 
juridiska processen skulle ha sin gång och att organisationen skulle få 
lugn och ro. Så blev det inte.

Ordförande Westerbergs arvode 
Två dagar innan häktesförhandlingarna mot af Donner inleddes, den 
14 januari, inträffade en jordbävning med förödande konsekvenser på 
Haiti. Röda Korset startade snabbt en insamling till de drabbade – re-
dan timmar efter katastrofen fanns en donationsannons på Expressens 
förstasida i morgonupplagan. Under två dagar befann sig Röda Korset 
i ett medieljus som organisationen inte hade räknat med. Finansman-
nen Roger Akelius gick vid denna tidpunkt ut och berättade att han 
valt att donera 100 miljoner kronor till offren i Haiti via SOS Barn-
byar. I samband med det lät han meddela att han inte hade för av-
sikt att skänka pengar till Röda Korset, eftersom organisationen hade 
en mycket högt arvoderad styrelse, särskilt styrelseordförande Bengt 
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Westerberg. Detta till skillnad från styrelsen i SOS Barnbyar som ar-
betade ideellt, vilket Akelius ansåg var det enda rätta. 

Westerberg gick i svaromål och hävdade i en artikel i Svenska Dag-
bladet (19 januari 2010) att han hade den ersättning som organisatio-
nen beslutat om och att ersättningen dessutom var rimlig med tanke 
på att han arbetade heltid för Röda Korset. Härmed inleddes en ny 
period av intensiv, negativ bevakning av Röda Korset. Den här gången 
var fokus i första hand på Westerbergs arvode, men också på ersätt-
nings- och lönenivåerna samt de ekonomiska utgifterna inom organi-
sationen generellt. Händelsen genererade rubriker som ”Westerberg 
kostar Röda Korset 100 miljoner kronor” (realtid.se 19 januari 2010), 
”Styrelserna borde jobba utan arvode” (SvD 19 januari 2010) och 
”En skugga faller över Röda Korsets ledning” (DI 22 januari 2010).  

Bild 1. Expressen,  
31 januari 2010.
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I artiklarna kritiserades både Westerbergs arvode och hans oförmåga 
att försvara sin ersättning. Någon vecka senare publicerades dessutom 
artiklar om Westerbergs andra inkomstkällor med rubriker som ”Lö-
nande extraknäck – Röda Korsets ordförande får heltidslön men drar 
samtidigt in mer på sidouppdrag” (DN 31 januari 2010) och ”Wes-
terberg extraknäcker för en miljon” (Expressen 31 januari 2010, se bild 
1). I medierna etablerades en bild av Westerberg som girig och Röda 
Korset som oaktsamt med givarnas pengar. Det dröjde inte länge för-
rän negativa kommentarer om Röda Korsets verksamhet figurerade i 
medierna. Aftonbladets krönikör Johanne Hildebrandt skrev till ex-
empel en krönika med rubriken ”Röda Korset får inte mina pengar” 
(Aftonbladet 24 januari 2010).

Gammal nyhet får ny kraft
Frågan om styrelseordförandens arvode och dess mediala sprängkraft 
var inte ny för organisationen, visar våra intervjuer. Tvärtom har 
Dagens Nyheter gjort årliga jämförelser av ersättningarna till styrelser 
inom olika ideella organisationer, och där brukade Röda Korset pla-
cera sig högt och även få viss kritik. Däremot brukade kritiken inte få 
någon större spridning. En av de anställda på Röda Korset förklarade 
att det brukade räcka med att någon från organisationen berättade om 
verksamheten för att kritiken skulle tystna. Den här gången utveckla-
des dock medieberättelsen i en helt annan riktning. Kritiken fortsatte, 
spreds till fler medier och förstärktes genom att af Donners bedrägeri 
ofta togs upp i samma artiklar som kritiken av Westerbergs arvode.   
Tillsammans ansågs de båda händelserna ha orsakat en ”alarmerande 
situation” och en ”djup förtroendekris för organisationen” (Expressen 
6 februari 2010). Andra händelser, som när två styrelseledamöter hop-
pade av, förklarades enligt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter (7 
februari 2010) med hur skandalerna hade hanterats. Under den här 
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tiden kom i princip alla nyheter om Röda Korset i någon utsträckning 
att kopplas till af Donners bedrägeri och Westerbergs arvode.

Efter ett par veckors intensiv kritik konstaterade den dåvarande 
generalsekreteraren Christer Zettergren i en rapport till Röda Korsets 
centralstyrelse att strategin att låta verksamheten vara i fokus för all 
extern kommunikation inte fungerade. ”Nu räcker det inte med att 
belysa verksamheten för att återskapa förtroendet för organisationen”, 
skrev han. Zettergren ansåg att något behövde göras för att organisa-
tionen skulle få arbetsro. I krisrapporten konstaterades vidare att det 
inte går att kommunicera sig ur krisen. Det är skillnad på att vara 
övertygad om att ha rätt och att få rätt i allmänhetens ögon, skrev Zet-
tergren. Han avslutade rapporten med att summera att i början av året 
hade 2 200 medlemmar hört av sig för att avsluta sitt medlemskap, 
och ytterligare omkring 400 hade skrivit brev och riktat kritik mot 
ledningen. Därtill hade andelen som brukar betala med inbetalnings-
kortet som skickas ut med Röda Korsets egen tidning Henry sjunkit 
från 52 procent till 45 procent under januari månad.11

Röda Korsets ledning fattade tillsammans med styrelsen beslut 
om att hantera problemet i enlighet med organisationens stadgar, 
grundade i folkrörelselogikens idéer om demokrati och medbestäm-
mande, och utlyste ett extrainsatt rådslag där alla medlemmar under 
våren skulle diskutera frågan om styrelseordförandens uppdrag och 
ersättningsmodell. Därefter skulle medlemmarna fatta ett beslut i 
ärendet vid ett extra riksmöte. Än en gång hoppades man inom or-
ganisationen att medieintresset skulle avta och organisationen skulle 
få arbetsro. Ledningen och styrelseordföranden hade varit i det när-
maste paralyserade av mediernas frågor, vilket fått till konsekvens att 
medarbetarna på huvudkontoret upplevde att de hade svårt att hinna 
med att sköta den ordinarie verksamheten.

11.  Rapport till Centralstyrelsen för Svenska Röda Korset den 3 februari 2010.
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Rapporteringen om Röda Korset klingade av något under våren, 
men bilden av de oskäliga lönerna bet sig fast tillsammans med bil-
den av den girige ledaren. Det var en ”klassisk” skandalberättelse av 
samma typ som sedan flera år hade varit etablerad i svenska medier. 
I medierna rapporterades om hur Röda Korset försökte reparera det 
skadade förtroendet, vilket gav journalisterna tillfälle att återigen upp-
repa berättelsen om Westerbergs arvode. Olika röster från bland annat 
näringslivet, finansvärlden och idrottsrörelsen uttalade sin kritik mot 
Westerberg och hans arvode i medierna. Svenska Dagbladet granskade 
exempelvis ersättningsfrågan inom andra ideella organisationer. Un-
der rubriken ”Arvoden delar idrotten” hämtade Bordtennisförbun-
dets ordförande Walter Rönnmark kraft från Röda Korset-affären och 
slog fast att ”Jag vill inte att en person ska tjäna 800 000 kronor om 
året för att sedan tala om hur viktigt det ideella ledarskapet är” (26 
april 2010). Den pågående diskussionen om Röda Korset gav också 

Bild 2. Aftonbladet, 16 februari 2010.
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tidningarna möjlighet att göra uppslag om hur organisationen han-
terade sina utgifter inom andra områden. Aftonbladet publicerade till 
exempel en artikel om kostnaderna för organisationens konferenser 
och beskrev Röda Korsets kursgård som en spritklubb (16 februari 
2010, se bild 2). 

Situationen bland de anställda på Röda Korsets huvudkontor var 
fortsatt spänd under våren. Även om medierapporteringen inte var 
lika intensiv upplevde många av medarbetarna att bilden av organi-
sationen var skadad och att organisationen var orättvist behandlad. 
En medarbetare på kommunikationsavdelningen beskriver det så här:

Vi togs på sängen. Under många år var vi bäst och störst. Vi hade ingen be-
redskap för att det skulle komma någonting annat. Vi tror att vi ska kunna 
förklara oss och så ska folk säga ”aha, då ska vi stödja er”. Vi har missat de 
små symbolfrågorna som har tio år på nacken. Och det är ju uppenbart att 
journalister inte har intresse av att ta reda på hur det egentligen ligger till. 
Och det är sorgligt. Det finns ett uppdämt behov av att få trycka till vår 
väna, snälla organisation som vill så väl. 

Det fanns alltså också en viss självkritik och ett missnöje med hur 
den egna organisationen hanterade situationen. Framför allt fanns en 
frustration över såväl det interna som det externa kommunikationsar-
betet. Många på huvudkontoret upplevde att beskrivningen av Röda 
Korset pågick i medierna och den allmänna debatten utan att organi-
sationen och dess medlemmar deltog. Det interna kommunikations-
arbetet fungerade dåligt och det fanns en ömsesidig misstro mellan 
framför allt styrelseordföranden och kommunikationsavdelningen 
som påtagligt försämrade arbetet. Styrelseordföranden tog flera egna 
initiativ till att prata med journalister eller skriva debattartiklar utan 
att förankra dessa hos medarbetarna som i stället fick information i 
efterhand eller via medierna. ”Ordföranden körde sitt eget race”, som 
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en medarbetare på kommunikationsavdelningen formulerade det. 
Under tiden pågick en diskussion om ordförandefrågan ute i Röda 
Korsets lokala kretsar spridda över hela landet.

Presskonferensen
Den 8 maj var det dags för det extra riksmötet, på vilket ett nytt be-
slut om Westerbergs arvode skulle röstas fram. Mötet hölls i Folkets 
Hus vid Norra Bantorget i Stockholm och genomfördes bakom slutna 
dörrar. Styrelsen hade dock kallat till en presskonferens efter mötets 
slut för att presentera resultatet från medlemmarnas omröstning. Vid 
presskonferensen redogjorde valberedningens ordförande Stig An-
dersson för hur arbetet under våren hade gått till. Han berättade att 
hela 89 procent av organisationens medlemmar deltagit i diskussionen 
om ordförandens arbete och ersättning. Av dessa hade 69 procent rös-
tat för förslaget med nuvarande ordning med en arbetande styrelse-
ordförande. Ett av skälen till att denna modell överhuvudtaget hade 
kommit till var att medlemssidan av organisationen ville behålla en 
maktbalans mellan å ena sidan medlemsorganisationen och å andra 
sidan tjänstemannadelen och generalsekreteraren. Beslutet ansågs väl 
genomarbetat. I syfte att fastslå en princip för ersättningsnivån hade 
medlemmarna vidare röstat för att styrelseersättningen skulle läggas 
i nivå med den för en riksdagsledamot. I praktiken innebar det en 
sänkning av Bengt Westerbergs arvode från 68 000 kronor i månaden 
till 55 000 kronor.

När det blev dags för journalisterna att ställa frågor var det ingen 
som valde att rikta dessa mot valberedningens ordförande. I stället 
var det styrelseordföranden Bengt Westerberg och den tillträdande 
generalsekreteraren Ulrika Årehed Kågström som journalisterna ville 
intervjua, och frågorna handlade uteslutande om Röda Korsets ersätt-
ningsnivåer. 
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Rubrikerna dagen efter handlade om att Westerbergs lön sänkts, 
men att den fortfarande var hög. I anslutning till en artikel i Expres-
sen (9 maj 2010) publicerades kritiska läsarkommentarer: ”Efter dessa 
skandaler är det slutskänkt” (med signaturen Kentha) och ”Wester-
berg avstår gärna 13 000 kr i månaden. Svenska folket avstår mer än 
gärna Bengt Westerberg” (med signaturen Hurven). Några dagar se-
nare hade Aftonbladet en artikel med rubriken ”Röda Korsets bluff” 
(20 maj 2010) i vilken journalisten Rickard Aschberg argumenterade 
för att Westerbergs arvode inte alls sänkts utan i själva verket höjts. 
Oroliga och förvirrade Röda Korset-medlemmar ringde Aschberg på 
Aftonbladet för att höra vad som egentligen gällde för Westerbergs 
arvode. 

Även om den negativa rapporteringen tunnades ut efter presskon-
ferensen försvann den inte helt. I samband med att domen mot Johan 
af Donner föll i slutet av maj aktualiserades arvodesfrågan på nytt, 
och Aftonbladet publicerade en artikel med rubriken ”Tusentals flyr 
Röda Korset” (27 maj 2010). I artikeln bemötte Westerberg kritiken 
och hoppades att de som samlade in pengar kunde hantera glåpord 
och orättvisa anklagelser genom att stå upp för att de har en arbetande 
ordförande som de betalar med egna medlemsavgifter.

”man kan inte vinna mot medierna”
Trots att nyhetsflödet om Bengt Westerbergs arvode upphörde efter 
maj månad, ansåg Röda Korsets dåvarande kommunikationsdirektör 
– som hade tillträtt i maj – att Westerberg hade blivit en belastning 
för organisationen just på grund av den negativa mediebevakning 
som hade varit. Från interna diskussioner framgick att kommunika-
tionsdirektören ansåg att så snart Westerberg meddelat om han ställer 
upp för omval vid årsstämman nästa sommar bör pressen informeras. 
Detta innebar ett nytt förfarande inom organisationen. De etablerade 
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rutinerna för offentliggörande av den här typen av information var 
att den skulle kommuniceras i samband med årsstämman. Den här 
gången var läget dock annorlunda, menade kommunikationsdirektö-
ren, och det skulle ses som något positivt att kunna berätta att Wester-
berg inte ställer upp för omval. Röda Korset borde distansera sig från 
Westerberg så fort som möjligt. Den 22 oktober skickade följaktligen 
Röda Korset ut ett pressmeddelande med informationen att Bengt 
Westerberg valt att inte ställa upp till omval. Dagens industri, Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet publicerade detta i notiser medan Ex-
pressen och Aftonbladet slog upp nyheten större. Deras rubriker fram-
ställde det som att Westerberg avgick. Aftonbladet skrev exempelvis att 
”Nu tar Westerberg konsekvenserna och lämnar sin post” (23 oktober 
2010). 

I efterhand kan konstateras att samtidigt som Röda Korset hade 
genomlevt sin värsta mediekris någonsin, hade organisationen samti-
digt genomfört sin mest inkomstbringande insamling någonsin i sam-
band med naturkatastrofen på Haiti (undantaget insamlingen som 
följde efter tsunamikatastrofen 2004). Att människor var villiga att 
skänka pengar till Röda Korset under perioden kan tolkas som att det 
ändå fanns ett förtroende för organisationens verksamhet. Internt i or-
ganisationen hade dock den negativa publiciteten och arvodesfrågan 
lämnat spår och skapat en grund för en förändrad syn på mediernas 
granskning. Men den hade också inneburit en förändrad syn på hur 
verksamheten skulle organiseras – inte minst när det gällde arvodes-
frågan. På frågan om vem som var tänkbar efterträdare till Westerberg 
på posten som ordförande skrattade pressekreteraren och svarade: ”Jag 
hoppas att det blir en riking som inte behöver något arvode. Så att vi 
slipper hantera den här frågan.” 
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Organisationslogiker som krockar
Fallet visar hur starkt medierna påverkar organisationer som är utsatta 
för intensiv negativ publicitet. Kraften i medialiseringen – och särskilt 
när det handlar om frågor som rör moral – är stark. Personalen i re-
ceptionen och många av tjänstemännen och personerna i ledningen 
på Röda Korset fick ta emot upprörda telefonsamtal och mejl från all-
mänheten och medlemmar när mediedrevet var som starkast. Tjäns-
temännen på huvudkontoret upplevde att medierapporteringen ute-
slutande handlade om kritiken av Röda Korset. Alternativa perspektiv 
fick helt enkelt inte plats i nyhetsrapporteringen. De upplevde också 
att mediekritiken i sin tur fick – såsom intervjupersoner har beskrivit 
det – ”resten av världen” att vända sig mot Röda Korset med ilska 
och besvikelse. Medieuppmärksamheten fick också konsekvensen att 
många processer i det dagliga arbetet lamslogs av att ledningen var 
fullt upptagen med att på olika sätt förhålla sig till och hantera me-
dierna. Känslan av utsatthet kan antas ha spätts på av det faktum att 
civilsamhällets organisationer historiskt sett inte har varit särskilt syn-
liga i mediernas granskning och rapportering, och därmed möjligen 
inte heller är vana vid att utsättas för den här typen av offentlig kritik. 

I våra samtal med tjänstemän och chefer var det också tydligt att 
frågan om ersättningar var infekterad. Det fanns en policy att Röda 
Korset skulle erbjuda konkurrensmässiga löner. Internt fanns det dock 
personer som ansåg att det var problematiskt att försvara höga ersätt-
ningar i en ideell organisation. ”Medierna har anammat regeln att i 
en ideell organisation jobbar man för lite eller inga pengar”, menade 
en tjänsteman. Svenska Röda Korset utmärker sig genom att vara en 
ideell organisation och en del av det civila samhället med en mång-
årig folkrörelsetradition vars kärna utgörs av dess medlemmar – det 
är medlemmarna som styr organisationen genom demokratiska pro-
cesser. Medlemmarna finansierar en stor del av verksamheten genom 
sina medlemsavgifter (och inte primärt genom gåvor) och medverkar 
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ofta i organisationers arbete som aktiva medlemmar (och inte som 
volontärer). Formen skiljer sig från traditionella välgörenhets- och 
insamlingsorganisationer som ofta inte har en särskild medlemsorga-
nisation.12 Enligt folkrörelsens logik är därför medlemsinflytande, de-
mokrati och självständighet i förhållande till externa aktörer centrala 
komponenter. 

Det är svårt att bemöta kritik som grundar sig i moraliska ställ-
ningstaganden, bland annat eftersom den inte tar spjärn mot kon-
kreta regler eller felaktigheter. I det här fallet tar kritiken alltså ut-
gångpunkt i att medierna har en helt annan syn på villkoren för ideell 
verksamhet än Röda Korset (se till exempel bild 3). Medan Röda Kor-
set ser på sig självt som en medlemsdriven demokratisk folkrörelse 
så granskar medierna Röda Korset utifrån perspektivet att det är en 
välgörenhetsorganisation finansierad av gåvor och styrd av volontärer. 

12. Wijkström 2011.

Bild 3.  Expressen, 
18 februari 2010.
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Röda Korset och medierna har därmed helt olika perspektiv på orga-
nisationen, vilket också förklarar mediernas kritiska förhållningssätt. 
När medierna inte anammar den folkrörelsegrundade idén om ideellt 
arbete drivet och finansierat av medlemmar får Röda Korset svårt att 
hitta argument för Westerbergs  arvode. I stället framträder, om än 
diffust, ett antagande om att ideellt arbete är obetalt arbete, och betalt 
ideellt arbete blir per definition någonting omoraliskt. Tjänstemän på 
Röda Korset vittnade också om svårigheterna med att försvara sig mot 
någonting som i medierna redan hade slagits fast som ett omoraliskt 
beteende.

För tjänstemännen var det också en förhållandevis ny upplevelse 
att ta del av den negativa bilden i medierna av organisationen – en 
bild som inte nödvändigtvis handlade om verksamheten, utan näs-
tan uteslutande om organisationens ledning. Många av de som vi 
intervjuade på huvudkontoret hade svårt att förstå varför medierna 
var så negativa och hur krisen kunde bli så långvarig. De argument 
som inom organisationen lyftes fram för att försvara och legitimera 
ledningens arvodering vann aldrig gehör i mediernas rapportering. 
Organisationens respektive mediernas syn på vad som var moraliskt 
försvarbara handlingar kolliderade, och i det offentliga samtalet hade 
medierna tolkningsföreträdet.

I och med att ledningen i fallet med Westerbergs arvode inte heller 
hade gjort sig skyldig till ett juridiskt brott kom frågan att hanteras i 
medierna som ett moraliskt brott, och som kommunikationsdirektö-
ren formulerade det: ”Hur försvarar man sig mot det?”

Medierna ser på sitt uppdrag som ett mandat att föra sina läsares/
tittares/lyssnares talan. I rapporteringen om Westerbergs arvode me-
nar vi att medierna utgick från att deras läsare framför allt var givare 
(och inte medlemmar som varit med om att fatta beslut om arvodets 
nivå), och därmed tog de på sig rollen som ställföreträdande givare. 
Andra tänkbara roller skulle kunna vara mottagare eller medlemmar. 

Föredöme eller fördömd?
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Westerberg däremot iklädde sig den ställföreträdande rollen som med-
lem i sin kommunikation. I princip förde Westerberg medlemmarnas 
talan medan medierna i allt väsentligt tog på sig givarnas perspektiv. 
Och i det mötet hade Röda Korset och medierna olika föreställningar 
om vad för slags organisation en ideell organisation är och hur den 
bör agera. 

Fallet med Röda Korset är långt ifrån unikt – det finns många 
liknande exempel på organisationer som hamnar i förtroendekriser, 
inledningsvis skapade på den mediala arenan, och som har svårt att nå 
ut med alternativa förklaringar till vad som hänt och varför de agerar 
som de gör. Organisationerna söker olika strategier för att hantera me-
dierna, exempelvis genom att göra sig så osynliga som möjligt, genom 
att särkoppla hur man presenterar sig som organisation från organi-
sationens verksamhet, eller genom att anpassa sig till mediernas krav-
ställningar och förväntningar och därmed förändra sin organisation.

Det vi vill förmedla med vår redogörelse av Röda Korset-fallet är 
inte att medial granskning inte behövs. Tvärtom, som vi slog fast re-
dan i första kapitlet, är mediernas verksamhet en central hörnsten i en 
fungerande demokrati. Men vårt syfte är att diskutera vad som hän-
der med organisationer som utsätts för medial granskning i moraliskt 
laddade frågor. Vi är särskilt intresserade av de dramaturgiskt fördel-
aktiga frågorna som handlar om moral – och av tillfällen när denna 
granskning tenderar att bli ensidig, när det handlar mer om att fälla 
”skurkar” än om att förklara och utbilda, problematisera och ge nya 
perspektiv på aktuella fenomen och frågor. Händelserna på Röda Kor-
set illustrerar vilka konsekvenser som medialiseringen och moralise-
ringen av organisationer kan få. Det handlar om hur en organisation 
förändrar synen på sig själv. Och det handlar om vilka konsekvenser 
detta får för hur organisationer kommunicerar och agerar. Våra frågor, 
och implicit vår kritik, handlar också om hur organisationer inter-
agerar med medierna. Vem avgör vad som är en förtroendekris? Vem 
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är det som avgör vad som är ett moraliskt respektive omoraliskt age-
rande? Är det ett alternativ för företag och organisationer att inte svara 
på mediernas anklagelser? 
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3: medialiseringen 
av organisationer

Genom åren har medialiseringen av organisationer och deras ledare 
ökat. Kortfattat innebär det dels att mediernas bevakning blivit mer 
omfattande, dels att organisationer lägger mer tid och resurser på att 
hantera medierna. I nästintill varje organisation, oavsett storlek eller 
område, finner vi en kommunikatör som har till uppgift att sprida 
den ”rätta” bilden av organisationen. Till skillnad från köpt annons-
plats skapar medieinnehåll hög trovärdighet, och därför läggs allt 
större vikt vid hur organisationer återspeglas i medier. Till viss del kan 
spelet mellan medier och organisationer tyckas vara skevt. I takt med 
att mediehusen skär ner på antalet anställda journalister ökar antalet 
kommunikatörer i företag, myndigheter och ideella organisationer. 
Samtidigt är det uppenbart att den tekniska utvecklingen har bidragit 
till en expansion av medier och av aktörer som kan publicera och dist-
ribuera information. Den ökade medialiseringen är inte oviktig för 
samhällets utveckling. Genom nyhetsrapporteringen påverkas synen 
på organisationer och hur de bör och inte bör agera. Förväntningar på 
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hur myndigheter, företag och ideella organisationer ska bete sig skapas 
och omskapas i detta nyhetsinnehåll. 

Innebörd och konsekvenser
Ett tecken på att organisationer är medialiserade är att deras verksam-
heter genomsyras av mediernas arbetssätt och logik. Det betyder att 
medier inte längre är något externt i förhållande till verksamheten. I 
stället blir mediernas logiker en styrande faktor för hur verksamhe-
ter organiseras. Röda Korsets hantering av mediekrisen som vi dis-
kuterade i föregående kapitel är ett exempel bland många på detta. I 
samband med den första kritiken mot Westerbergs arvode i medierna 
fanns en idé om att medierapporteringen skulle sluta om Röda Korsets 
representanter bara fick en möjlighet att förklara sig. Men ju längre 
tid som medierapporteringen pågick desto högre blev rösterna internt 
för att ”spela spelet” – det vill säga anpassa verksamheten till de åsik-
ter om styrelseordförandens arvode som dominerade mediebilden. Ett 
liknande exempel är hur Posten AB:s dåvarande tillförordnade vd Lars 
G Nordström kritiserades hårt i medierna för sitt konsultarvode. Efter 
en tids kritik meddelade han i TV4:s morgonprogram att han helt av-
sagt sig arvodet. Efteråt kommenterade han handlingen med att ”Jag 
gillar inte att det antyds att jag skulle vara girig” (DN 1 april 2009). I 
samma artikel framgår att dåvarande styrelseordföranden för Posten 
AB, Marianne Nivert, påpekat att hon inte höll med om beslutet. 
Nivert menade att ersättningen var rimlig och dessutom transparent, 
utan dolda förmåner eller pensionsavtal. 

Medialiseringen handlar förstås i hög grad om hur kommunika-
tionsavdelningar och olika kommunikationsfunktioner organiserar 
sitt arbete, men den handlar också om att idéer om mediers kraft att 
påverka etableras bredare i verksamheten. Det finns idag en utbredd 
tanke om att det är viktigt att hela verksamheten kan möta journa-
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lister och hantera medial uppmärksamhet. Det läggs tid och resurser 
på att utbilda anställda i samhällets alla sektorer om de specifika spel-
regler som gäller på det spelfält som medielandskapet utgör. Genom 
dessa aktiviteter flyttar mediernas metoder, arbetssätt och normer in 
i organisationer och blir med tiden en självklar del av det vardagliga 
arbetet. 

Begreppet medialisering dök upp i den svenska forskningslittera-
turen redan i mitten av 1980-talet genom statsvetaren och medieve-
taren Kent Asps doktorsavhandling Mäktiga massmedier.13 Begreppet 
har därefter fått allt större genomslag i takt med att tankegångarna om 
dess innehåll och konsekvenser har utvecklats – inte minst av medie-
forskaren Jesper Strömbäck. I boken Den medialiserade demokratin 
skriver Strömbäck att på grund av att medierna är en så central infor-
mationskälla ”tenderar de medierade bilderna av verkligheten att upp-
levas som verkligare än verkligheten som sådan”, och han definierar 
medialisering som ”den process varigenom mediernas urval, presen-
tation, form, rytm, tempo och innehåll präglar hela samhällslivet”.14 
Idag har diskussionen breddats, och forskare pekar alltså på att hela 
samhället är medialiserat. Den amerikanske medieforskaren Mike 
Deuzes tar i sin bok Media Life utgångspunkt i hur mediernas närvaro 
har ökat drastiskt i och med digitaliseringen.15 Han menar att män-
niskor har ökat både sin medienärvaro och sin medvetenhet. Utveck-
lingen på webben gör att medialiseringen förstärks – idag konsumeras 
och relateras det ständigt till mediebilder. Mediekonsumenter deltar 
också i högre grad än tidigare i att skapa dessa bilder.

Den digitala medieutvecklingen får konsekvenser för alla organisa-
tioner. Önskan om att synas och förmedla sina budskap via medierna 
leder till att organisationer i allra högsta grad är med och förstärker 
medialiseringen. Spelreglerna ifrågasätts sällan – kanske anses det att 
13. Asp 1986.
14. Strömbäck 2004, s. 128–129.
15. Deuze 2012.
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de inte kan ifrågasättas. De organisationer som återkommande ges 
positiv uppmärksamhet utvecklas med tiden till vad den amerikanska 
företagsekonomen Violina P. Rindova och hennes kollegor kallar för 
kändisföretag (celebrity firms).16 Med kändisskap kommer per auto-
matik synlighet. Mediernas strålkastarljus söker sig mot de individer 
(ledare) och organisationer som kan förvalta ett sådant kändisskap. 
De positiva konsekvenserna är många – allmänheten känner till och 
förknippar organisationen med positiva attribut, vilket i sin tur kan 
skapa ett ekonomiskt värde, exempelvis genom att göra det lättare att 
attrahera och behålla kapital, kunder och kompetens. Samtidigt visar 
forskning att det inte är odelat positivt att spela kändisrollen. Det kan 
till och med betraktas som ett risktagande att presenteras alltför posi-
tivt i medierna, eftersom det kan slå tillbaka enligt devisen att det som 
”skrivs upp” i medierna förr eller senare kommer att ”skrivas ner”. 
Kändisskap kan utifrån det perspektivet förvandlas till b-kändisskap, 
vilket kan leda till stora kostnader i form av förlorat anseende. Forsk-
ning har bland annat visat att de företag som ges positiv publicitet 
under en längre tid tenderar att bli lite för självsäkra i takt med att 
de anställda internaliserar mediernas bild och upplever den som den 
verkliga bilden av organisationen.17

Det danska företaget Oticon, som tillverkar och säljer hörselap-
parater, är ett exempel på hur medierna är med och skapar ett kändis-
skap som de involverade gärna vill omfatta och är med och förstärker. 
I samband med att företaget 1988 fick en ny vd, Lars Kolind, pre-
senterades stora planer på förändring och skapandet av en innovativ 
organisationsstruktur – en modell som Kolind beskrev som ”spaghet-
tiorganisationen”. I medierna framställdes Oticon i huvudsak som 
ett innovativt och framgångsrikt företag – ett föredöme för andra 
organisationer att se upp till och lära av. Långt innan dess att den 

16. Rindova m.fl. 2006.
17. Hayward m.fl. 2004.
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nya organisationsmodellen hade testats och hunnit sätta sin prägel 
på verksamheten skapades rubriker i medierna – både nationellt och 
internationellt. Både brittiska BBC och amerikanska CNN gjorde re-
portage om det danska fenomenet. Den danska forskaren Annemette 
Kjaergaard beskriver tillsammans med sina kollegor hur medarbetare 
på Oticon internaliserade berättelserna om den egna organisationen 
i medierna – berättelser som hade föga gemensamt med den faktiska 
situationen på företaget.18 Deras studie visar på den inneboende styrka 
som positiva medieberättelser har – vem vill inte läsa om sig själv och 
det egna företaget i positiva ordalag? I samband med att andra utan-
för organisationen tog del av mediebilden förstärkte de denna syn på 
Oticon, inte minst i samtal med de anställda. Kjaergaard med kol-
legor visar också hur kändisskapet blev beroendeframkallande. Trots 
att de anställda visste att mediebilden av organisationen inte reflekte-
rade vardagen i företaget var det ingen som försökte motbevisa den. 
Genom sitt agerande var även de anställda med om att förstärka den 
medialiserade bilden av Oticon. Studien visar på hur kraftfullt medie-
bilden kan påverka självuppfattningen trots kunskap om att bilden 
inte stämmer.

Den medialiserade organisationen illustreras ofta av dess ledare. 
Det betyder att kändisskapet i hög grad är knutet till ledarskapet och 
att ledaren personifierar organisationen. På samma sätt är det i tider 
av kris och negativ medierapportering ofta genom att byta ledare som 
en nystart anses kunna genomföras. Med en ny ledare öppnas möj-
ligheten att tala om verksamheten med en ny röst, i syfte att samla 
organisationen och få de anställda att känna stolthet och gemenskap. 
Ett ledarbyte ger också möjlighet att ta avstånd från tidigare miss-
lyckanden eller kriser i organisationen. Det är en handling som kan 
signalera förändring och förbättring. 

18. Kjaergaard m.fl. 2011.
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mediemakt i ett granskningssamhälle 
Mediernas stora inflytande och kraften i medialiseringen kan delvis 
härledas till mediernas roll som den tredje statsmakten i samhället, 
med uppgift att särskilt granska regering och riksdag samt andra aktö-
rer i maktställning. Mediernas granskningsfunktion utgör en grund-
förutsättning för ett demokratiskt samhälle. För att använda Jesper 
Strömbäcks ord kan vi tala om ett socialt kontrakt mellan journalis-
tiken och demokratin: demokratin behöver journalistisk nyhetsför-
medling men förutsätter också att informationen som förmedlas går 
att lita på.19

Inom medieforskning talar man om mediernas inflytande över 
den allmänna opinionen såtillvida att de har makten över både dag-
ordningen, det vill säga makten att bestämma vilka frågor om ska 
lyftas fram, och ordförandeskapet, det vill säga makten över vem som 
får möjlighet att uttala sig i medierna och vem som inte får det.20 
Med detta kommer också mediernas makt att redigera uttalanden. En 
av de mest betydande teorierna om mediernas dagordningsmakt är 
McCombs och Shaws agenda-setting theory.21 De visar att mediernas 
rapportering påverkar vilka frågor och ämnen som är aktuella för all-
mänheten: ju mer publicitet en fråga får, desto viktigare kommer den 
att framstå för allmänheten. 

Vad är det då som gör att något blir en nyhet? Frågor som är mo-
raliskt laddade har alltid fått medialt utrymme, men har fått ökad 
uppmärksamhet under det senaste decenniet. En förklaring till att 
organisationers moral och ansvar får så mycket utrymme i medierna 
är att händelser som relaterar till moral och ansvar passar väl med 
det som kallas för medielogik. Medieforskare argumenterar för att det 
finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att en händelse ska vara 
intressant ur ett nyhetsperspektiv (se ruta här intill). Medielogiken 
19. Strömbäck 2004, s. 78.
20.   Petersson & Carlberg 1990.
21. McCombs & Shaw 1972, se också t.ex. McCombs 2004.
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sammanfattar de etablerade normer som styr nyhetsarbetet på redak-
tioner och andra organisationer som vill vara en del av nyhetspro-
duktionen och nå ut. Dessa normer gör det möjligt för journalister 
och kommunikatörer att sålla information med högt nyhetsvärde från 
information som anses vara mindre intressant. De skapar ramverk för 
hur informationen ska förvandlas till nyheter – vad som ska lyftas 
fram och på vilket sätt. När journalister får frågor om varför de vär-
derar vissa nyheter som mer intressanta än andra är det inte alltid de 
förklarar detta genom att lista ovan nämnda parametrar. De säger sig 
ofta bara veta. Det har utvecklats normer som inte går att ”ta på” – de 
har blivit så självklara att de aktörer som är verksamma inom jour-
nalistiken och deltar i nyhetsproduktionen har lärt sig vad som anses 
vara bra och dåligt, vad som är önskvärt och inte. 

Nyhetsproduktion är givetvis ingen isolerad process, och vad som 
ryms i begreppet medier måste förstås i relation till alla de aktörer 
som på ett eller annat sätt påverkar och bidrar till att skapa nyhets-
innehåll. Jesper Strömbäck belyser frågan om vilka som egentligen 
utgör medierna, det vill säga vilka som skapar det faktiska innehållet, 
genom att diskutera förhållandet mellan medierna och deras källor. 

Kriterier för nyhetsvärdering
En händelse med högt nyhetsvärde

– har en tidsmässig närhet till publiken
– har en geografisk närhet till publiken
– får konsekvenser som upplevs som viktiga
– berör och väcker känslor
– är elitorienterad
– innebär något avvikande
– innehåller konflikt
– går att illustrera med bilder
– har underhållningsvärde
– är aktuell

Källa: McManus (1994).
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De redaktionella medierna agerar förvisso som en aktör med makt 
att påverka vilka händelser som blir nyheter och hur dessa nyheter 
vinklas och presenteras, men de utgör också en arena där kommu-
nikatörer, intresseorganisationer, granskningsorgan och inte minst 
PR-konsulter agerar för att sprida sin egen version av en händelse. 
Därtill kommer de sociala medierna som gör det möjligt för i princip 
vem som helst att uttrycka och sprida åsikter, kunskaper och iaktta-
gelser. Medierna kan utifrån sin särpräglade roll i samhället både vara 
pådrivande granskare och erbjuda möjligheter för organisationer att 
visa upp sig. Det är därför viktigt att medierna förstås utifrån just 
dessa dubbla roller. Medierna kan dels vara en aktör – och verka 
som granskare, underhållare eller informatör – dels vara en arena 
där andra aktörer kan sprida sina budskap. Medieinnehållet erbjuder 
den kanske mest självklara plattformen för synlighet – den som kan 
attrahera journalisters intresse, kan också genom dem nå ut till bre-
dare publikgrupper. 

Många kanske tänker att det främst är större mediala händelser – 
stora företagsförvärv och sammanslagningar, skandaler och katastrof-
situationer – som blir föremål för många olika aktörers intresse och 
redaktionella bearbetning. Men en studie av hur något så alldagligt 
som börsbolags kvartalsrapporter blir till nyheter visar att kvartalsrap-
porternas väg till ekonomisidorna har redigerats av många aktörer.22 
De slutliga nyheterna om kvartalsrapporterna skapas i en process där 
särskilt journalister, finansanalytiker, nyhetsbyråreportrar och repre-
sentanter från de börsnoterade bolagen deltar, en process där de in-
blandade ofta antas stå i konflikt med varandra men i själva verket 
snarare kompletterar varandra. Aktörerna samarbetar i hög grad, och 
företagen själva kan i stor utsträckning påverka vad som rapporteras i 
medierna genom att kommunicera på ett sätt som passar väl in med 
etablerade normer om nyhetsvärdering och presentation.

22. Grafström m.fl. 2006.
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Granskning i det digitala nyhetsflödet
När alltmer journalistisk produktion görs på webben och kommuni-
kationen digitaliseras blir det särskilt relevant att diskutera vad och 
vilka som innefattas i begrepp som medier, journalistik och nyheter. 
Normerna som styr redigeringen av mediebilder är idag under för-
ändring i och med att alltmer av nyhetsproduktionen och mediekon-
sumtionen sker på webben. Sociala medier beskrivs ofta med positiva 
värdeord som demokratiska, dialogvänliga och transparenta. Det be-
tonas att ”alla” nu kan vara med och tycka och att de redaktionella, 
etablerade medierna inte längre har monopol på informationskana-
lerna. De redaktionella medierna lever i hög grad i symbios med de 
sociala medierna, och dagens mediebilder skapas i samspel mellan de 
nya och de etablerade kanalerna. 

Digitaliseringen av innehållet utmanar tidigare gränsdragningar 
mellan producent och konsument. Den utmanar också själva defini-
tionen av den professionella journalistiken. Redan 2007 skrev medie-
vetaren Pelle Snickars en understreckare i Svenska Dagbladet med rub-
riken ”Användarna utmanar om mediemakten” (15 maj 2007) där han 
bland annat menade att det nu handlar mer om att fråga sig vad vi 
[användarna] gör med medierna än vad medierna gör med oss [använ-
darna]. Och självklart får digitaliseringen av medielandskapet konse-
kvenser för hur nyheter produceras och konsumeras och hur medie-
makten tar sig uttryck. Men än så länge har vi har bara sett början av 
denna förändring. Som så många gånger tidigare visar forskningen att 
förändringar sällan sker över en natt och att etablerade normer och 
strukturer inte enkelt låter sig utmanas.

I en studie, utförd av företagsekonomerna Maria Grafström och  
Karolina Windell, av den mediala rapporteringen om ersättningen till 
AMF:s tidigare vd Christer Elmehagen under våren 2009 framkom-
mer att nyhetsberättelsen inte bara spreds via redaktionella medier 
utan också genom att privatpersoner diskuterade ersättningsfrågan 
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flitigt i bloggar och läsarkommentarer.23 Elmehagen hade under sina 
tio år i företaget tjänat mer än 100 miljoner kronor och anklagades för 
oetiskt agerande, bland annat på grund av att han valt att flytta sina 
egna pensionspengar för att undkomma den nedskrivning som senare 
gjordes av pensionsbolagets pensionsfonder, och som alltså drabbade 
AMF:s kunder. Mediestormen kring ersättningsfrågan blev relativt 
långvarig, eftersom journalisterna kunde bygga vidare på skandalen 
genom att skifta fokus från Elmehagen till dåvarande ordföranden i 
LO samt styrelseledamoten i AMF, Wanja Lundby-Wedin. Lundby-
Wedin kritiserades för att ha agerat omoraliskt genom att godkänna 
Elmehagens omfattande pensionsavtal. I egenskap av LO-ordförande 
hade hon tidigare kritiserat de höga bonusavtalen i näringslivet, och 
när det framkom att hon varit med om att godkänna de vidlyftiga 
avtalen i AMF ifrågasattes hennes trovärdighet i medierna. Från ex-
emplet med AMF-skandalen kan vi dra flera lärdomar för att förstå 
mediernas agerande. 

Studien av AMF-skandalen visar som sagt att en mängd aktörer 
vid sidan av de redaktionella medierna var med om att driva fram 
skandalen i sociala medier. Samtidigt är det tydligt att dessa nya aktö-
rer snarare bekräftade och förstärkte etablerade mediers nyhetsberät-
telse än utmanade den. Antalet artiklar om Elmehagens pensionsavtal 
som publicerades på de stora redaktionella mediernas nyhetssajter 
motsvarade antalet inlägg som skrevs i den svenska bloggosfären på 
samma tema – men det var på de redaktionella nyhetssajterna som 
nyhets agendan slogs fast. Bloggarna förhöll sig till de etablerade medi-
ernas innehåll och nyhetsvinkel, och refererade också flitigt till de eta-
blerade nyhetssajterna.

De redaktionella medierna hade alltså fortfarande makten över 
dagordningen. De heta och upprörda diskussionerna om Elmehagens 
pensionsavtal pågick inte heller i bloggosfären, då de flesta blogginläg-

23. Grafström & Windell 2012.
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gen följdes av inga eller ett fåtal kommentarer. Sammantaget under 
perioden hade dock de etablerade nyhetssajterna över 9 000 läsar-
kommentarer i samband med artiklar om AMF-affären. Därigenom 
blev de redaktionella medierna starka plattformar för sociala medier 
– det var framför allt där det skapades incitament och möjligheter 
för användarna att dela med sig av tankar och idéer. Löpande un-
der perioden publicerades webbartiklar som uteslutande baserades på 
användarnas diskussioner i kommentarsfälten. Genom att bidra med 
kommentarer var användarna själva med om att förstärka de redak-
tionella mediernas självklara roll som främsta nyhetsproducenter på 
webben.

Liknande resultat visar medievetaren Anders Larsson i sina studier 
av hur internetanvändare deltar i produktionen av innehåll.24 Larsson 
menar att de flesta internetanvändare gör mer av det som redan finns, 
och att detta främst sker genom att användarna delar det innehåll som 
redaktionella medier producerar och distribuerar. Användarna blir på 
det sättet viktiga marknadsförare och distributörer av redan skapat ny-
hetsinnehåll. Det betyder att etablerade nyhetssajters strukturer och 
relationer förstärks i det nya medielandskap som växer fram. Trots att 
de nya förutsättningarna för andra aktörer än medier att sätta agendan 
och skapa nya plattformar för diskussion ofta lyfts fram i den offentli-
ga diskussionen, sker detta alltså inte i någon betydande utsträckning. 
Det bekräftas också av den tilltro till redaktionella mediekanaler som 
företag och organisationer som vill nå ut till den breda allmänheten 
har. I studien av hur skandalen om Elmehagens pensionsavtal spreds 
på webben visade det sig att AMF bland annat använde sin egen blogg 
om pensioner för att kommunicera med upprörda kunder och förkla-
ra sin syn på det som hade inträffat. När vi intervjuade den ansvariga 
för digitala medier på AMF, Ingela Jerat, förklarade hon att trots att 
AMF ansåg sig få bra återkoppling från kunder via sin blogg var det 

24. Larsson 2012.
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inte förrän TV4-nyheterna gjorde ett reportage om hur de använde 
sig av bloggen under krissituationen som de fick ordentligt gensvar: 
”Man ser vilken effekt det har att vara med på tv. Den kvällen var vi 
all-time-high på bloggen. Vi har aldrig haft så många besökare.” 

Mediernas rapportering om AMF:s före detta vd och LO:s ordfö-
rande visar också att den offentliga kritiken ofta riktas mot enskilda 
personer. Det är ofta individer inom en organisation som granskas 
och som anklagas för bristande moral, vilket blir extra tydligt i ny-
hetsberättelsen om AMF och LO. Och berättelsen kan leva kvar och 
utökas om det kommer in en ny person – Lundby-Wedin – som kan 
granskas och kritiseras när den som först stod i blickfånget blivit min-
dre intressant. Medieberättelser hålls vid liv genom tillkomsten av nya 
vinklar. 
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i ett medialiserat 
samhälle 

Mediernas strålkastarljus riktas allt oftare mot frågor som är moraliskt 
laddade. Den dramaturgiska kraften i värdeladdade frågor om mo-
ral passar väl ihop med mediernas krav på publikdragande berättelser 
som väcker intresse och engagemang. Beroende på vad som passar 
med den rådande medielogiken hamnar vissa frågor och händelser 
lättare i rampljuset. Vissa aktörer lyfts fram som hjältar medan an-
dra – vilket är betydligt vanligare – får stå till svars, blir kritiserade, 
fördömda och dömda.

moral som ämne för granskning 
Moraliska bedömningar föreskriver vad som är rätt och fel och är nära 
kopplade till ansvar, såtillvida att vi håller någon ansvarig för att ha 
agerat felaktigt. Moral är ett begrepp som ofta används synonymt med 
etik. Orden har visserligen olika ursprung – etik kommer från grekis-
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kans ethos och moral från latinets mores – men de betyder i princip 
samma sak. I grunden handlar moral om uppfattningar om hur man 
bör bete sig, hur vi ska agera mot andra och vad som är rätt och fel, 
och om vem som har ansvar gentemot någon annan.25 Vi argumen-
terar här för att medierna spelar en allt viktigare roll som uttolkare 
av vad som är god moral för organisationer och deras ledare. I ett 
medialiserat samhälle får mediernas sätt att synliggöra vissa frågor och 
definiera dem som antingen omoraliska eller moraliska konsekvenser 
både för hur organisationer uppfattas av allmänheten och för hur de 
ser på sig själva. Medier är därmed konstruktörer och bärare av idéer 
om hur organisationer bör agera för att uppfattas som legitima.

En ökad andel av den mediala uppmärksamhet som organisationer 
får i nyhetsflödet handlar om organisationernas moraliska kompass 
och förmåga eller oförmåga att ta ansvar. Vi har under det senaste 
decenniet allt oftare kunnat ta del av rubriker som ”Barnarbete bak-
om billig hemelektronik” (www.aftonbladet.se, 27 november 2007), 
”Barn plockar H&M:s bomull” (www.va.se, 26 november 2007), 
”Assa Abloy lovar stänga fabrik på Västbanken” (www.dn.se/ekono-
mi, 21 oktober 2008), ”Ikeas leverantörer säljer levande plockat dun” 
(www.tv4.se, 5 februari 2009) och ”Vattenfalls nya miljösatsning – 
elda skog” (www.va.se, 18 mars 2009). Bevakningen och granskningen 
av företagens sociala och miljömässiga ansvarstagande har alltså tillta-
git. En studie av brittisk affärspress visar att antalet artiklar om dessa 
frågor har ökat kraftigt – år 2000 publicerade Financial Times och The 
Guardian totalt knappt 20 artiklar där Corporate Social Responsiblity 
nämndes, vilket kan jämföras med 2009 då drygt 120 artiklar publi-
cerades.26 Studien visar också att artiklarna speglar en rad olika områ-
den som tangerar företagens sociala ansvar såsom hur företag bidrar 
till lokalsamhället genom välgörenhet och hur de hanterar frågor som 

25. Jfr Brülde & Strannegård 2007; Grafström m.fl. 2010.
26.   Grafström & Windell 2011.
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fattigdom, klimatförändringar, mänskliga rättigheter, barnarbete och 
korruption. 

Med detta sagt är det viktigt att betona att medier i alla tider har 
rapporterat om organisationers bristfälliga moraliska agerande. Många 
gånger har mediernas intresse väckts när det har hänt något extraor-
dinärt som har haft såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala 
konsekvenser – som miljöskandalen Love Canal i Niagara Falls, Nest-
lés marknadsföring av mjölkersättning i Afrika, BT Kemis giftskandal 
i Teckomatorp på 1970-talet samt Exxon Valdez oljeläckage utanför 
Alaska i slutet av 1980-talet. Sedan millennieskiftet har det dock skett 
en generell ökning av nyhetsartiklar om företags ansvarstagande för 
miljö och samhälle.

Det mediala intresset för dessa frågor rör emellertid inte bara nä-
ringslivet, utan även andra organisationer, vilket inte minst exemplet 
med Röda Korset tydligt visar. Den ökade bevakningen av ansvarsfrå-
gor, moral och etik har beskrivits som en moraliserande kraft, vilket 
refererar till att det sker ett ökat skuldbeläggande av organisationer 
samtidigt som organisationer hyllas som hjältar genom olika former 
av priser och utmärkelser.27 Moraliseringen handlar därmed om att 
organisationer både fördöms, beskylls och ställs till svars för bristande 
moral och lyfts fram som föredömen i kraft av sitt ansvarstagande och 
sin goda moral. 

Fler röster med moraliska argument
Samtidigt som moraliskt laddade händelser på många sätt passar väl 
ihop med medielogiken är det självfallet inte den enda förklaringen 
till att frågor om ansvar och moral kommit upp på mediernas dagord-
ning. En annan förklaring är att de som ställer krav på organisatio-
nerna har blivit allt fler. Ideella, offentliga och privata organisationer 

27. Boli 2006.
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arbetar för att företag ska bredda och stärka sitt sociala och miljö-
mässiga ansvarstagande. Det ökade engagemanget märks inte minst 
genom att aktörer till exempel ställer krav på att företag ska kunna 
redogöra för hur de hanterar mänskliga rättigheter eller i vilken mån 
de har minskat sitt koldioxidutsläpp. Det kan röra sig om investerare 
som vill veta i vilken mån bolagen de planerar att investera i kan an-
ses ansvarstagande. Idag finns det aktörer som titulerar sig som etiska 
investerare med syfte att enbart investera i bolag som anses uppfylla 
definierade etiska kriterier. I andra fall är det statliga organisationer 
som ställer krav – exempelvis har ett antal europeiska länder, däri-
bland Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Belgien, Nederländerna 
och Tyskland, infört regleringar om att vissa företag ska redovisa sitt 
sociala och miljömässiga ansvar. Vidare pekar intresseorganisationer 
ut prioriterade frågor och ställer andra organisationer till svars om 
de inte tillräckligt tydligt kan redogöra för hur de hanterar komplexa 
etiska dilemman. Dessa organisationer pekar ut prioriterade frågor 
och erbjuder samarbete i form av sociala initiativ, märkningar och 
ackrediteringar. Ambitionen hos kravställarna är ofta att på olika sätt 
skapa incitament för och möjliggöra ansvarstagande samt skapa förut-
sättningar för ansvarsutkrävande. 

Dessa kravställare spelar rollen som tredjepartsaktör och har möj-
lighet att påverka hur allmänheten och intressenter uppfattar organi-
sationer. Den danska forskaren Lise Backer visar hur intresseorganisa-
tioner sedan länge har förstått vikten av att samarbeta med medierna 
för att nå ut med sina budskap och skapa opinion.28 De genomför 
kampanjer, släpper rapporter och skräddarsyr aktiviteter så att de ska 
passa in i mediernas ständiga efterfrågan på nyheter. Intresseorgani-
sationer med få medlemmar kan därför genom samarbete med me-
dierna ändå påverka dagordningen och skapa opinion – möjligheter 
som med dagens kommunikationsteknik har förstärkts. I takt med 

28. Backer 2001.



49

4: Moralisering i ett medialiserat samhälle  

utvecklingen på webben och framväxten av sociala medier kan även 
konsumenter och intressegrupper nå ut med sina budskap till stora 
grupper. Det innebär att det idag finns en helt annan syn än tidigare 
på vilka aktörer som – för att använda Michael Powers ord  – ”skul-
le kunna fördöma och därmed skada organisationen” [författarnas 
översättning].29

Tredjepartsaktörer uttrycker åsikter om hur företag och andra or-
ganisationer ska agera – de är i hög grad med och formar det som an-
ses vara ett accepterat och önskvärt beteende. Violina P. Rindova och 
hennes kollegor visar att om omgivningens uppfattning om organisa-
tioner i hög grad påverkas just av hur tredjepartsaktörer – vanligen ak-
törer som själva har hög status eller gott anseende – framställer andra 
organisationer.30 Ett tydligt exempel på tredjepartsaktörers påverkan 
är rankningar av organisationer som nästan alltid får genomslag och 
ges spridning via redaktionella medier och som många gånger också 
görs av medieorganisationerna själva. 

Att beskriva den ökade moraliseringen som enbart en konsekvens 
av ett medialiserat samhälle är därmed en förenkling. Snarare måste 
vi se medierna som sammanvävda med andra aktörers agendor. Me-
dierna är i viss mån en egen aktör som driver egna frågor genom rap-
portering och nyhetsvärdering. Samtidigt är medierna också en kanal 
och arena för andra grupper. Den ökade kritiken från olika intresseor-
ganisationer – en typ av tredjepartsaktörer – mot i synnerhet företags 
bristande sociala och miljömässiga ansvar, avspeglas därmed även i 
nyhetsrapporteringen. 

29. Power 2007, s. 138.
30. Rindova m.fl. 2005.
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moral i medierna
De sociala normer som definierar vad som anses vara god respektive 
bristande moral förändras inte bara över tid, utan är i hög grad be-
roende av sammanhanget. Med andra ord ser vi att moraliseringen 
av organisationer i medier tar sig olika uttryck. Vissa organisationer 
kritiseras på grunder som inte gäller för andra organisationer. I fallet 
med Röda Korset är det tydligt att journalisternas normer om vad en 
ideell organisation ska vara, och då särskilt vilken nivå som är rimlig 
när det gäller arvode till styrelsemedlemmar, inte stämde överens med 
de anställdas idéer om verksamheten och hur de ansåg att den ska 
organiseras.

I fallet Röda Korset rapporterade medierna om en sakfråga där 
individen Westerberg och ledningen på Röda Korset ansågs ha tvek-
samma moraliska kompasser. Rapporteringen formulerades och pre-
senterades utifrån en moralisk indignation hos journalister och an-
dra. Moraliserandet utgjorde därmed inte bara sakfrågan utan också 
ett dramaturgiskt verktyg i den journalistiska nyhetsproduktionen. I 
rapporteringen var arvodet ett moraliskt problem för Westerberg och 
organisationen. Det var inte fråga om ett juridiskt brott, som i fal-
let med kommunikationschefen af Donners uppsåtliga bedrägeri, och 
inte heller en fråga om inkompetens eller ineffektivitet, utan det var en 
fråga av moralisk art. Argumentet som framfördes i och av medierna 
var att det är omoraliskt av styrelsemedlemmar i en ideell organisation 
att ta emot höga arvoden eller arvoden överhuvudtaget. Att det var 
organisationen och dess medlemmar som på demokratisk väg beslutat 
om arvoderingen, och dessutom betalade den med medlemsavgifter – 
inte med insamlade medel – framgick inte av rapporteringen. 

Oavsett vad man tycker är rätt eller fel i sakfrågan om arvodes ni-
våer i den ideella sektorn är vår poäng att vad som framställs som mo-
raliska frågeställningar beror på en rad olika bakomliggande mekanis-
mer och perspektiv. I fallet Röda Korset var det tydligt att medierna 

Föredöme eller fördömd?
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granskade organisationen utifrån idén att det handlade om en välgö-
renhetsorganisation, samtidigt som Röda Korset självt ser sig som en 
folkrörelse driven av medlemmarna. Men eftersom medierna tenderar 
att ha tolkningsföreträde, vinner deras perspektiv i den offentliga de-
batten. Moraliserandet, både i val av händelse och i val av vinkel, är ett 
journalistiskt grepp som begränsar utrymmet för att lyfta fram olika 
perspektiv eller förklaringar till en händelse. I stället eftersträvas po-
larisering, konflikt och minimering av gråskalor i verklighetsbeskriv-
ningen. Moraliska frågeställningar vädjar också till publikens åsikter 
och värderingar snarare än till kunskap om komplexa samband och 
fakta i juridisk eller teknisk bemärkelse. 

I näringslivet är det ofta stora konsumentnära företag som figu-
rerar i negativa rubriker om bristande ansvarstagande och moraliskt 
omdöme. Under 2000-talet har denna typ av bolag återkommande 
ifrågasatts för brister i arbetsvillkoren hos sina leverantörer. Inte säl-
lan börjar det med att en bransch får kritik i ett nyhetsinslag för att 
inte agera moraliskt rätt. Kritiken sprids sedan i allt fler mediekana-
ler och avslutas vanligen med att representanter från den kritiserade 
branschen gör avbön och deklarerar att de ska göra bättre och göra 
mer. En konsekvens av mediernas granskning av en viss fråga är också 
att den bransch som kritiseras börjar jobba mer aktivt med just den 
frågan. Ett exempel på detta är att företag inom klädbranschen idag 
arbetar med att säkerställa goda arbetsvillkor i både första, andra och 
ibland till och med tredje leverantörsledet. Samtidigt vittnar företag 
om att de många gånger känner sig orättvist utpekade, eftersom de 
inte lyckas nå ut med budskapet att de aktivt under flera år försökt 
arbeta med att förbättra arbetsvillkoren hos leverantörerna – men att 
lösningen på problemen inte kan ske så fort som medierna efterlyser 
och i vissa fall kräver. 

Klädföretaget H&M är ett av de företag som ofta får kritik för sitt 
varande och agerande i utvecklingsländer. Under hösten 2012 ankla-
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gades företaget för att inte ställa tillräckligt höga krav på lönerna hos 
sina leverantörer i TV4:s samhällsgranskande program Kalla fakta. 
Kritiken handlade om att H&M inte krävde att levnadslöner betala-
des till de anställda vid de fabriker där företaget har klädproduktion. 
Den starka kritiken är särskilt intressant med tanke på att H&M år 
2006 fick pris för sitt arbete med socialt ansvarstagande. Tillsammans 
med tidigare fondbolaget Banco fonder har Svenska Dagbladet Nä-
ringsliv instiftat priset ”Årets förbättrare” som delas ut till bolag som 
under året förbättrat sitt samhällsansvar tydligast. Och första året pri-
set delades ut gick det alltså till H&M med motiveringen:

H&M har under en rad år har arbetat målmedvetet och systematiskt för 
att långsiktigt säkerställa att företaget har ett tydligt etiskt och miljömäs-
sigt ansvar för sin verksamhet. H&M:s skarpa krav på sina leverantörer 
har lett till märkbart förbättrade förutsättningar för produktionen. (SvD 
8 juni 2006)

Likaså är det intressant att notera att ungefär en månad innan Kalla 
faktas program sändes hyllade en av de mest kritiska intresseorgani-
sationerna, Swedwatch, H&M för deras ansvarsfulla och långsiktiga 
arbete i Bangladesh för att höja minimilönerna för landets alla arbe-
tare. I en debattartikel publicerad i Veckans Affärer (7 september 2012) 
menade Swedwatch att H&M:s vd Karl-Johan Perssons samtal med 
Bangladeshs premiärminister Sheikh Hasina var en händelse med 
”symbolisk innebörd” som skickade ”signaler till företag i alla bran-
scher med verksamhet i länder där fattigdom, korruption, konflikt 
och åsiktsförtryck är en del av dealen”. 

I diskussionen om levnadslöner som följde efter Kalla faktas pro-
gram blev det tydligt att H&M och Kalla fakta hade olika uppfatt-
ningar om hur nyanserat programmet var. H&M ställde sig kritiskt 
till Kalla faktas beskrivning och menade att reportaget inte speglade 
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hela problematiken. Senare valde H&M att publicera en egen video-
upptagning av en presskonferens för att visa hur Kalla fakta hade 
klippt och kraftigt kortat ned vd:n Karl-Johan Perssons svar på jour-
nalistens frågor. 

Exemplet med H&M är relevant utifrån flera perspektiv. För det 
första illustrerar det svårigheterna med att avgöra vad som är ett till-
räckligt ansvarstagande och vad som är ett gott moraliskt omdöme. 
För det andra visar det hur kontextbundna moraliskt laddade frågor 
är. Vid en och samma tidpunkt kan olika aktörer göra vitt skilda be-
dömningar av en organisations agerande. För det tredje visar exemplet 
att mediernas rapportering om dessa moraliskt laddade frågor sällan 
återspeglar deras komplexitet. Inom ramen för en nyhetsartikel eller 
ett nyhetsinslag finns det ofta bara utrymme för en nyhetsvinkel. I 
grunden för god journalistik finns idén om vikten av att skildra en 
fråga från flera håll och låta olika röster komma till tals. Vi vill dock 
påstå att detta sällan sker när det gäller nyhetsrapportering om frågor 
med moralisk laddning. Det är också av den anledningen som H&M 
ena dagen kan lyftas fram som en förebild, för att dagen efter, i en an-
nan nyhetssändning, fördömas. 
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Att kommunicera moraliskt laddade frågor och åsikter handlar om att 
balansera mellan att vara så öppen och ärlig som möjligt och samtidigt 
inte sticka ut hakan alltför mycket och riskera att dra till sig granska-
res kritik. Vi problematiserar här kravet på öppenhet och pekar på att 
organisationer i sitt arbete med att vara transparenta ofta skapar något 
vi kallar för en skenbar transparens. Denna tar sig också nya former 
när medielandskapet digitaliseras. I takt med att kommunikationen 
digitaliseras ges fler aktörer möjligheten att nå ut. Möjligheterna för 
organisationer att med egna ord berätta om sitt arbete med och förhåll-
ningssätt till moraliskt laddade frågor förändrar förutsättningarna för 
vad som diskuteras, på vilket sätt och när. Vi tar utgångspunkt i den 
fragmentisering av medielandskapet som kommer med digitalisering-
en och diskuterar vad detta får för konsekvenser för organisationers 
kommunikation av frågor och aktiviteter som rör moral och ansvar.

Kommunikation som balansakt
Organisationsforskningen har sedan länge slagit fast att ett visst mått 
av särkoppling – det vill säga att en organisation presenterar sig på ett 
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sätt men agerar på ett annat – är ett naturligt inslag i alla fungerande 
verksamheter. De amerikanska sociologerna John W. Meyer och Brian 
Rowan argumenterade redan 1977 i en numera legendarisk artikel för 
att särkoppling till och med kan vara en förutsättning för att skapa 
framgångsrika organisationer över tid.31 Verksamheter behöver presen-
teras i linje med det som anses vara ett önskvärt och accepterat bete-
ende i omvärlden. Det handlar ofta om att helt enkelt visa att man 
hänger med i de senaste trenderna. En omodern organisation löper 
risk att inte anses vara legitim. Men vad som anses vara ett önskvärt 
beteende förändras över tid – det går mode även i hur organisationer 
bör organiseras för att åtminstone framstå som effektiva – och de krav 
som ställs på en organisation är ofta motstridiga.

Att hänga med i de senaste organisations- och ledarskapstrenderna 
innebär därför inte alltid att verksamheten i praktiken måste anpassas 
– många gånger räcker det med att anpassa retoriken. Företagsekono-
men Pauline Göthberg visar att företaget Skandia satte etiketten CSR 
på redan existerande aktiviteter i verksamheten för att kunna bevisa 
att de arbetade med CSR-frågor.32 Etiketten CSR användes helt enkelt 
på en verksamhet som företaget länge hade bedrivit men som tidigare 
hade presenterats med andra benämningar. I kapitel 3 diskuterade vi 
ett liknande fall – Oticon och dess innovativa organisationsmodell 
(spaghettiorganisationen). Mediebilden var i det fallet så stark och po-
sitiv att medarbetarna – trots att själva organisationsmodellen aldrig 
implementerades ordentligt i verksamheten – ändå i hög grad byggde 
den gemensamma organisationsidentiteten på den. 

Att särkoppla praktik från presentation är självklart ingen fullstän-
dig strategi. När det gäller frågor som rör moral och ansvar framstår 
särkoppling som särskilt problematisk – att säga att man tar ansvar 
men sedan inte göra det är sällan ett långsiktigt hållbart agerande. 

31. Meyer & Rowan 1977.
32. Göthberg 2007.
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Att kommunicera samhällsansvar och moraliskt värdeladdade frågor 
anses ofta vara förenat med en särskild problematik och har beskrivits 
som ett moment 22 av bland andra den danska forskaren Mette Mor-
sing och kollegor.33 Å ena sidan finns förväntningar hos allmänheten 
om att organisationer ska ta ett socialt och miljömässigt ansvar i sin 
verksamhet, å andra sidan är allmänheten skeptiskt inställd till orga-
nisationer som pratar alltför mycket om sitt engagemang. Att hantera 
ökade krav på att engagera sig i frågor som rör samhällsansvar är ofta 
förenat med en stor osäkerhet som bottnar i att frågorna ofta är kom-
plexa och förändras över tid. Det är dessutom sällan självklart vad som 
är rätt eller fel i en given situation, och därför uppstår också tveksam-
heter om vad som faktiskt ska kommuniceras. 

en skenbar transparens?
Kommunikationsarbetet styrs av idén om vikten av att vara öppen 
och transparent. Den underliggande föreställningen är att transparen-
sen i organisationen blir en garant för att intressenter får tillräckligt 
med insyn för att kunna fatta medvetna och informerade beslut. 
Transparenskravet har också utvecklats till något av en universalme-
dicin, en lösning på alla möjliga problem.34 För det första utlovar det 
effektivitet och utvecklingsmöjligheter. Genom att ge de inblandade 
information kan dessa värdera och bedöma händelser och skaffa sig 
inflytande. För det andra anses transparens skapa ett ökat förtroende: 
genom att berätta om vad organisationen gör kan ett ökat förtroende 
skapas bland aktörer i omvärlden. För det tredje anses transparens vara 
en förutsättning för frihet. I boken Strävan efter transparens diskuterar 
företagsekonomerna Charlotta Levay och Caroline Waks tillsammans 
med kollegor hur en transparent vårdapparat exempelvis anses fun-

33. Morsing m.fl. 2008.
34. Sahlin-Andersson 2006.
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gera som garanti för att ge patienter möjlighet att välja vårdgivare. De 
problematiserar synen på transparens genom att visa att denna alltid 
måste skapas aktivt av någon, att det inte finns vare sig neutrala betyg-
sättningssystem eller helt oberoende granskningsorgan. De avslutar 
med att bland annat slå fast att det inte betyder att ”granskningarna 
är meningslösa eller missvisande, men däremot att transparensen ska-
pas genom mödosamt arbete och förhandlingar mellan olika berörda 
parter”. 35 

Transparenskravet på och medialiseringen av organisationer kan 
ses som två sidor av samma mynt. Å ena sidan strävar organisationer 
efter att vara transparenta. Å andra sidan lägger organisationer alltmer 
resurser på att redigera bilden av sig själva. Detta gäller särskilt områ-
den eller ämnen som bedöms vara i riskzonen för att uppmärksammas 
kritiskt av medierna. I kommunikationsarbetet lyfts vissa aktiviteter 
och frågor fram medan andra tonas ner; det är en process som sedan 
också både förhåller sig till och påverkas av de normer som styr ny-
hetsproduktion och distribution. Arbetet med att öppna upp, infor-
mera och berätta mera om verksamheten skapar därför en redigerad 
eller rentav skenbar transparens. Mer information ger inte per auto-
matik fullständig information. 

Den skenbara transparensen kan sägas hänga ihop med en utveck-
ling där organisationer – särskilt företag – har anklagats för att enbart 
kommunicera fördelaktig information om sitt arbete med frågor som 
rör ansvarstagande och moral, och därmed konsekvent utelämna in-
formation om brister. En alltför positiv kommunikation av en organi-
sations ansvarstagande benämns ofta greenwash – ett begrepp som har 
sitt ursprung i företags miljöarbete. Begreppet används ofta i debatten 
för att belysa problemen med företag som anses vara lite för vältaliga 
och inte leva upp till det som utlovas – de kritiseras just för att sär-
koppla praktik från presentation. Det finns flera organisationer runt 

35. Levay & Waks 2006, s. 241.
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om i världen som lyfter fram företag som de anser är alltför skickliga 
på att polera sin yta. Två internationella exempel är Greenwash Gold 
2012 – en kampanj initierad av tre intresseorganisationer med syfte 
att ”städa upp i gruvindustrin” – och CorpWatch, som delar ut pris 
för bästa ”greenwash”. I Sverige delar intresseorganisationen Jordens 
vänner ut Svenska Greenwashpriset, och 2012 vann Stora Enso – som 
omfattande presenterar vad de gör inom socialt och miljömässigt an-
svar på webben – första pris. 

De amerikanska forskarna Martin Freedman och A. J. Stagliano 
visar i en studie att problematiken med greenwash dock inte enbart 
handlar om att företag själva presenterar sig som mer ansvariga än 
vad de i själva verket är, utan att det också handlar om ett samspel 
mellan företag och andra parter.36 I sin forskning har Freedman och 
Stagliano särskilt undersökt relationen mellan företags kommunika-
tion av sin egen verksamhet och så kallade hållbarhetsrankningar. I 
studien undersöker forskarna i vilken mån de stora amerikanska före-
tag som lyfts fram som särskilt hållbara verksamheter på någon av de 
större rankningarna också presterar bättre inom miljöområdet än de 
storföretag som inte omnämnts på dessa rankningar. Resultaten visar 
att rankningarna – som bidrar till att skapa ett starkt anseende för 
företagen som framstående inom miljöområdet – bygger på den bild 
som företagen själva förmedlar. Däremot visar resultaten att det inte 
finns någonting som tyder på att företagen högt upp på hållbarhets-
rankningarna verkligen påverkar miljön mindre negativt eller bidrar 
till en förbättring av miljön jämfört med andra storföretag. Forskarna 
kommer till slutsatsen att det därmed finns ett betydande glapp mel-
lan våra uppfattningar om frågor som rör hållbarhet, företagens arbete 
på området och verkligheten som sådan. Studien visar att kommuni-
kation spelar en avgörande roll för de etablerade idéer som finns inom 
området och vår syn på vilka organisationer som tar ansvar. 

36. Freedman & Stagliano 2010.
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Det intressanta med resultaten från just den här studien är att fors-
karna pekar på att ett samspel mellan organisationers kommunikation 
och rankningar bidrar till att generera medial synlighet. Rankningarna 
påverkar både hur organisationer styr sin verksamhet och hur de kom-
municerar om den, och detta samtidigt som rankningarna ofta baseras 
på företagens skicklighet att presentera sig som ansvariga snarare än 
deras verkliga prestationer. Därigenom skapas en rundgång mellan 
rankningar och företagens egna presentationer som ofta är särkoppla-
de från deras faktiska prestationer. Den mediala bilden byggs därmed 
utifrån organisationens kommunicerade självbild som i sin tur bygger 
på idéer om vad som är viktigt att kommunicera för att komma högt 
upp på rankningslistor. Detta är inget särpräglat för just rankningar 
eller hållbarhetsfrågor, utan är ett fenomen som vi även hittar inom 
andra områden. Matilda Dahl visar i sin forskning att granskningar i 
form av rankningar och självutvärderingar leder till att organisationer 
blir transparenta just inom de områden som granskningen fokuse-
rar på.37 De som granskas blir alltså skickliga på att rapportera inom 
dessa avgränsade områden, och granskningarna skapar därmed endast 
transparens inom en begränsad del av en organisations verksamhet. 
Samtidigt får just rankningar ofta stort genomslag i medier och bland 
aktörer i omvärlden, och används ofta som en objektiv, fullständig 
avbildning av en verksamhet. 

 Eftersom utomstående har högst begränsade direkta erfarenheter 
från eller direkt insyn i verksamheter förlitar sig de flesta i hög grad 
på de bilder som sprids av medier och andra aktörer och inte minst av 
organisationerna själva. Allmänheten får information om att företag 
och andra organisationer har upprättat riktlinjer för att hantera vissa 
frågor, eller att det finns en strategi för att hantera en viss fråga. Men 
vilka handlingar som utförs utifrån dessa riktlinjer och strategier får vi 
sällan kännedom om. Som en konsekvens av den framväxande kom-

37. Dahl 2012.
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munikationen inom CSR-området har allt fler intresseorganisationer 
pekat på att organisationer bättre måste informera om vad de verkligen 
gör. Av den anledningen har också allt fler redovisningar inom om-
rådet vuxit fram. Dessa anses utifrån en rationell logik ge oss en mer 
rättvisande bild av vad organisationer faktiskt har åstadkommit under 
året istället för vad de har utlovat att de ska göra. På samma sätt som 
rankningar och andra granskningsverktyg sätter redovisningar endast 
fokus på och öppnar upp en viss del av en organisations verksamhet. 
De bygger dock på en rationell logik som antas ge en fullständig och 
oberoende avbildning av faktiska skeenden. Men forskning visar att 
redovisningar i sig skapar nya aktiviteter och omskapar verksamheter 
snarare än öppnar upp och på ett fullständigt sätt presenterar dem.38

Mediernas granskning, liksom andra former av genomlysning 
av organisationers moraliska kompass, leder därmed till en skenbar 
transparens. De ger intrycket av att ha avbildat faktiska skeenden, 
men i själva verket sätter de ljuset på en del av verksamheten samtidigt 
som de bidrar till att nya aktiviter och praktiker etableras. Skenbar 
transparens kan också förstås som ett sätt att särkoppla verksamheten. 
Det innebär att en viss del av verksamheten visas upp för en viss ak-
tör, medan andra delar av verksamheten, som kanske är motstridiga, 
förblir i det fördolda. Genom att anpassa presentationen av verksam-
heten efter situationen kan omgivningens skiftande och ibland mot-
stridiga krav bemötas.  

Hur och på vilket sätt organisationer bäst kommunicerar frågor 
av moralisk karaktär för att skapa trovärdighet råder det delade me-
ningar om inom såväl forskningen som praktiken. Det finns uppen-
bara risker för de organisationer som lovar mer än vad de kan hålla. 
Likaså kan vi slå fast att det finns uppenbara risker med att separera 
ansvarstagandet för moraliskt laddade frågor och kommunikationen 
av dessa från annan verksamhet och kommunikation. Så samtidigt 

38. Dahl 2012.
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som kommunikationen om den ansvarsfulla organisationen blir en 
förutsättning för att bygga anseende, ger öppenhet och kommunika-
tion om ansvarstagande upphov till nya, externa granskningar och 
i förlängningen nya interna förberedelser och åtgärder inför gransk-
ningen – allt i syfte att kontrollera och styra bilden av organisationen.

Fragmenterade bilder
Aldrig förr har möjligheterna för företag och andra organisationer att 
kommunicera varit så stora – en mängd kommunikationskanaler kan 
kombineras och skräddarsydda budskap till specifika målgrupper kan 
kommuniceras. Bilder av och åsikter om enskilda verksamheter har i 
viss mån alltid varit fragmenterade, men på webben realiseras denna 
fragmentering. Den amerikanska medievetaren Dawn Gilpin menar, 
liksom många andra, att vi i dagens förändrade medielandskap måste 
uppdatera vår förståelse av på vilka sätt organisationer ges synlighet 
och hur ett mer fragmenterat informationsflöde förändrar dynamiken 
för hur bilder av organisationer, uppfattningar och anseende skapas 
och vad dessa bilder rymmer för information och budskap.39 Utifrån 
Gilpins resonemang bör en organisations anseende förstås utifrån 
ett nätverksperspektiv. Tanken är inte ny – de mest vedertagna de-
finitionerna av vad en organisations anseende är, hänvisar just till en 
mångfald av aktörers syn på och förståelse av organisationen och dess 
verksamhet. Dock förstärker begreppet nätverk dagens fragmenterade 
bild- och informationsflöde på webben och bidrar till att öka förståel-
sen för att mediala, offentliga bilder ständigt är under omförhandling 
och omformulering i relation till hur organisationers verksamhet be-
skrivs, diskuteras och bedöms av en rad olika aktörer. Dessa aktörer 
har självklart inte samma tyngd – ett uttalande av en privatperson i en 
blogg- eller nyhetsartikelkommentar kanske inte får något genomslag 

39. Gilpin 2010.
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överhuvudtaget, medan en väldesignad större kampanj av en etable-
rad intresseorganisation som Greenpeace kan få konsekvenser och ofta 
tvingar fram något slags respons från företaget eller branschen i fokus. 

När organisationer lägger ökad vikt vid att hantera sin mediala 
bild blir arbetet både enklare och svårare i ett alltmer digitaliserat 
kommunikationslandskap. Organisationer kan – om de använder ka-
nalerna rätt – nå ut till sina målgrupper direkt, utan att ta vägen via 
de redaktionella medierna. Samtidigt, som vi har pekat på ovan, finns 
ibland ändå en önskan om att gå via redaktionella medier och att få 
någon annan, en tredjepartsaktör, att säga det man vill säga. Å andra 
sidan är kanalerna fler och diskussionerna sker offentligt, på många 
ställen parallellt, vilket lätt leder till att det åtminstone upplevs som 
betydligt svårare att styra sin mediebild idag jämfört med igår.

I det fragmenterade kommunikationslandskapet finns också en 
osäkerhet om vad enskilda kommentarer eller åsikter egentligen har 
för betydelse. I de flesta fall visar forskningen hitintills att nyhets-
agendan på webben i hög grad fortfarande bestäms av de etablerade, 
redaktionella nyhetssajterna (se kapitel 3). Det är när enskilda hän-
delser får ett stort genomslag via framför allt tv-sända nyheter som 
de tenderar att leda till konsekvenser. Det är också då som medierna 
ges möjlighet att på allvar inta rollen som moralisk domstol. Det gör 
också att samspelet mellan det som diskuteras i sociala mediekanaler 
som Twitter och Facebook och utformandet av agendan i redaktio-
nella mediekanaler blir särskilt viktigt att ha i åtanke. Det är långt 
ifrån självklart att det som kommuniceras via sociala medier för att 
väcka opinion ges utrymme och får genomslag i det ständigt pågående 
redaktionella nyhetsflödet. Men när något väl uppmärksammas kan 
det å andra sidan gå fort. Delningskraften i sociala medier är också 
stor, och när något börjar spridas, när allt fler nätanvändare väljer att 
dela samma bild, nyhet eller information, har det ofta en självgenere-
rande effekt. 

Föredöme eller fördömd?
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Den allt större mängden kanaler leder till förändrade krav på kom-
munikation för organisationer i bred bemärkelse. Det talas alltmer 
om vikten av att lyssna, engagera och att föra dialog med sin publik. I 
detta ligger då också möjligheter att nå ut till målgrupper direkt – utan 
att gå via de redaktionella medierna. Det är en situation där vi skulle 
kunna anta att medierna ges minskat utrymme att sätta agendan. Men 
att engagera intressenter till att delta i en dialog som automatiskt pu-
bliceras på webben i realtid är något helt annat än att skicka iväg väl 
genomtänkta pressmeddelanden med finslipade formuleringar. En av 
McDonald’s satsningar på Twitter belyser de problem som kan uppstå 
när en organisation vill forma den egna mediebilden i socialt samspel 
med andra (t.ex. svd.se 25 januari 2012). Tanken var att konsumen-
terna skulle beskriva hur de upplevde sitt senaste besök på hamburger-
jätten. Redan efter en timme ansåg sig dock McDonald’s vara tvunget 
att stänga ner kampanjen eftersom de positiva kommentarerna i hög 
grad uteblev. I stället publicerades en stor mängd negativa upplevel-
ser – och inte bara av konsumenter utan också av tidigare anställda. 
Och när det australiensiska flygbolaget Qantas Airlines försökte sig på 
ett liknande grepp – de uppmanade resenärerna att dela med sig av 
lyxiga flygupplevelser – blev de på samma sätt överhopade med kri-
tiska kommentarer från upprörda kunder som gjorde sig lustiga över 
flygbolagets satsning (smh.com.au 22 november 2011). Flygbolaget 
hade månaderna innan haft problem med inställda flyg, och så sent 
som dagen innan kampanjen lanserades hade pågående förhandlingar 
med fackförbund strandat. Berörda kunder som redan var irriterande 
kunde vädra sina åsikter på Twitter. 

Exemplen visar på den motsättning som finns mellan att som or-
ganisation vara transparent, och samtidigt släppa kontrollen över vilka 
bilder som då kan spridas av den egna verksamheten. De visar också, 
återigen, på hur redaktionella medier i hög grad samspelar med an-
dra sociala kanaler som drivs av användarna. Kampanjer och andra 
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kommunikationssatsningar i sociala medier får ofta också spridning 
i redaktionella medier – där journalister och experter, inte minst från 
PR-branschen, får möjlighet att dela ut fällande domar och ge råd om 
hur de inblandade egentligen borde ha agerat. 

Det är en utmaning att styra och redigera en organisations medie-
bild på ett sätt så att den faktiskt bottnar i den egna verksamheten. 
Särkoppling kan vara en mer eller mindre medveten handling. För 
det första arbetar självklart kommunikatörer och deras organisationer 
på att presentera en så fördelaktig bild som möjligt av den egna verk-
samheten. För det andra leder digitaliseringen till att alltfler aktörer 
deltar i redigeringen av bilden. Mångfalden av inblandade redigerare, 
i kombination med många olika mediekanaler, ökar sannolikheten för 
fragmenterade bilder av en och samma verksamhet. Samtidigt byg-
ger de olika aktörerna sitt arbete på varandra, och trots att de kan ha 
olika intressen och mål med sina aktiviteter är det många gånger så 
att deras redigeringsarbete sker på likartade sätt.40 Om bilderna ska få 
betydande publicitet måste de följa de etablerade idéerna om vad som 
anses ha nyhetsvärde och presenteras på ett sätt så att det liknar en 
”riktig” nyhet. Digitalisering och fler röster i medielandskapet leder 
alltså inte per automatik till fragmenterade bilder. Fortfarande är det 
ofta så att en bild och en version blir den dominerande i pågående 
medieberättelser och att den versionen sedan blir svår att avvika från 
och utmana. Det betyder inte att det inte finns alternativa perspektiv 
och bilder, men det är ofta en eller ett fåtal versioner som ges bred 
spridning. Dagordningsmakten hos de redaktionella medierna är svår 
att utmana för andra aktörer (se även diskussionen i kapitel 3). 

Att kommunicera om moraliska frågor kan innebära att beträda 
minerad mark. Organisationer måste här balansera mellan kravet på 
att vara transparenta och kravet på att vara tydliga med den bild som 
de vill förmedla till och genom medierna. Särskilt det senare leder in-

40. Se t.ex. Grafström & Windell 2012; Sinha m.fl. 2012.
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direkt till att de områden som bedöms vara mest relevanta att granska 
också är de som är mest medialiserade i den meningen att organisatio-
ner förbereder sig för mediernas granskning. I viss utsträckning kan 
det innebära moment av särkoppling mellan presentation och praktik, 
men det kan också innebära att organisationer, för att klara förväntat 
kritisk granskning, också förändrar själva verksamheten. Hur det ar-
betet bedrivs i praktiken, och vilka aktörer som utgör och styr medie-
bilden, diskuterar vi i nästa kapitel.
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I det praktiska arbetet för organisationer med att hantera och försöka 
styra mediebilden konstaterar vi två tydliga utvecklingar. Å ena si-
dan att organisationer personifieras av sin ledare – en utveckling som 
också för med sig att det är just den enskilde ledaren som ställs till 
svars när verksamheten anklagas för att inte följa etiska riktlinjer eller 
uppvisa förväntat ansvarstagande. Å andra sidan en till synes omättlig 
efterfrågan på medieexpertis i form av kommunikationsexperter och 
rådgivare. Kommunikatörer har därför också en viktig funktion i att 
definiera och prioritera moraliskt värdeladdade frågor. Här anar vi en 
utveckling där en tilltagande ängslighet hos företag och andra organi-
sationer resulterar i en ovilja att fatta beslut som är svåra att kommu-
nicera. Utvecklingen för med sig en risk att organisationer avstår från 
handlingar på grund av att mediebilden bedöms ta skada alternativt 
väljer att agera för att tillmötesgå mediebildens budskap och därmed 
alltså låter mediebildens version fungera som beslutsunderlag snarare 
än verksamhetens.
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den personifierade organisationen
Personorienteringen och fokuseringen på ledare och chefer är en tyd-
lig trend inom medierapporteringen.41 Men denna utveckling drivs av 
medierna och organisationerna i en ömsesidig process. Organisationer 
använder flitigt sina högsta chefer för att representera och personifiera 
verksamheter. För kommunikatörer inom organisationer utgör leda-
ren ett verktyg för att styra och i någon mån kontrollera mediebilden 
av organisationen. Dagens ledare måste därför kunna både hantera 
denna offentlighet, förhålla sig till den medialiserade bilden av sig 
själva och sin organisation och svara upp mot de interna kraven. Detta 
innebär ofta en anpassning till mediernas krav, så som de tolkas inom 
organisationen, vilken inte bara är retorisk utan också får direkta kon-
sekvenser för hur verksamheten organiseras och leds. Det innebär att 
ledaren ofta får stå till svars om något går fel, eller ges äran i de fall 
organisationen åstadkommer positiva resultat. Personifieringen av 
verksamheter innebär att komplexa förhållanden och frågor tenderar 
att osynliggöras till förmån för enklare förklaringsmodeller och or-
sakssamband. Ledaren utgör helt enkelt en central förklaringsvariabel 
för organisationens händelseutveckling i stort. I ett medialiserat sam-
hälle är det därför organisationen i form av dess ledare som ställs inför 
skranket när medierna agerar moralisk domstol.

Företagsledare har tidigare inte stått så mycket i rampljuset och 
aktivt arbetat med kommunikation av företaget som idag. Visst äg-
nade sig företagsledare åt PR och lobbying redan på 1950-talet, men 
studier visar att det då snarare handlade om möten med och bear-
betning av beslutsfattare i kommuner och myndigheter.42 Däremot 
existerade knappt journalister som relevant målgrupp för dåtidens fö-
retagsledare, något som med tanke på dagens kommunikationsexpan-
sion är svårt att förstå för en nutida betraktare. År 1990 konstaterade 

41. Petrelius Karlberg 2008.
42. Se t.ex. Carlsson 1951 eller Tengblad 2000.
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medie vetarna Håkan Hvitfelt och Torsten Malmström att bilden av 
den anonyme verkställande direktören var förlegad.43 I stället menade 
de att han eller hon förväntades hantera och verka i det mediala ramp-
ljuset – ett arbete som sedan dess blivit allt viktigare. Att hantera me-
dierna och vara kommunikativ på den offentliga arenan räknas idag 
som en självklar del av en företagsledares kompetensprofil. Det utgör 
en del av ledaruppdraget. Kommunikativa och karismatiska företags-
ledare genererar också medial uppmärksamhet.44

Att ledaren blir synonym med organisationen är en utveckling som 
kan noteras inom alla sektorer idag och som hänger samman med en 
ökad medialisering av alla typer av organisationer. Att medierna ofta 
sätter likhetstecken mellan en organisation och dess ledare har flera 
förklaringar. Den kanske främsta förklaringen är att det är betydligt 
enklare att rapportera om en person än om en komplex organisation 
med otydliga gränser. Den ensamme ledaren kan också relativt enkelt 
kommuniceras i bildmaterial. Hur ser en organisation ut på bild? Det 
är givetvis enklare att porträttera vd Annika Falkengren eller general-
sekreterare Elisabeth Dahlin än att avbilda företaget SEB eller organi-
sationen Rädda Barnen. 

Men det finns också en stark övertygelse om att enskilda ledare 
har stort inflytande i organisationer och därför alltså på något vis 
förtjänar all uppmärksamhet och även får tåla att bli granskade. Le-
darskapslitteraturen ger ofta en romantiserad bild av den framgångs-
rike, starke ledaren som ensam driver och genomför förändring. 
Samtidigt vet vi från ledarskaps- och entreprenörskapsforskning att 
hjälterollen sällan innehas av ensamma individer.45 Det måste finnas 
medarbetare för att en person ska kunna leda en verksamhet, och det 
är sällan en person som ensam skapar förändring. Medialiseringen 
förstärker dock den traditionella, romantiska hjältebilden av den en-
43. Hvitfelt & Malmström 1990.
44. Se t.ex. Grafström m.fl. 2006.
45. Se t.ex. Sveningsson & Alvesson 2010.
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samme ledaren. Vi menar att det även får konsekvenser för hur vi 
ser på moralfrågor. Om ledaren anses vara ansvarig, då är det också 
ledaren som är relevant att granska. 

Som vi nämnt tidigare är personifieringen en ömsesidig process 
mellan medier och organisationer. Ett exempel på hur de tillsammans 
förändrar bilden av en organisation är ”nystarten” i och med vd-bytet 
i telekombolaget Ericsson i början av 2000-talet. Ericsson hade be-
funnit sig i en svår kris under flera år när den fåordige, och nästan 
lite tafatte, Kurt Hellström byttes ut mot den kommunikative och 
medialt gångbare Carl-Henric Svanberg. Under krisåren i början av 
2000-talet sjönk både Hellströms och Ericssons anseende. Det svaga 
förtroendet för ledningen ventilerades flitigt i medierna. Kraftiga be-
sparingar genomfördes, och i den mer eller mindre dagliga rapporte-
ringen fick Hellström besvara frågor om när utvecklingen förväntades 
vända och när det skulle vara nog med nedskärningar, frågor som han 
sade sig inte kunna besvara. Efter tre år meddelades det att Hellström 
ville kliva av och att styrelsen rekryterat Carl-Henrik Svanberg till vd. 
Mediernas förhållningssätt till den nytillträdde vd:n var märkbart mer 
positivt och vurmande än för Hellström. Känslan som förmedlades 
var att ”nu vänder det för Ericsson”. Bilden av organisationen och 
dess anseende blev snart ett med bilden av den nya vd:n – stark, fram-
gångsrik och konkurrenskraftig.46

Medialiseringen skapar på så sätt förändrade förutsättningar för 
det moderna ledarskapet. För såväl Ericsson som Röda Korset (se ka-
pitel 2) innebar ledarbytet en signal till medierna och allmänheten 
om förändring. I en medialiserad värld kan vi tänka oss att ledare allt 
oftare står inför svåra val där de helt enkelt måste – eller åtminstone 
upplever att de måste – välja mellan att presentera sig själva och sin 
verksamhet i enlighet med rådande medielogik och att driva frågor el-
ler genomföra aktiviteter som anses vara till nytta och viktiga för verk-

46. Kallifatides & Petrelius Karlberg 2004.



70

Föredöme eller fördömd?

samheten, men som riskerar att skapa en mindre fördelaktig medie-
bild. Fallet Röda Korset visar också att det beslutet inte enbart är upp 
till ledaren, utan att det kan finnas krafter inom organisationen som 
verkar för att anpassa sig till mediernas spelregler. 

Professionaliserade kommunikatörer 
förstärker medialiseringen
Kommunikationsbranschens expansion och professionalisering är 
både en konsekvens av och en drivkraft bakom medialiseringen. PR- 
och andra kommunikationskonsulter utger sig för att ha tillgång till 
exklusiv kunskap om hur medier ska hanteras och hur kommunika-
tion sker på bästa sätt. Genom sitt arbete bidrar de samtidigt till att 
formulera och skapa behovet av denna expertis, och indirekt också till 
att förstärka idén om mediernas makt. Det görs exempelvis genom 
kommunikationsexperternas flitigt förekommande kommentarer 
om och analyser av olika kriser i medierna. Det innebär i sin tur en 
metakommunikation om betydelsen av att hantera medierna. Sam-
tidigt blir det inte bara ett tillfälle för kommunikationskonsulterna 
att stärka sin ställning som rådgivare inom området, utan resultatet 
blir dessutom att den offentliga diskussionen ofta handlar om hur 
väl den kritiserade organisationen hanterar kommunikationen och 
relationerna till medier i stället för om den händelse eller fråga som 
var upprinnelsen till medierapporteringen. Redan efter ett par da-
gars medieuppmärksamhet fick exempelvis Röda Korsets ordförande 
Bengt Westerberg kritik inte bara för sakfrågan (hans höga arvode 
som styrelseordförande) utan också för hans hantering av medierna 
under krisens inledningsfas. Det ansågs ytterligare ha skadat hans an-
seende. Till branschtidningen Resume.se (4 april 2010) förklarade en av 
de PR-rådgivare som återkommande fick kommentera utvecklingen i 
medierna hur Röda Korset skulle agera för att återhämta sig: 
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De måste långsamt återuppbygga sitt varumärke som befinner sig i upp-
försbacke. Det tar tid. Det finns ingen quick fix. Men det handlar om att 
de måste visa att de är med överallt där folk har det svårt. Att de visar att 
pengarna kommer fram till de behövande. Men Bengt Westerberg är fort-
satt ett sänke för organisationen.

Exemplet visar på det utrymme som expertkommentatorer får – kom-
munikationskonsulter får tolka mediekriser och är därmed också med 
om att forma dessa kriser och påverka utkomsten av dem. Genom 
normativa uttalanden bedömer PR-konsulten i exemplet ovan att 
Röda Korset för det första har ett anseendeproblem och för det andra 
att det är ordföranden Bengt Westerberg som utgör problemet. Listan 
över liknande exempel kan göras lång. Artiklarna som slår fast huru-
vida den berörda organisationen har lyckats eller inte med kommu-
nikationen och där PR-experter intervjuas och ofta får agera domare 
brukar inte låta vänta på sig. 

Det händer även att journalisterna betonar vikten av att den kri-
tiserade organisationen förstår hur viktigt det är att kommunicera. 
På så sätt förstärks kraven på organisationen att vara snabb med att 
dela med sig av information och ha en åsikt. I samband med att Kalla 
fakta, Smålandsnytt och P4 Kalmar granskade svenska djurparker 
publicerade Resume.se (18 oktober 2012) en artikel med rubriken ”Så 
krishanterar djurparkerna” som avslutas med en dialog mellan jour-
nalisten och en av de berörda djurparkernas kommunikationschefer: 

När Resumé når Ölands djurparks kommunikationschef Hans Uhrus sä-
ger han:
– Vi ser mycket allvarligt på den kritik som har framförts. Vi skickade ut 
ett uttalande till journalister i tisdags kväll för att förklara vår sida av saken.
Varför tog det så lång tid innan ni bemötte mediernas uppgifter?
– Därför att vi ville sätta oss in i kritiken först. Det är aldrig bra att agera i 
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affekt på journalisters frågor, utan vi ville först ta reda på fakta.
Men du förstår väl att det kan se dåligt ut när det står ”ingen kommentar” 
från er i alla artiklar?
– Jag skulle jättegärna vilja berätta mer om vårt arbete, men jag kan inte 
kommentera något som pågår just nu, säger Hans Uhrus och tillägger: 
– Sedan är det alltid intressant att se på det förändrade medielandskapet 
med internet och sociala medier hur man hanterar information och käll-
granskning, säger Hans Uhrus som sedan inte vill svara på några fler frågor.

Exemplet visar att journalisten pressar den kommunikationsansvarige 
att förklara sig och ge sin syn på det inträffade. Det är frågor som 
kan upplevas som svåra att värja sig mot och som lätt genererar nya 
negativa rubriker om otillgänglighet. Exemplet visar dock också att 
den kommunikationsansvarige står på sig och väljer att avvakta med 
fler uttalanden. 

En av kommunikationsexperternas uppgifter är också att identifie-
ra de områden som förväntas bli granskade, alltså att finna riskfakto-
rer. Idag handlar dessa faktorer ofta om frågor som rör moral och etik. 
När kommunikationsrådgivare väljer att peka ut och lyfta fram en 
viss typ av frågor leder det i sin tur till att dessa områden blir särskilt 
medialiserade, eftersom organisationer väljer att lägga extra kommu-
nikationsresurser och strategiskt kommunikationsarbete på just dessa. 

Utvecklingen får konsekvenser för kommunikatörernas arbete 
med att framställa organisationer och deras ledare som ansvarsfulla 
och moraliska aktörer. Ofta resulterar det i ett riskperspektiv och san-
nolikt till ett reaktivt agerande. En hörnsten i kommunikatörernas ar-
bete är att undvika att utsätta organisationen för risker där anseendet 
kan skadas. Att kommunicera utifrån ett riskperspektiv handlar i hög 
grad om att bevaka, kontrollera och lägga upp planer för eventuella 
framtida krissituationer – i syfte att minimera risken att få kritik och 
förlora i anseende. Utifrån ett sådant perspektiv är det också troligt 
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att organisationer väljer att styra sin verksamhet och kommunikation 
enligt externa kravställares – som mediers och kritiska intresseorga-
nisationers – förväntningar, snarare än utifrån egna mål, värderingar 
och erfarenheter.

Låt oss återvända till fallet med Röda Korset, där denna process 
blir tydlig. I takt med att mediebevakningen tilltog och Röda Korsets 
budskap inte fick genomslag i medierna, utan antalet kritiska nyhets-
artiklar i stället blev fler, förändrades tjänstemannaorganisationens 
inställning till mediernas rapportering. Särskilt kommunikationsav-
delningen var pådrivande i att förklara vikten av att få stopp på skri-
verierna, och den enda egentliga möjligheten att nå det resultatet var 
att anpassa organisationen till medielogikens normer om hur en ideell 
organisation bör bedriva sin verksamhet – i det här fallet vad som 
anses vara en rimlig nivå på styrelsearvoden. Kommunikatörerna på 
Röda Korset blev därmed pådrivande när det gällde att etablera idén 
internt i organisationen att Röda Korset måste kapitulera för medie-
bevakningen genom att anpassa sina handlingar och riktlinjer till den 
dominerande bilden i medierna om att arvodet till ordföranden är för 
högt – att det helt enkelt inte fanns några alternativ. Konsekvensen 
blev att det tidigare beslutet om ersättningsnivå revs upp och att ett 
nytt togs om att arvodet skulle sänkas – detta trots att många i tjänste-
organisationen inte hade ändrat sin uppfattning om att arvoderingen 
till ordföranden var rimlig. Det ansågs dock vara viktigare att få stopp 
på den negativa uppmärksamheten i medierna än att försvara sina 
egna beslut. Exemplet visar på mediernas makt att förändra organisa-
tioners praktik – åtminstone för stunden. 

Vi menar att expansionen och professionaliseringen av kommu-
nikatörers arbete och kommunikationsrådgivningsbranschen måste 
förstås som en del av medialiseringen. Kommunikatörerna är i hög 
grad med och förstärker och legitimerar den makt som vi ger medi-
erna att agera som moraliska domstolar. De deltar också i att forma 
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företags och andra organisationers idéer om vad som är viktiga frågor 
att hantera – vilka frågor som anses vara riskfaktorer. Här kan vi anta 
att mediernas fokus och intresse för dessa frågor både påverkas av och 
påverkar kommunikationsbranschen. 

mediebilden styr
Det anses många gånger vara helt avgörande för organisationer att 
”hålla sig väl” med medierna och med journalister. Arbetet med den 
externa kommunikationen och presentationen av verksamheten ges 
alltså stärkt betydelse, vilket ger medierna ökade möjligheter att fak-
tiskt agera moralisk domstol, ofta på ett indirekt sätt. När organisatio-
ners anseende ses som en risk som måste hanteras leder det till att de 
ofta förhåller sig proaktivt till kraven på granskning och medieupp-
märksamhet. Organisationer arbetar därmed förberedande med kom-
munikation av frågor och ämnen som man misstänker kan komma att 
granskas kritiskt av medierna.

Vi menar att utvecklingen skapar en ängslighet hos organisationer 
och deras ledare, en ängslighet som gör att makten att definiera vad 
som anses vara ett önskvärt beteende och dra gränser för det egna 
ansvarstagandet förskjuts – från organisationen och individerna som 
deltar i verksamheten till den mediala arenan. Frågor som rör moral 
och ansvar har sällan självklara svar, men i en organisationsvärld där 
medierna genom dramaturgiska grepp ofta får tolkningsföreträde ten-
derar det att framstå så. Eftersom medielogiken inte ger utrymme för 
komplexa resonemang där en och samma händelse eller fråga kan ha 
både för- och nackdelar, och kan vara både rätt och fel beroende på 
perspektiv och situation, blir moraliskt laddade frågor lätt endimen-
sionella i medierna – det finns ofta en bov som agerat felaktigt, ett 
offer och ibland också en hjälte som agerat önskvärt. De mer kom-
plexa och problematiserade berättelserna får sällan plats – de passar 
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inte den dominerande medielogiken. Medielogiken skapar därmed en 
situation där den aktör som vill delta i diskussionen och ge sin åsikt i 
en pågående medial berättelse ofta redan har tilldelats en roll att spela 
eller tvingas välja sida för att få möjlighet att delta.

Låt oss återkomma till argumentet med särkoppling som vi dis-
kuterade i föregående kapitel. Vi menar att ledare i medialiserade 
organisationer allt oftare möter utmaningen att inte särkoppla den 
externa, mediala bilden av verksamheten alltför mycket från det som 
faktiskt pågår i organisationen. Medialiserade organisationer anpas-
sar sig i hög grad till medielogikens krav. Och då alltså inte enbart 
på ett retoriskt plan, utan i hur verksamheten organiseras, leds och 
utförs. Organisationers ängslan för mediernas makt att sätta agendan 
och forma inte bara den mediala bilden utan också vad kunder, leve-
rantörer, investerare, politiker och andra intressenter anser om deras 
verksamhet leder till att de anpassar sin verklighet och sin verksam-
het efter den mediala kravbilden. Eftersom medierna har stor makt 
att påverka intressenters uppfattningar – och organisationer därför 
hela tiden måste tillgodose nyhetsflödet med lämplig information och 
omgående tysta ned eventuell kritik – blir resultatet av att organisera 
utifrån ett riskperspektiv att vissa beslut inte fattas och vissa aktivi-
teter inte genomförs. Organisationer väljer därmed, av omsorg om 
mediebilden, att avstå från handlingar som kan vara nödvändiga men 
svåra att kommunicera. Vi kan alltså konstatera att medialiseringen 
av organisationer och den ökade fokuseringen på moraliska frågor 
får konsekvenser för hur organisationer inte bara presenterar sig utan 
också organiserar sin verksamhet. 
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I mötet mellan moraliskt värdeladdade ämnen och medielogikens 
krav på dramaturgi, enkelhet och konflikt skapas förändrade förut-
sättningar för ledarskap och organisering. Det väcker frågor dels om 
mediernas roll i att bidra till insyn och utkräva ansvar av andra aktörer 
med makt, dels om rollfördelningen mellan medier och organisationer 
i en tid när öppenhet och synlighet är eftersträvansvärt och medierna 
är en kanal för att göra detta möjligt. Vi har i den här boken visat att 
medialisering och moralisering är två sammanflätade samhällsutveck-
lingar som föder varandra. Medierna utgör  i stor utsträckning den 
arena där det avgörs vilka frågor som för närvarande är att betrakta 
som moraliska. Men samtidigt finns hos medierna inneboende meka-
nismer som innebär att moraliserandet riskerar att handla mer om att 
vinna kriget om uppmärksamhet än om att avslöja missförhållanden. 

Situationen bör förstås i ljuset av flera faktorer. För det första växer 
den kommenterande journalistiken. Idag förväntas journalister tycka 
till, ta ställning och kommentera smått och stort. Det är en utveckling 
som öppnar för, och även skapar förväntningar på moraliska omdö-
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men. För det andra förstärks utvecklingen av redaktionernas allt min-
dre resurser och allt mer pressade tidsscheman. För medierna gäller 
det att skapa rubriker som lockar till läsning, och det på allt kortare 
tid. Då är moraliskt värdeladdade frågor tacksamt stoff. Och för det 
tredje gör det alltmer digitaliserade nyhetsflödet att allt fler kan vara 
med och skapa dessa värderande bilder av organisationers verksamhe-
ter och ledare. I detta avslutande kapitel resonerar vi om vår huvudtes 
– att medierna i allt högre utsträckning agerar som moraliska domsto-
lar, och vad det i förlängningen får för konsekvenser. 

medierna som moraliska domstolar
Störst genomslagskraft i den offentliga moraliska diskussionen har 
fortfarande de redaktionella, etablerade medierna. Det är de som har 
makten över dagordningen och det är deras samlade medieberättelser 
som blir den dominerande bilden av vad som anses vara moraliskt 
rätt eller fel. Deras makt bygger i viss grad på att medialiseringen och 
moraliseringen av organisationer förstärker varandra. Föreställningen 
om medielogikens kraft, och därmed behovet av att ta hänsyn till den, 
genomsyrar många organisationer idag. Det innebär i förlängningen 
att mediernas tolkningsföreträde sällan utmanas; i stället har det ut-
vecklats en norm om att organisationer bör anpassa sig till detta – 
åtminstone när det gäller hur ledare och organisationer presenteras 
externt. Men vad händer när moraliserandet blir alltför förenklat, när 
problematiseringen helt uteblir och när moraliserandet i sig blir en del 
av den kommersiella affärsidén? Vem är det som bör ha tolkningsföre-
träde för att avgöra när ett arvode är för högt? Eller när ett miljöenga-
gemang är tillräckligt seriöst?

Medierna har en skyldighet att löpande utvärdera och diskutera de 
bilder som de förmedlar via nyhetssajter, tidningssidor och program. 
Vad lyfts fram och vad väljs bort i granskningen av moraliskt lad-
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dade frågor? Varför blir vissa organisationer och frågor synligare än 
andra? Är det rimligt att medierna ska agera både granskaren som lyf-
ter fram bevis och den moraliska domaren som fäller? En god medie-
granskning bör, menar vi, lyfta fram moraliskt värdeladdade frågor 
och problematisera dessa i relation till olika aktörers perspektiv och 
behov – exempelvis staterna, medborgarna och konsumenterna. Det 
är först när medierapporteringen ser bortom det svarta (bovarna) och 
det vita (hjältarna) och klarar av att berätta om de gråa nyanserna som 
mediebilden på allvar kan stötta en positiv förändring i form av fler 
ansvarsfulla organisationer. 

Vi välkomnar en granskande rapportering som har en bredare ut-
gångpunkt för diskussionen om organisationers ansvar. Men vi förhål-
ler oss kritiska till den utveckling där medierna agerar som moraliska 
domstolar och alltför lättvindigt gör fördömanden. Det blir proble-
matiskt, eftersom de genom sitt sätt att beskriva verkligheten också 
påverkar pågående skeenden och händelser. Inte minst innebär det att 
medierna kan bidra till att avsätta ledare, etablera idéer om vad som 
anses vara ett önskvärt beteende i de flesta sammanhang och sprida 
bilder om läget i organisationer och i landet som helhet.

Anseende genom synlighet
I ett granskningssamhälle har de redaktionella berättelserna hög legi-
timitet. I en tid då synlighet och transparens lyfts fram som en nyckel 
till organisationers framgång blir också mediebilden central – den blir 
inte bara ett mått på hur lyckosam eller misslyckad verksamheten är, 
utan anses också ha stor kraft att påverka opinionen och blir därför 
också styrande för hur verksamheter organiseras och utförs. Ett starkt 
anseende är därför hårdvaluta. I takt med att medielogiken upplevs 
som alltmer självklar kommer verksamheter i allt högre grad att orga-
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niseras och anpassas utifrån inte bara viljan att framstå på ett fördelak-
tigt sätt, utan också önskan om att minimera anseenderisker.47

Att ha ett gott anseende kan därför i hög grad likställas med att ha 
ett gott medieanseende.48 När medierna ges och tar roller som mora-
liska domstolar upprättas ett informellt regelverk för vem som anses 
ha god moral utifrån den rådande medielogiken. Jakten på det goda 
anseendet blir därför inte nödvändigtvis ett arbete utifrån organisa-
tionens kärnverksamhet och praktik. När mediebilden anses ha makt 
att skapa krissituationer kan den också tvinga fram ett förändrat bete-
ende som de berörda inte nödvändigtvis anser vara det bästa eller det 
rätta. Medialiseringen av organisationer bidrar till att verksamheten 
alltmer anpassas och förstås i relation till vad som anses vara medialt 
intressant. Därigenom etableras också idén om betydelsen av ett starkt 
anseende. Kommunikatörerna har en central roll som viktiga uttol-
kare av medierna och hur de ska bemötas. Deras arbete är centralt 
för att skapa det så avgörande förtroendet inom organisationen och 
mellan organisationen och dess intressenter. Och även för att und-
vika onödiga missförstånd, värdeförstöring och minskat förtroende 
för varumärken. Samtidigt öppnar medialiseringen för att inte minst 
moraliska överväganden blir en fråga om vad som är kommunicerbart 
på ett enkelt och riskfritt sätt. Det blir helt enkelt svårare att motivera 
mer komplicerade, problematiska beslut när premissen är att de inte 
går att kommunicera på ett sätt som rimmar med medielogiken. 

Den ständiga oron inför mediernas kritiska rapportering leder till 
att vissa beslut inte fattas eftersom de är svåra att argumentera för 
i mediernas moraliserande dramaturgi. Kritik i medierna kan göra 
att ansvariga inte anser sig kunna eller inte vågar stå upp för fattade 
beslut, trots att de fortsatt anser att dessa i grund och botten är rik-
tiga. Det finns alltså en inbyggd risk att organisationer, i rädsla för 

47. Jfr Power 2007.
48. Jfr Deephouse 2000.
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medieuppmärksamhet, alltför snabbt gör avbön eller helt enkelt av-
står från att ta ansvar i komplexa och viktiga frågor. Vi menar att 
medielogiken och verksamheters förhållande till denna – önskan om 
att synas i samverkan med rädslan för att bli kritiserad – är en av vår 
tids stora utmaningar för organisationer. Särskilt i verksamheter där 
medielogiken tas för given och anpassningen till denna har blivit en 
självklar del av strukturen menar vi att det finns anledning att ta ett 
steg tillbaka och kritiskt reflektera över vad synligheten är värd. Och 
över var gränserna för vad som kan anpassas till dagens medieklimat 
går. I hög grad handlar det om vem som tillåts bestämma vad som är 
de mest prioriterade och viktigaste moraliska frågorna, och i förläng-
ningen vad som anses skapa ett starkt anseende. 

medielogiken vinner terräng – 
kommunikation blir kärnverksamhet? 
När medierna granskar och rapporterar om organisationer kan det 
förstås som ett möte mellan olika logiker. Medierna utgår från sin lo-
gik som delvis bottnar i journalistiska ideal men också i kommersiella 
krav på att vinna publikens uppmärksamhet. Mediernas vinkel avgörs 
av hur medieproducenterna uppfattar sin publiks perspektiv – vad 
som gör nyheten relevant och intressant för publiken att ta del av. För 
en organisation som inte är van vid att uppmärksammas av medierna 
kan rapporteringen uppfattas som både missvisande och felaktig. Att 
bli dömd av medierna kan upplevas som mycket orättvist. När idé-
erna om den sanna, rättvisande bilden skiljer sig åt kan det förstås 
som en krock mellan mediernas och den berörda organisationens lo-
gik. Det är också då det uppstår en kamp om vilken bild som ska ha 
företräde i det offentliga rummet – en kamp som i en medialiserad 
organisationsvärld lätt blir ojämn. 

Föredöme eller fördömd?
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Röda Korset kan i detta sammanhang förstås som en organisation 
som är mindre medialiserad än exempelvis en politisk verksamhet el-
ler ett konsumentnära, stort, publikt bolag. Därför blir också krocken 
mellan Röda Korsets idéer om vad som är moraliskt försvarbara arvo-
desnivåer och de normer för arvode i ideell verksamhet som formar 
mediebildens omdöme i frågan större än vad vi kan förvänta oss när 
det gäller organisationer som är mer medialiserade. I mer mediali-
serade organisationer har medielogiken i hög grad blivit en självklar 
del av verksamheten och tanken om att beslut och aktiviteter ska 
kunna förklaras och kommuniceras i mediala sammanhang betydligt 
mer närvarande i vardagen. I ett alltmer medialiserat samhälle kan vi 
alltså anta att allt fler organisationer väljer, mer eller mindre medvetet, 
att anpassa sina verksamheter – åtminstone delvis – till den rådande 
medie logiken. Mediernas verksamhet är alltså sällan fristående från 
organisationers verksamhet, utan måste förstås som en del av samti-
dens organisering och ledning. 

Vi menar att arbetet med att synas och kommunicera för att skapa 
ett starkare anseende går hand i hand med utvecklingen mot ett mer 
medialiserat organisationsliv. I takt med att moraliskt laddade frågor 
ges mer publicitet blir mediebilden alltmer central i organisationers 
kommunikationsarbete. Men vi menar också att denna utveckling för 
med sig större konsekvenser än så. När medielogiken tas för självklar, 
när medialiseringen genomsyrar hela verksamheter, då blir arbetet 
med kommunikation centralt. I de verksamheter där medielogiken 
och anpassningen till denna är en del av vardagen finns det en risk, 
menar vi, att kommunikationsarbetet blir en del av kärnverksamheten 
– alldeles oavsett vad verksamheten i övrigt handlar om. I en sådan 
vardag blir det troligen lätt att komma till slutsatsen att en anpassning 
till mediernas uppfattning om god moral bör ske – alldeles oavsett 
vilka beslut, handlingar eller argument som skulle kunna utmana en 
sådan slutsats eller till och med bevisa motsatsen. 

7: I mötet mellan moral och medielogik 
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Utifrån ett sådant resonemang blir det, anser vi, nödvändigt att re-
flektera över vad som händer i ett lite mer långsiktigt perspektiv. Vad 
blir styrande för organisationers verksamhet när medialiseringen och 
moraliseringen blir etablerad och självklar, när synlighet och gransk-
ning kommer allt mer i fokus? Kanske blir det viktigare att anpassa sig 
till mediernas moraliska agenda än att lyssna på den egna moraliska 
kompassen? Det finns all anledning att reflektera över och diskutera 
de konsekvenser som kan uppstå när medielogiken blir styrande för 
verksamheter långt bortom redaktionernas nyhetsproduktion. 

Föredöme eller fördömd?
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