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ABSTRACT: I denna uppsats analyseras åtta artiklar publicerade av fyra stora, svenska 

dagstidningar. Syftet med analysen är att analysera välgörenhetsorganisationen Röda Korsets 

kriskommunikationsstrategier under organisationskrisen där styrelseordförande Bengt 

Westerbergs arvode är i nyhetsmediernas fokus. De frågor som uppsatsen besvarar är: Hur 

framställs Röda Korset i dagspressens rapportering om Bengt Westerbergs arvode? Hur tycks 

Röda Korsets inställning, i artiklarna, till krisen vara? Använder organisationen sig av någon 

kriskommunikationsstrategi? I analysen av artiklarna används van Djiks kritiska diskursanalys 

som analysmetod. De teorier som resultatet sen kopplas till är teorier om organisationskriser och 

kriskommunikationsstrategier, det vill säga apologia, mediedrevet och dess egenskaper samt 

diskursteori. I analysen av artiklarna framträder två kriskommunikationsstrategier där Röda 

Korset först försöker överföra ansvaret för arvodet på någon annan och sedan argumenterar 

varför Westerberg bör erhålla det arvode han får. Röda Korset beslutar även om en åtgärd, vilken 

innebär att organisationens medlemmar får möjligheten att påverka beslutet om arvodet i ett 

nationellt rådslag. Bengt Westerberg tycks dock inte vara posivit inställd till debatten, då han 

beskrivs vara irriterad under Röda Korsets presskonferens. Röda Korset meddelar däremot att de 

tar krisen på ”stort allvar”. Utöver den negativa framställningen av Westerberg i artiklarna, ger 

artiklarna även en bild av att Röda Korsets verksamhet är problemfylld då de drabbats av många 

krisen under den senaste tiden. Trots två kriskommunikationsstrategier och en åtgärd tycks 

organisationens ansträngningar för att lindra en förtroendekris hos medlemmarna vara 

otillräckliga. Medlemsantalet sjönk med 40 000 medlemmar under året då krisen inträffade. 
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1. Inledning 

Kommunikationskanaler genom vilka organisationer kan nå ut till många olika målgrupper vid en 

organisationskris är många. Organisationerna kan bland annat ge information till målgrupperna 

via webbsidor, kundmöten och annonskampanjer, men alla dessa kanaler har organisationerna 

själva kontroll över. Dagpressens krisrapportering, däremot, står utanför organisationernas 

kontroll och är ett medium som organisationen själva inte väljer för att förmedla sin information. 

Därför vore det intressant att undersöka vilka kriskommunikationsstrategier organisationer kan 

använda sig av när de utsätts för ett mediedrev av flera stora dagstidningar:  

 

Enligt Beglez är nyhetskonsumtion ”... en vardaglig rutin som oftast inte utmynnar i ett 

ifrågasättande av det man läser eller hör: i brist på intresse och tid ’köper’ vi ofta, medvetet eller 

omedvetet, det som rapporteras av medierna som objektiva fakta” (Berglez 2010:269). Hur 

många av läsare av nyhetstexter som okritiskt tar till sig av mediernas innehåll kan diskuteras, 

men om nyhetskonsumtionen har den effekt som beskrivs av Berglez är mediernas inflytande en 

angelägenhet för den individ eller organisation som medierna rapporterar om. Vid mediedrev, 

som ofta ger objektet som ”jagas” dålig publicitet, är det viktigt att personen eller organisationen 

som omfattas av mediedrevet att har kommunikationsstrategi för att lindra mediedrevets skada på 

det egna anseendet.  

 

I denna uppsats ska en organisationskris av nationall karaktär analyseras, nämligen mediedrevet 

mot Röda Korset och Bengt Westerberg när Westerbergs arvode fördes upp på agendan. 

Uppsatsens fokus ska med andra ord att ligga på organisationers ledningskriser, även kallade 

managementkriser (Falkheimer & Heide 2009:222), det vill säga när ledningen inom en 

organisation har orsakat en kris genom bedrägeri eller misskötsel av organisationen och så vidare. 

Därmed exkluderas samhällskriser, såsom naturkatastrofer eller tekniska kriser, i uppsatsen 

(Falkheimer, et al 2009:19). 
 

Denna undersökning kan vara av relevans för kommunikatörer och informatörer i sin 

kommunikationsplanering, men det kan även vara intressant för medie- och 

kommunikationsstudenter och utomstående att känna till organisationers olika strategier vid 

kriskommunikation. 
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1.1. Syfte och frågeställning(ar) 

Uppsatsens övergripande syfte är att analysera en organisations kriskommunikationsstrategier 

under en pågående organisationskris. De frågor som uppsatsen ska belysa och försöka besvara är 

följande: Hur framställs Röda Korset i dagspressens rapportering om Bengt Westerbergs arvode? 

Hur tycks Röda Korsets inställning, i artiklarna, till krisen vara? Använder organisationen sig av 

någon kriskommunikationsstrategi?  

 

1.2. Material och avgränsning  

I denna uppsats analyseras åtta  nyhetsartiklar från fyra olika dagstidningar. Debatt-och 

ledaratiklar omfattas inte av analysen då de driver en uppenbar argumentationslinje. De valda 

artiklarna är publicerade av Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet samt Dagens Nyheter, 

fyra dagstidningar med stora läsekretsar spridda över hela Sverige.  

 

Statistiken där bland annat Röda Korsets medlemsantal visas återfinns i Röda Korsets 

årsredovisningar som finns publicerade på deras hemsida. Tyvärr finns bara årsredovisningarna 

mellan år 2005 och 2010 att ta del av och viss information är inte tillgänglig i samtliga 

årsredovisningar. Exempelvis fanns uppgifterna om hur många procent av medlemmarna som 

förnyade sina medlemskap bara i årsredovisningen från 2009. Det hade varit intressant att få 

tillgång till statistiken från 2000 till och med 2010, men jag har inte kunnat få tillgång till den 

informationen.   

 

Krisförberedande planering och strategier ska inte heller förklaras djupare i uppsatsen, fastän det 

är viktigt för organisationer att vara förberedda inför framtida kriser.   

 

1.3. Bakgrund  

1.3.1. Om Röda Korset  

Röda Korset beskriver sig själva, på sin hemsida, som Sveriges största humanitära organisation. 

Röda Korset, samt systerorganisationen Röda Halvmånen, är en internationell organisation med 

ca 97 miljoner medlemmar i 186 länder. Organisationen grundades år 1859 på initiativ av 

schweizaren Henry Dunant efter hans upplevelser av kriget mellan fransk-sardinska och 

österrikiska styrkor i Solferino (www.redcross.se 2011-04-04). 
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Röda Korset och Röda Halvmånens mål är, enligt Charity Rating, att: 

 ”• Minska antalet döda, skadade och drabbade vid katastrofer.  

• Minska antal döda, sjuka och drabbade av sjukdom och ohälsa.  

• Öka lokal- och civilsamhällets, liksom Federationens förmåga att möta akut utsatthet.  

• Främja respekten för mångfald och värdighet och minska intolerans, diskriminering och socialt 

utanförskap.” (www.charityrating.org).  

 
Utöver dessa ovannämna mål är även en av organisationens mål att alltid finnas på plats vid 

samhällskriser. Detta görs genom att använda sig av frivilliga på plats som kan bistå dem som 

behöver hjälp (www.charityrating.org).  

 

Nedan visas statistik för Röda Korsets medlemsantal per år, antal nyrekryterade medlemmar och 

hur många av medlemmarna som har förnyat sitt medlemskap. Dessutom visas statistik för de 

insamlade pengarna som Röda Korset har samlat in från allmänheten, där externa bidrag från 

exempelvis Sida inte inkluderas. 

 

Statistisk över Röda Korsets medlemsantal och bidragssumma under perioden 2004-2010 
Årtal             Antal                     Nyrekryterade           Förnyat                      Insamlingintäkter 
                  Medlemmar                       medlemsskap (%)        (miljoner kronor)  
2004 280 835                   5200        -  207  
2005 280 036                       -        -  732  
2006 271 566                  16 680        -  278  
2007 262 616  -        -  275  
2008 253 448                  21 199       91  233  
2009 232 475                  18 842       85             236  
2010 188 295                    11 421        -  299  
(Samtlig statistik är hämtas från www.redcross.se, se källförteckning) 

 

Teorin ”the voluntary failure theory” menar att välgörenhet och volontärarbete  existerar då 

människor har naturliga känslor gällande kollektivet och sociala plikter mot samhället (Anheier 

2005:130). Enligt Estelle James strävar ideella organisationer först och främst inte efter att, i sin 

verksamhet, erhålla monetära vinster. Deras huvudsakliga intresse är att erhålla vinster av 

immateriellt värde, såsom förtroende, nya anhängare och medlemmar (Anheier 2005:127).  
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1.3.2. En kort historik över Röda korsets senaste kriser 

Denna uppsats behandlar organisationskrisen då Bengt Westerbergs arvode ifrågasätts, dock tar 

en av de analyserade artiklarna upp ytterligare kriser som inträffat inom Röda Korset de senaste 

två åren. Den första krisen som tas upp är den tidpunkt då det uppdagades att Johan af Donner, 

Röda Korsets förre kommunikationschef, har förskingrat pengar ur både Röda Korset och 

Cancerfonde. Under åtalet mot af Donner inleddes debatten om Westerbergs arvode. Nästan ett år 

efter af Donner-krisen drabbades Röda Korset av ytterligare en kris då två av Röda korsets 

styrelseledamöter valde att lämna sina uppdrag med tidsbrist som motivering (se analys av 

artikeln ”Kriserna inom Röda Korset:Detta har hänt” nedan).  

 

2. Teoretisk ram 

2.1. Kriskommunikation 

2.1.1. Vad är en kris? 

Falkheimer och Heide delar in begreppet kris i tre olika typer; personliga kriser, 

organisationskriser och samhällskriser. Den första typen av kris är enskilda individers upplevelse 

av kris. Dessa kan ske i samband med exempelvis sjukdom eller dödsfall. Det finns många olika 

orsaker som kan utlösa individuella kriser och dessa kan bland annat analyseras psykologiskt. 

Den andra typen, organisationskriser, omfattar organisationers hantering av kriser före, under och 

efter den har inträffat. I en analys av organisationers krishantering omfattas även deras hantering 

av relationerna till olika intressenter. Den tredje och sista typen av kriser är samhällskriser, vilka 

är resultat av extraordinära händelser såsom naturkatastrofer och tekniska kriser (Falkheimer & 

Heide 2009:219-222). 

 

Det finns flera olika definitioner av vad en organisationskris innebär. Pearson och Mitroffs 

definition av organisationskris är att krisen innebär en olycka eller händelse, vilken hotar 

organisationens rykte och/eller dess överlevnad. Ytterligare en definition ges av Ulmer, Sellnow 

och Seeger som menar att det är en specifik händelse som hotar organisationens prioriterade mål, 

som skulle kunna vara image/rykte, legitimitet, vinst och överlevnad (Falkheimer & Heide 

2009:223): ”An organizational crisis is an specific, unexpected, and nonroutine event or series of 



9 
 

events that create high levels of uncertainty and threaten or are perceived to threaten an 

organization’s high- priority goals” (Falkheimer, et al. 2009:15). 

 

Gemensamt för de olika definitionerna är att kriserna är mycket synliga för omgivningen. 

Kriserna innehåller element av överraskning och står utanför den berörda organisationens 

fullständiga kontroll, därför kräver dem omedelbar uppmärksamhet ifrån organisationen och även 

någon form av handling (Falkheimer; et al. 2009:16-17). Kriserna kan riskera framtida 

möjligheter till att ha långsiktiga och ömsesidiga relationer med riktiga målgrupper och 

intressenter (Falkheimer & Heide 2009:224).  

 

2.1.2. Organisationskriser och förtroende 

En kommunikationstrend är att relationerna mellan enskilda individer och de traditionella 

institutionerna har blivit rörligare. I dagens Sverige måste en organisation förtjäna sitt förtroende. 

Tidigare kunde organisationer ärva sitt förtroende eller få det av tradition, men under de senaste 

decennierna har individer blivit alltmer skeptiska till etablerade auktoriteter, ”allt och alla 

ifrågasätts” (Falkheimer, et al. 2009:45). Denna nya inställning till auktoriteter har lett till att 

förtroendet för dem har minskat. Då Sverige varit väldigt influerat av socialdemokratiska värden 

och normer, det vill säga sociala värden, misstros individer och organisationer som inte tar 

hänsyn till dem och drabbas oftare av förtroendekriser. Trots detta är förtroendet, enligt 

Falheimer, Heide och Larsson, för auktoriteter högt i jämförelse med andra länder. Dock har 

förtroendet minskat under de senaste decennierna (Falkheimer, et al. 2009:45). 

 

2.1.3. Kriskommunikationsstrategier 

Efter att en organisationskris har inträffat är det vanligt att organisationen som krisen omfattar 

främst ägnar sig åt att sprida information för att på så sätt avsäga sig ansvar/skyldighet och 

därefter finna strategier för att återställa sitt goda rykte. Tidigare forskning inom 

kriskommunikation har, precis som denna uppsats, inriktat sig på kriskommunikationens innehåll. 

Forskningen har fokuserat sig på olika strategier, apologia och impression management, som 

utövas efter en kris i syfte att reparera de eventuella förtroendeskador som krisen har orsakat 

(Falkheimer & Heide 2009:224).  
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Kriser förmedlas oftast till omgivningen genom medier. Då medier blivit snabbare och 

effektivare i sin rapportering av kriser och då komplexiteten i samhället och organisationer har 

ökat har även organisationers medvetenhet för organisationskriser och kriskommunikationens 

relevans ökat. Kriskommunikationer för organisationer kan innebära att organisationen måste 

forma kommunikationsstrategier som används vid kris, exempelvis be om ursäkt till allmänheten 

eller deklarera sin empati. Kriskommunikation kan också vara att organisationen måste bygga 

upp nya relationer och jobba på att förbättra sitt anseende efter en kris. Detta kan göras genom att 

ge de olika målgrupperna ett enhetligt budskap (Falkheimer, et al. 2009:8-9).  

 

Apologia, den klassiska retorikens försvarstal, är ett begrepp som används inom 

kriskommunikation. Inom tidigare forskning om apologia har tre faktorer som utmärker apologia 

fastställts. I apologia måste det först och främst finnas ”ett etiskt anspråkställande för misstag och 

missgrepp” (Falkheimer, et al. 2009:98), det vill säga att de som krisen omfattar bör försöka lösa 

krisen på grund av etiska skäl. Man bör inte, med andra ord, försöka hitta en lösning på grund av 

att man själv vill undvika kriser för att försvara sina egna intressen. Det måste också finnas ett 

behov, inom organisationen, av förbättring av sitt anseende som främsta motiv i sitt försvar och 

slutligen ska apologi komma från organisationen själv.  

 

William Benoit, en amerikansk PR-forskare, har lagt fram en teori, ”image repair theory”, med 

fem olika strategier som kan användas som försvar när en allvarlig kris har skett. Den första 

strategin går ut på att man hävdar att krisen har skett på grund av ovana och eller att händelsen 

var en olycka, vilket är en vanlig strategi vid kris. Slutligen kan man hävda att organisationen 

hade goda avsikter och inte menade illa. Den strategin kan vara ett sätt att förhindra en eventuell 

förtroendekris. Den andra strategin under en kris är att försöka minska krisens anstötlighet. Detta 

kan göras genom bolstering, där goda handligar och egenskaper uppvägs mot krishändelsen, för 

att därmed minska skadeverkningarna som strategin är förnekelse, det vill säga hävda sin egen 

oskuld. En närliggande strategi är att hävda sin oskuld och skylla på någon annan. Båda dessa 

strategier kan dock få en boomerangeffekt om något allvarligt har hänt och sanningen kommer 

fram, vilket kan skada organisationens förtroende ännu mer. Den tredje strategin är 

bortförklaring. Bortförklaringar kan göras genom att hävda provokation, att någon annan började, 

och att händelsen låg utanför den egna organisationens kontroll. Man kan skylla på okunskap, att 
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organisationen drabbats av informationsbrist, vilket också kan göras genom att hänvisa till ett 

högre syfte. Minimering av händelsen, där man påstår att ingen större skada har skett, är ett annat 

tillvägagångssätt, liksom differentiering där man påstår att det har inträffat värre kriser förr. En 

mer offensiv metod är att attackera och ifrågasätta ”angriparen”, för att på så sätt vända på 

situationen. Den sista strategin som används för att minska anstötligheten är genom 

kompensation, med andra ord ge de drabbade ersättning för det som har hänt. Den fjärde strategin 

är att lova allmänheten ett tillrättanläggande där organisationen lägger upp en plan för att utreda 

fel och på så sätt förhoppningsvis förhindra återfall. Den femte och sista strategin i Benoits 

”image repair theory” är att organisationen tar på sig hela skulden och ber om ursäkt (Falkheimer, 

et al. 2009:98-100, Allern & Pollack 2009:156-157).  

 

Hearit lägger till en sjätte strategi där organisationen hänvisar till sina jurister. Juristerna 

formulerar och framför organisationens svar på kritik, vilket för att organisationen undviker det 

offentliga dramat kring krisen. Denna strategi betyder dock inte att organisationen är lyhörd för 

den allmänna opinionen (Hearit 2006:17).  

 

Sist men inte minst omfattar kriskommunikationen även kommunikationen som sker internt inom 

organisationen. För att undvika framtida kriser eller minska riskerna vid en eventuell framtida 

kris bör organisationen internt diskutera en kris och ta lärdom utav den (Falkheimer, et al. 

2009:8-9).  

 
2.1.4. Mediernas roll inom kriskommunikation 

Medierna har en stor roll i rapporteringen av samhälls- och organisationskriser då de medverkar 

till att skapa kriserna (Falkheimer, et al. 2009:30). I organisationskriser är det oftast de stora 

organisationerna och företagen som medierna intresserar sig för. Anledningen till mediernas 

intresse av att rapportera om kriser är att kriserna ofta är dramatiska och kritiskt negativa. 

Kriserna innehåller element av överraskning, är aktuella och ofta är det den breda allmänheten 

som berörs och kriserna händer ofta lokalt i publikens närhet. Kriserna handlar också ofta om 

personer på höga poster, såsom politiker och företagsledare, vilket också ökar mediernas intresse 

för krisrapportering. (Falkheimer, et al. 2009:102). 
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Den ökade tillgången till information och den nya medietekniken, som utvecklats snabbt under de 

senaste decennierna, resulterar att efterfrågan för transparens ökar. Nu för tiden kan allmänheten 

hitta information på Internet och bloggar och de kräver mer information av organisationer. 

Journalistiken har också utvecklats till att bli aggressivare. Dessa ökar kraven om att en 

organisation ska ge obehindrad tillgång till information för att kunna granskas. Behovet av 

transparens ökar under en organisationskris. Transparens är också ett strategiskt val av 

organisationen för att visa sin öppenhet samt för att informationutbudet förhoppningsvis ska leda 

till organisationens önskade effekter (Falkheimer, et al. 2009:46-47). 

 

Både medier och organisationer har ett intresse av att upprätthålla en relation emellan sig. 

Mediernas syfte är att kunna rapportera om den aktuella krishändelsen. Organisationernas syfte 

till att upprätthålla en sådan relation med medier är för att sprida ut information till allmänheten, 

men också för att skapa kontakt med allmänheten. Utöver organisationer använder sig medierna 

även av andra källor vi en krishändelse. Vittnen, experter och forskare samt företrädare för 

intresseorgan och företag kan även de användas som källor (Falkheimer, et al. 2009:105-107). 

 

Enligt Hearit är nyhetsmediernas mål, i organisationskriser och andra förtroendekriser, inte att få 

en förklaring eller en ursäkt för den eller dem som felat. Deras mål är att förödmjuka objektet 

som kritiseras (Hearit 2006:35). 

 

2.2. Mediedrevets egenskaper 

Enligt Allern och Pollack har mediedrev fem egenskaper som karaktäriserar dem. Enligt deras 

definition är mediedrev en intensiv och kritisk rapportering som omfattar en eller flera personer, 

organisationer eller institutioner. Rapporteringen handlar ofta om normbrott som, av mediedrevet, 

behandlas som en skandal. Flera stora redaktioner och nyhetsmedier deltar, under en viss 

tidsperiod, i rapporteringen. Deltagarna har samma perspektiv på händelsen, samma 

huvudvinkling, dramaturgi och tolkningsram. Nyhetsmedierna påverkar dramaturgin genom att 

framställa en händelse på ett visst sätt och ur en viss vinkel. Dramaturgi är också vilka källor som 

används eller utesluts, vilka proportioner händelsen ges och så vidare. Artiklar i mediedrev ges 

ofta även välbekanta tolkningsramar som påverkar hur händelsen uppfattas, moralen i texten och 

den möjliga utgången av händelsen. En tolkningsram skapas genom val av vinkel, källor och 
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bilder. Enligt Goffman är tolkningsramar kulturellt bundna. Många tolkningsramar kan hämtas ur 

myter och sägner. En välkänd ram är den om kampen mellan David och Goliat, som även har en 

modern tappning, tolkningsramen om den lilla människans kamp mot byråkratin. Den sista 

karaktäriserande egenskapen är att mediedrevets utgång är oviss, ingen av de inblandade kan 

förutsäga vad rapporteringen ska resultera i (Allern & Pollack 2009:11-18).   

 

2.3. Diskursteori 

Begreppet diskursanalys används inom flera olika vetenskapliga områden och kan ha flera olika 

betydelser. Exempelvis ses diskursanalys, inom samhällsvetenskapliga ämnen, som en 

vetenskaps- och samhällsteori. Diskursanalys används också inom forskning som fokuserar på 

maktrelationer och identitet. Gemensamt för många av de olika inriktningarna av diskursanalys är 

att idéer inte ses som en spegelbild av verkligheten. Ideérna behöver ett språk för att kunna 

uttryckas. Språket betrakas inte som ett neutralt verktyg då det i sin tur organiserar den sociala 

verkligheten, det vill säga det formar hur vi uppfattas vår verklighet (Bergström & Boreus 

2000:305-326). 

 

Diskursanalys har flera olika användningsområden. Ett exempel är att den kan användas för att 

analysera identitetskonstruktion, exempelvis formandet av ett ”folkets” identitet, ”vi” och ”dem” 

och så vidare. Diskursanalys kan också användas för att belysa maktfrågor i texter, om det till 

exempel förekommer kulturell hegemoni (Bergström & Boreus 2000:357). 

 

Diskursanalys relateras till makt då de språkliga ramarna begränsar vårt sätt att tänka och handla. 

Enligt Foucault kan diskurser beskrivas ”som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper 

med inte andra” (Bergström & Boreus 2000:306-309). Regelsystemen pekar ut vilka som, med 

auktoritet, har rätt att uttala sig. Diskurser är dynamiska över tid, det vill säga diskursernas regler 

är inte konstanta utan kan ändras. En diskurs möjlighetsvillkor, såsom varför ett visst fenomen 

problematiseras, undersöks inom olika vetenskaper, vilket leder till olika sociala praktiker eller 

institutionella lösningar, undersöks genom det geneologiska angreppsättet. Det geneologiska 

angreppssättet ger oss nya perspektiv på saker vi redan vet (Bergström & Boreus 2000:306-309).  
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Foucaults menar att diskurser innehåller utestängningsmekanismer via vilka diskurserna 

kontrollerar människor. De visar vad som är förbjudet, rätt eller fel,  tradition eller inte tradition 

och så vidare. Etablerad kunskap är utestängningsmekanismernas bränsle. Kunskap och makt är 

på så sätt nära relaterat, då kunskap begränsar vad som går att säga och hur det sägs. Subjektet 

har begränsat handlingsutrymme. Diskurser begränsar med andra ord vad som får sägas, vem som 

får säga det och ur vilka positioner det sägs och hur det sägs (Bergström & Boreus 2000:309-

312). 

 

3. Metod 

3.1. Kritisk diskursanalys 

Inom van Djiks kritiska diskursanalys omfattar analysen två stadier, makroanalys och 

mikroanalys, där makroanalysens syfte är att belysa en texts övergripande mening och 

mikroanalysen analyserar texterns strukturer på ett djupare stadium (Berglez 2010:275). 

Den kritiska diskursanalysen är relevant för denna studie då den inte betraktar medier och 

nyhetsdiskurser som neutrala, det vill säga att medier inte återger neutral information utan 

innehåller osynliga sociala strukturer som existerar i samhället (Berglez 2010:267). En nackdel 

med kritisk diskursanalys, i detta fall, är risken för att det blir en subjektiv tolkning av textern. 

Exempelvis kan ordval, se lexikal stil som beskrivs i mikroanalysen nedan, uppfattas olika av 

olika individer.   

 

3.1.1. Makroanalys 

Makroanalysen i sin tur delas upp i två analysstadier, där tematisk och schemastisk struktur 

analyseras. Den tematiska strukturen granskar hierarkin i en text. Hierarkin syftar till den 

viktigaste informationen i texten som kan återfinnas i dess rubrik och ingress, där den mest 

relevanta informationen utgör en sammanfattad version av texten. Den schematiska strukturen 

innebär att finna de sociokognitiva berättarkonventioner som finns i bland annat nyhetsartiklar. 

Till dem hör den historiska bakgrunden, där den aktuella händelsen relateras till tidigare 

händelser. I den schematiska strukturen analyseras även vilka aktörer och källor som nämns och 

kommer till tals och om journalisten som skrivit artikeln själv kommenterar händelsen (Berglez 

2010:275). 
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3.1.2. Mikroanalys 

I mikroanalysen analyseras textens globala och lokala koherens, koherensluckor, närvarande 

implikationer och dess lexikala stil. Global koherens syftar på textens sammanhängande mening, 

vilken fås av att textens olika delar samverkar. Delarna hänger samman på ett logiskt sätt, vilket 

benämns som lokal koherens, och skulle inte bli förstådda på egen hand om de togs ur sin 

kontext. Delarna kan innehålla beskrivningar, historisk bakgrund, argumenteringar och 

kommentarer. En artikel kan innehålla koherensluckor, vilket är när information uppfattas som 

uppenbar och därför inte förklaras djupare. Detta kallar van Djik för ett semantisk isberg. Ett 

exempel relaterat till denna uppsats är Röda Korset. För att veta vad Röda Korset är för något 

krävs det att man, på något sätt, fått det förklarat för sig, exempelvis genom att ha läst om 

organisationen i tidigare texter. Utöver koherens så uppmärksammas, som tidigare nämnts, även 

närvarande implikationer och lexikal stil. Närvarande implikation i en text är överflödig 

information som inte tillför något relevant för storyn. Ordval, lexikal stil, är viktiga att 

uppmärksamma då det kan bidra till att innehållet i en artikel blir vinklat. Ett exempel på ordval 

är att en person kan beskrivas som en ”terrorist” eller en ”frihetskämpe”, vilka är två sidor av 

samma mynt. Valet av ord vid personbeskrivning visar läsaren hur man ska förhålla sig till 

personen som beskrivs (Berglez 2010:575-576). 

 

4. Resultat/analys 
Nedan presenteras först analysen av artiklarna var för sig, i syfte att hitta deras egna specifika 

drag. Därefter analyseras artiklarnas gemensamma drag, men även jämförelser om deras innehåll 

görs.  

 

4.1. Analys av artiklar 

I analysen är vinklingarna i artiklarna intressanta. De analysverktyg i den kritiska diskursanalysen 

som är mest relevanta är lexikal stil, närvarande implikationer samt journalistens egna 

kommentarer. Dessa tre verktyg är relevanta då de kan bidra till att förstärka texternas ideologi. 

Dessutom är det relevant att analysera om artiklarna innehåller några aktörer. I detta fall är det 

intressant att se om Bengt Westerberg eller någon annan person som sitter i Röda Korsets ledning 

får chansen att kommentera krisen i artiklarna. Får de en chans att försvara sig? Har de någon 

möjlighet till apologia? 
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4.1.1. ”Medlemsavgifterna betalar deras lön”, Aftonbladet 2010-02-10 

I denna artikel av Aftonbladet lägger journalisten sin fokus på att det är Röda Korsets 

medlemmar som betalar Christer Zettergrens och Bengt Westerbergs arvoden, vilka i artikelns 

benämns som miljoninkomster. Enligt artikeln bekostar 9432 medlemmars årsavgifter 

Zettergrens och Westerbergs årslöner. Även Zettergrens tjänstebil nämns och finansieras, enligt 

artikeln, av 250 medlemmars årsavgifter. Meningen ”... när det gäller ledningen står Röda 

Korsets medlemmar för fiolerna” pekar på att Röda Korsets medlemmar betalar för ledningens 

lyxliv. Artikelns fokus på det antal av medlemmarnas inbetalda årsavgifter som bekostar 

ledningens arvoden samt Zettergrens tjänstebil används troligtvis för att läsarna ska chockeras av 

det stora antal årsavgifter som krävs för att finansiera dessa.   

 

Vidare skriver journalister hur många medlemmar organisationen har och hur mycket pengar 

Röda Korset får i form av medlemsavgifter. Längre in i texten citeras Röda Korsets hemsida där 

hemsidans besökare uppmanas att bli medlemmar i organisationen: ”Som medlem i Röda Korset 

hjälper du oss att förhindra och lindra mänskligt lidande. För bara 200 kronor stöder du oss i ett 

helt år. Vi behöver dig!”. Innan citatet skriver journalisten att det inte framgår i 

värvningskampanjen att pengarna som medlemmarna betalar in i medlemsavgifter går till 

ledningen. Dock står det inte, i citatet, vad pengarna går till. Det står bara att de avgifterna stöttar 

organisationen. Journalisten har här valt att tolka uppmaningen som en förfrågan om bidrag, där 

pengarna används direkt för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Utöver hänvisningen till 

Röda Korsets hemsida kommer varken Zettergren eller Westerberg till tals i texten. De har därför 

ingen möjlighet att försvara eller ursäkta sig. 

 

Då varken Westerberg eller Zettergren kommer till tals i texten finns förekommer inget direkt 

försök till kriskommunikation och apologia. Däremot har Röda Korset beslutat att 

organisationsmedlemmarna ska få makten att besluta över arvodena. Medlemmarnas beslut 

redovisas den åttonde maj och Westerberg har meddelat att han tills dess ska avstå från att 

kvittera ut sitt arvode.  
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Artikeln avslutar med att nämna Westerbergs årsarvode i siffror, istället för att skriva ut hur 

många medlemmars årsavgifter arvodet motsvarar. Westerberg får, vid tidpunkten, ett årsarvode 

på 822 000 kr. Journalisten väljer också att skriva att Westerberg har nästan en miljon i inkomst 

utanför organisationen, vilket kan betraktas ha en underliggande mening, det vill säga att han som 

ordförande inte behöver ha ett högt arvode från Röda Korset då han tjänar stora summor pengar 

på andra håll. 

 

Beslutet som Röda Korset har tagit där medlemmarna ska få besluta om arvodena kan ses som en 

typ av krishantering vars syfte är att visa att organisationen inte är elitistisk och vinstdrivande, det 

vill säga de vill genom denna åtgärd vill visa att alla medlemmar kan vara med och påverka och 

har lika mycket värde. Medlemmarna, som stöttar organisationen via sina årsavgifter, ska 

demokratiskt rösta om arvodena.  

 

Den  lexikala stil som finns i artikeln är att reaktionen på debatten om arvodena beskrivs som 

”stormen”, istället för att benämnas som ett ”ifrågasättande” eller ”kritik”. ”Stormen” som 

benämning kan uppfattas som en mer kraftfull och aggressiv reaktion. Någon form av ursäkt eller 

förklaring till arvodena återfinns inte i artikeln. 

 

4.1.2. ”Jag stannar”, Aftonbladet 2010-02-08 

Aftonbladet rapporterar i denna artikel från en presskonferens som Röda Korset har hållit med 

anledning av den senaste tidens kris. Debatten som var på agendan gällde först och främst Röda 

Korsets ordförande Bengt Westerbergs arvode. På presskonferensen befann sig styrelseledamoten 

Margareta Albinsson och ordförande Bengt Westerberg för att besvara nyhetsmediernas frågor. 

Westerberg fick under presskonferensen flera frågor kring en eventuell avgång från posten som 

ordförande och om det höga arvodet samt om avhoppen från ledningen. Westerbergs svar på en 

eventuell avgång är att han själv har reflekterat över detta och att de, styrelsen, har övervägt det 

alternativet men slutligen bestämt att de inte vill ha en extra stämma. Genom att svara att han 

själv har övervägt att avgå som ordförande visar han att han är lyhörd för kritik från media, och 

eventuell kritik från allmänheten, och att han värderar organisationens bästa högst. Hans avsikt är 

inte att fortsätta att vara ordförande, för egen vinnings skull, om det på något sätt skadar 

organisationen. Hans svar kompletteras dock med en beskrivning av hans humör under 
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presskonferensen: ”... säger Bengt Westerberg, som var märkbart irriterad”. Beskrivningen av 

Westerbergs humör och inställning under presskonferensen kan göra att läsaren uppfattar honom 

på ett negativt sätt. 

 

Röda Korset har, sedan diskussionen om arvodet inletts, beslutat att samla in åsikter om arvodet 

hos organisationens medlemmar, en åtgärd som Westerberg kallar drastisk i ett citat. Detta ska 

genomföras för att fastställa om medlemmarna anser att arvodet ska sänkas eller ej. Under 

presskonferensen medgav också Röda Korset att det skulle bli svårt att återupprätta sitt rykte och 

återfå allmänhetens förtroende. Detta tycks också vara ett medgivande om att organisationen har 

felat och att ledningen tar krisen på stort allvar. 

 

Utöver Westerbergs kommentarer om sin eventuella avgång, som visar hans lyhördhet gentemot 

media och allmänheten, påträffas en kriskommunikationsstrategi i texten. Styrelseledamoten 

Margareta Albinsson kommenterar Westerbergs arvode genom att säga: ”Stämman har fastställt 

ersättningarna”. På så vis överför Albinsson ansvaret av arvodet från Westerberg till stämman. 

Westerberg bär inte ansvaret för att han erhåller ett högt arvode, det är stämmans beslut. Strategin 

är en av punkterna i William Benoits teori ”image repair theory” (Falkheimer, et al. 2009:98-

100). Strategin går ut på att den som omfattas av krisen hävdar sin oskuld och skyller på någon 

annan. Dock framförs denna apologia, som nämns ovan, inte av Westerberg utan av Albinsson, 

vilket kan förklaras med att det inte är endast Westerberg som mediedrevet riktas mot. 

Mediedrevet omfattar hela svenska Röda Korset som organisation.  

 

I artikeln nämns det, endast kort i ett litet stycke av texten, att Röda Korset, under 

presskonferensen, gratulerade Läkare utan Gränser, då de hade bättre stöd från folket än vad 

Röda Korset hade enligt förtroendemätningar. Anledningen till gratulationen kan vara en vilja att 

påverka de närvarande medierna till att rikta blickarna mot Läkare utan Gränser också. Dock 

återfinns inte mer information om Läkare utan Gränser i texten. 

 

Vidare säger Bengt Westerberg att ”Detta med de höga arvoden har tagit för mycket energi från 

Röda Korset”, vilket också visar att han värderar Röda Korsets prioriterade mål högst. Därmed 

menar han att hans arvode inte bör skada Röda Korset och dess arbete. Organisationens energi 
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kan användas till viktigare saker än att försvara Westerbergs arvode. Slutligen meddelar 

Westerberg och organisationen att han inte kommer att ta ut någon lön tills vidare. 

 

Mediernas intresse för krisen beskrivs som ett ”medieuppbåd”. Användningen av den 

benämningen visar hur viktig medierna anser att krisen är då många olika nyhetsmedier och 

redaktioner intresserar sig för den. Utöver detta vinklar meningen ”säger Bengt Westerberg, som 

var märkbart irriterad” artikeln på, ett för Westerberg, negativt sätt. Även kommentaren där 

Westerberg kallar Röda Korsets åtgärd för drastisk kan uppfattas som att Westerbergs inställning 

till debatten samt åtgärden inte är positiv.  

 

4.1.3. ”Medlemmarna beslutar om Westerbergs arvode”, Dagens Nyheter  2010-02-08 

I denna artikel meddelas beslutet om att Röda Korsets medlemmar ska få möjligheten att besluta 

om ordförande Bengt Westerbergs arvode och uppdrag. Artikeln inleds med att beskriva hur 

debatten om arvodet uppkom. Enligt artikeln började kriserna då det framkom at organisationens 

tidigare kommunikationschef Johan af Donner tillskansat sig ungefär 5 miljoner kronor av 

organisationerna Röda Korsers och Cancerfondens pengar genom att ställa ut falska fakturor. 

Därefter inleddes debatten om Bengt Westerbergs arvode, som då var 68 500 kronor i månaden.  

 

Under en pressträff har Röda Korset meddelat att makten om beslutet av Westerbergs arvode ska 

ges till medlemmarna i Röda Korsets 1200 kretsar, i vilka det ska genomföras ett rådslag där 

Westerbergs arvode och arbetsuppgifter ska fastställas.  Under rådslaget ska ett antal olika 

alternativ gällande både arvodet och arbetsuppgifterna presenteras. På Röda Korsets dag i maj 

ska rådslagets resultat offentliggöras. Beslutet kommer sedan att gälla fram till Röda Korsets 

nästa riksstämma år 2011. I samband med detta meddelar även Westerberg att han tänker avstå 

från arvodet tills rådslaget har redovisat sitt beslut. 

 

I artikeln nämns endast vad Röda Korset och Bengt Westerberg har meddelat under pressträffen. 

Några citat eller kommentarer direkt till tidningen förekommer inte i texten. Därför förekommer 

inte heller några direkta försök till kriskommunikation och apologia i artikeln. Däremot kan 

åtgärden som Röda Korset tänker genomföra, där medlemmarna beslutar om arvodet och 

ordförandes uppdrag, ses som ett försök till krishantering. Genom att nämna att de 1200 kretsarna 
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inom organisationen ska ha ett gemensamt rådslag om detta, kan åtgärden liknas vid ett 

demokratiskt val där alla medlemmars röster har lika värde och där alla kan medverka och 

påverka beslutet. Dessutom ska det, vid rådslaget, presenteras ett antal olika alternativ gällande 

arvode och uppdrag, det vill säga Röda Korset har inte bestämt ett alternativ, som det enda 

alternativet,  i förväg som medlemmarna beslutar om. Makten ligger helt och hållet i 

medlemmarnas händer. 

 

De inslag i artikeln som vinklar artikelns innehåll är att af Donner-krisen benämns som en 

”skandal”. Dessutom beskrivs debatten om arvodet som ”hätsk”, ett ord som beskriver hur 

stämningen uppfattas, men också hur inställningen mot arvodet bör vara. Journalisten skriver 

också att det har ”stormat ordentligt” kring Röda Korset den senaste tiden för att beskriva hur 

vilken magnitud krisen har.  

 

4.1.4. ”Kriserna inom Röda Korset: Detta har hänt”, Dagens Nyheter 2010-02-08 

Artikeln ger en kort, sammanfattad historik över vilka kriser Röda Korset har haft den senaste 

tiden. Först redogör artikeln för de misstankar som fanns mot Röda Korsets förre 

kommunikationschef Johan af Donner, både internt inom organisationen och utanför, om att han 

förskingrade pengar från de insamlade bidragen. Detta utreddes och polisanmälan gjordes. Af 

Donner häktas, misstänkt för grovt bedrägeri, ett brott han senare åtalas för. Brotten ska enligt 

uppgift ha begåtts mellan 2000-2003 samt 2004-2009, tillsammans med två konsulter. Under de 

två perioderna ska de ha bedragit både Röda Korset och Cancerfonden på cirka 5,2 miljoner 

kronor. När af Donner åtalas för grovt bedrägeri påbörjas en debatt om Röda Korsets ordförande 

Bengt Westerbergs arvode. Månaden därefter hoppar de två styrelseledamöterna Dilsa Demirbag-

Sten och Jim Dawe av sina uppdrag hos organisationen med tidsbrist som motivering. Några 

dagar senare har Röda Korset beslutat att organisationens medlemmar ska bestämma ordförande 

Bengt Westerberg framtida arvode. Ett rådslag ska hållas i Röda Korsets 1200 kretsar som utöver 

arvodet även ska besluta om hur ordförandes uppdrag ska utformas. Resultatet av medlemmarnas 

rådslag ska presenteras på Röda Korsets dag i maj. Tills vidare avstår Westerberg från sitt arvode.  
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Som tidigare nämnts i analysen av andra artiklar kan beslutet om att låta medlemmarna bestämma 

vara en kriskommunikationsstrategi som visar medlemmarna att även de, som endast betalar 

medlemsavgifter men inte sitter i ledningen, får vara med och påverka i denna typ av beslut.  

 

I artikeln återfinns ingen uppenbar lexikal stil med värdeladdade benämningar, närvarande 

implikationer i form av onödig information eller subjektiva kommentarer från journalisten, som 

vinklar innehållet i texten. Däremot kan Röda Korset uppfattas som en problemfylld samt ostabil 

organisation som inte bör få allmänhetens fulla förtroende då den har haft många kriser under de 

senaste två åren. 

 
4.1.5. ”Röda Korset håller rådslag om Bengt Westerbergs arvode”,  Expressen 2010-02-08 

Även denna artikel rapporterar från Röda Korsets presskonferens där organisationen meddelar att 

medlemmarna i Röda Korset ska få makten att bestämma över ordförande Bengt Westerbergs 

arvode. Medlemmarna i Röda Korsets föreningar ska hålla ett rådslag där arvodet diskuteras och 

som ska vara avslutat den åttonde maj. Efter att beslutet  har offentliggjorts kommer arvodet att 

förändras retroaktivt från första mars. Tills vidare kvitterar Westerberg inte ut sitt arvode. 

Styrelsen ska ha diskuterat krisen kring organisationen under två dagar och kommit fram till detta 

beslut. 

 

Skillnaden som utmärker denna artikel ifrån de andra är att Bengt Westerberg kommenterar 

medlemmarnas framtida beslut om arvodet med orden: ”Om medlemmar kommer fram till att 

styrelseordförande inte ska ha något arvode, då rättar jag mig efter det.”  Kommentaren visar 

samarbetsvilja och lyhördhet från Westerbergs sida. Däremot ska han också ha meddelat att han 

inte kommer att vara arbetande ordförande på heltid i organisationen om medlemmarna kommer 

fram till ett sådant beslut, vilket skulle kunna uppfattas av läsaren av artikeln att han endast 

engagerar sig i Röda Korset för arvodets skull. Ännu en skillnad är att denna artikel skriver att 

”rådslagets resultat kan leda till att arvodet sänks”, däremot tycks inte idén om att arvodet kan 

höjas vara tänkbar.  
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Organisationen ska också, i ett pressmeddelande, uppgett att de tar frågan på ”stort allvar”. 

Organisationen meddelar, med andra ord, att de inte tar frågan lättvindigt och att de är lyhörda för 

åsikter från allmänheten. 

 

Artikeln innehåller inga närvarande implikationer och har ingen direkt lexikal stil. Ett ord som 

används är ”turbulens” men detta är satt inom citationstecken vilket antyder att det inte är 

journalistens egna ord, utan att ordet är taget från presskonferensen. Ingen av de inblandade finns 

citerade i artikeln. 

 

4.1.6. ”Bengt Westerberg extraknäcker för en miljon”, Expressen 2010-01-31 

I denna artikel skriver journalisten att Bengt Westerberg, Röda Korsets ordförande, har ett arvode 

på 68 500 kronor i månaden, vilket gör honom till den bäst betalda bland de svenska 

hjälporganisationernas ordföranden. Utöver lönen från Röda Korset tjänar han ungefär en miljon 

på uppdrag utanför organisationen. I en undersökning som Dagens Nyheter har genomfört 

framgår det att Röda Korset är den hjälporganisation som betalar mest i arvode till sin 

ordförande. I undersökningen framgår även att de flesta styrelseordföranden i hjälporganisationer 

är oavlönade. Enligt Thomas Sundén från Charity Rating, som granskar 

välgörenhetsorganisationer, betraktar många av de avlönade ordförandena det som att de får 

betalt för att göra en god sak. Margareta Albinsson, som sitter i Röda Korsets centralstyrelse, 

kommenterar arvodet genom att säga att ”Det har funnits önskemål om att vår ordförande ska ha 

Röda Korset som sin huvudsakliga uppgift och då kan man knappast ha ett annat jobb fullt ut vid 

sidan om”. Expressens journalist ifrågasätter uttalandet i artikeln genom att skriva att Bengt 

Westerberg har flera styrelseuppdrag utanför Röda Korset som totalt ger honom en extra inkomst 

på cirka en miljon kronor. Thomas Sundén menar att beloppet ”sticker i ögonen på alla 

privatpersoner som skänker pengar från sin lön till Röda Korset”. Slutligen nämner Bengt 

Westerberg också att han sammanlagt har lagt ner ungefär 800 timmar på Röda Korset, där 200 

av dessa timmar ska ha skett under dagtid inom loppet av en månad. De resterande 600 timmarna 

har Westerberg, enligt egen uppgift, lagt ner under kvällar och helger, men han säger inte under 

vilken tidsperiod han arbetat under de obekväma arbetstiderna. Artikeln avslutas med uppgifter 

om hur mycket organisationerna Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Läkare utan gränser samt Röda 
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Korset betalar sina styrelseordförande i arvode, där en jämförelse visar att Westerberg får mer än 

40 000 kronor mer i månaden i arvode än de andra organisationernas ordföranden. 

 

I artikeln kommer flera aktörer till tals. Margareta Albinsson försvarar arvodet och försöker 

legitimera det genom att argumentera att ett heltidsjobb bör ha en heltidslön då ordförande bör 

koncentrera sig helt på uppdraget han får av Röda Korset. Bengt Westerberg fortsätter i samma 

linje som Albinsson genom att uppge att han lagt ner 200 timmar i månaden under dagtid och 

sammanlagt 600 timmar under kvällar och helger på Röda Korsets verksamhet. Syftet med att 

uppge dessa timantal är att även han vill legitimera sitt arvode. Den sista personen som citeras är 

Thomas Sundén från Charity Rating som förklarar både ordförandenas och privatpersonernas syn 

på arvodet. 

 

I artikeln märks ingen lexikal stil eller överflödig och onödig information. Artikelns kritiska 

aspekt och vinkling märks endast av då journalisten argumenterar mot Margareta Albinssons 

försvar av arvodet. 

 

4.1.7. ”Röda Korset håller rådslag om arvode”, Svenska Dagbladet 2010-02-08 

Röda Korsets centralstyrelse meddelar på en presskonferens att Röda Korsets medlemmar ska 

bestämma om ordförande Bengt Westerbergs arvode i ett rådslag som hålls av Röda Korset bland 

deras föreningar.  

 

Även i denna artikel, i likhet med artikeln publicerad i Expressen, återges Röda Korsets 

inställning till krisen där de uppger att de tar frågan på ”stort allvar”. Artikeln innehåller även den 

idén om att rådslaget bland medlemmarna kan resultera i att Westerbergs arvode sänks. En annan 

likhet är att krisen benämns som ”turbulensen”. Anledningen till likheterna mellan artikeln i 

Expressen, ”Röda Korset håller rådslag om Bengt Westerbergs arvode”, och denna artikel är att 

båda har TT som källa.  

 

Då texten inte tycks vara omarbetat i varken Expressen eller Svenska Dagbladet innehåller inte 

heller denna artikeln en lexikal stil eller närvarande implikationer. Inte heller kommer 
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Westerberg eller någon annan person från Röda Korsets centralstyrelse till tals i texten, vilket 

innebär att direkta försök till apologia inte framkommer i artikeln. 

 

4.1.8. ”Medlemmarna avgör Westerbergs arvode”, Svenska Dagbladet 2010-02-08 

Även den andra artikeln som publicerats i Svenska Dagbladet och som omfattas av analysen 

rapporterar från Röda Korsets presskonferens. Eftersom ordförande Bengt Westerbergs arvode 

har ifrågasatts och varit omdebatterat har Röda Korset efter ett två dagars styrelsemöte meddelat 

att deras medlemmar ska, under tre månader, diskutera Westerbergs arvode och uppdrag. 

Valberedningen har ansvaret för att samla in medlemmarnas synpunkter, som sedan ska redovisas 

på Röda Korsets dag den åttonde maj. Tills dess tar han inte ut något av sitt arvode. Om beslutet 

leder till att arvodet sänks ändras det retroaktiv till den nya nivån från den första mars. 

Westerberg motiverar denna åtgärd genom att medge att det är främst medlemmarna inbetalda 

avgifter som bekostar arvodet. 

 

Arvodets storlek har debatteras, bland annat i samband med finansmannen Roger Akelius, som 

gav ett bidrag på 100 miljoner kronor till välgörenhetsorganisationen SOS Barnbyar då 

organisationens ordförande är oavlönad. Roger Akelius agerande ses här som ett 

ställningstagande mot Röda Korsets arvoden. 

 

Två av Westerbergs uttalanden, som citeras i artikeln, visar att Röda Korset är medvetna om 

krisens omfattning. Uttalandena lyder:  ”Det har varit en våldsam debatt och vi har förlorat i 

medierna.” och ”Det har varit så turbulent så det har skadat förtroendet för Röda Korset. Det är 

därför vi vidtar den här typen av åtgärder.” De två citaten visar Westerbergs och Röda Korsets 

medvetenhet om att organisationen måste vidta vissa åtgärder för att återfå förtroendet från 

allmänheten och möjligtvis också undvika dålig publicitet i medierna. 

 

4.2. Analys och diskussion  

4.2.1. Krisens natur 

Krisen som uppmärksammas i denna analys är en organisationskris. Analysen omfattar Röda 

Korsets krishantering efter en organisationskris har inträffat. Intressenterna i detta fall är läsarna 

av de olika, stora dagstidningarna i Sverige. I denna organisationskris har inte krav om 
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transparens varit aktuella, då uppgifter om Westerbergs arvode gått att finna i årsredovisningen 

från 2009 (www.redcross.se). Krisen berör som sagt inget bedrägeri, såsom af Donner-krisen, 

därför underlättas inte återställandet av folkets förtroende genom transparens. Arvodet var inte 

hemligt innan debatten inleddes, men det uppmärksammades inte, enligt den ena artikeln av 

Dagens Nyheter,  förrän under åtalet mot af Donner. Förtroendekrisen hotar organisationens 

prioriterade mål, vilket kan innebära att allmänhetens förtroende minskar, organisationen får ett 

dåligt rykte, organisationen får mindre bidrag från allmänheten samt tappar medlemmar och så 

vidare.  

 

Bengt Westerberg understryker implicit i sina kommentarer till dagspressen att nyhetsmediernas 

intresse kräver mycket energi från Röda Korset som hade behövt den energin till deras 

högprioriterade mål, att försöka hindra mänsligt lidande. I några av artiklarna står det att Röda 

Korset har haft ett internt möte där krisen har diskuterats under två dagar tills det slutligen 

resulterade i ett beslut om handling. Handligen som beslutades om är åtgärden där medlemmarna 

beslutar om arvodet i ett rådslag. Rådslagets funktion är, enligt Falkheimers och Heides teori, att 

minimera risker för skador i de nutida och framtida samt långsiktiga och ömsesidiga relationerna 

med intressenter och andra målgrupper (Falkheimer & Heide 2009:224).  

 

4.2.2. Röda Korsets kriskommunikationsstategier 

Syftet med uppsatsen är att analysera en organisations kriskommunikationsstrategier efter att en 

organisationkris brutit ut. Analysen av de åtta artiklarna visar att Röda Korset använder sig av 

både kriskommunikationsstrategier och krishantering i form av åtgärder. Den första 

kriskommunikationsstrategin  märks i artikeln ” Jag stannar” som är publicerad av Aftonbladet. 

Där används strategin som återfinns i William Benoits ”image repair theory” då en organisation 

hävdar sin egen oskuld och lägger ansvaret för krisen på någon eller några andra (Falkheimer, et 

al. 2009:98-100). Styrelseledamoten Margareta Albinsson menar att Westerberg och Röda Korset 

inte bär ansvaret för arvodet genom att meddela att ersättningarna fastställdes under stämman. 

Den andra strategin, som förekommer i artikeln ”Bengt Westerberg extraknäcker för en miljon” 

av Expressen, med som inte återfinns i teorin ”image repair theory”, används av både Albinsson 

och Westerberg. De försöker båda att förklara varför Westerberg ska ha det arvode som är 

debattens objekt. Albinsson menar att arvodet är legitimt då det funnits önskemål om att 
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Westerberg ska ägna sig åt posten som ordförande för Röda Korset på heltid och då bör han 

också erhålla en heltidslön. Westerbergs argument har ungefär samma andemening som 

Albinssons argument. Han framlägger att han har lagt ut sammanlagt 200 timmar på 

organisationens verksamhet i månaden under dagtid samt att han ska ha engagerat sig i Röda 

Korset i 600 timmarna utöver det under kvällar och helger.  

 

Utöver de två kriskommunikationsstrategierna som förekommer i artiklarna meddelar Röda 

Korset under sin presskonferens om en åtgärd som organisationen har tänkt att genomföra. Röda 

Korset har, efter två dagars intern diskussion, beslutat om att låta medlemmarna gemensamt 

bestämma över det arvode som Bengt Westerberg kommer att erhålla från Röda Korset.  I vissa 

av artiklarna framkommer det att arvoderna bekostas av medlemmarnas årsavgifter, enligt 

Aftonbladet bekostar 9432 medlemmar Westerbergs och Christer Zettergrens arvoden, därför kan 

åtgärdens syfte vara att återupprätta medlemmarnas förtroende för organisationen. Åtgärden kan 

betraktas som ett beslut om en demokratisk process där alla medlemmar har lika stor rätt att vara 

delaktiga i beslutet om organisationens ordförandes arvode och framtida uppdrag. Röda Korset 

visar genom detta beslut att organisationen inte är elitistisk och att det finns en anledning att vara 

medlem i Röda Korset.  

 

I en av Aftonbladets artiklar gratulerar Röda Korset välgörenhetsorganisationen Läkare utan 

Gränser för att de, i förtroendemätningar, har visat sig ha mer stöd än vad Röda Korset har. 

Varför Läkare utan Gränser tas upp på en presskonferens angående Röda Korsets 

styrelseordförandes arvode framgår inte, däremot kan det vara ett sätt att försöka få medierna att 

även rikta sin uppmärksamhet mot Läkare utan Gränser och deras ordförandes arvode. Artikel går 

inte djupare in i ämnet, däremot berör den ena artikeln av Expressen Läkare utan Gränser, samt 

andra organisationers ordförandes arvoden. I slutet av Expressens artikel står det att Svenska 

Kyrkans styrelseordförande Anders Åkerlund får 42 400 kronor per år, samt 850 kronor per möte. 

Rädda Barnens ordförande Inger Ashing får 20 000 kronor i månaden och Läkare utan Gränsers 

ordförande Kristina Bolme Kühns arvode är 21 200 kronor per månad. Texten gör inte heller, 

som Aftonbladets artikel, en djupare undersökning om arvodena och i ingen av de analyserade 

artiklarna ifrågasätts deras arvoden. Detta kan bero på att deras arvoden inte är lika höga som 

Röda Korsets ordförande, som enligt uppgift får 68 500 kronor i arvode i månaden. Differensen 
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mellan Röda Korsets Bengt Westerberg och de andra organisationernas ordförandes arvoden är 

på över 40 000 kronor per månad. Artikeln beskriver, med andra ord, att Westerberg har gjort en 

karriär inom välgörenhetssektorn, vilket bevisas av hans höga månadslön. Detta stärks av att han 

säger till Expressen att han inte kommer att arbeta heltid som styrelseordförande om rådslagets 

beslut blir att han inte får något arvode från Röda Korset. Han är, med andra ord, främst verksam 

inom organisationen på grund av arvodet, inte på grund av sin egen välvilja. Då han, enligt flera 

artiklar, har en inkomst på en miljon kronor utanför Röda Korset behöver han inte arvodet för att 

klara sin personlig ekonomi, det vill säga ha pengar till mat och husrum. Thomas Sundéns 

förklaring till varför privatpersoner finner arvodet upprörande antyder att de privatpersoner som 

skänker pengar ur sin lön till organisationen har en lägre inkomst än Westerberg. Detta kan 

kopplas till Estelle James teori om ideella organisationer och deras vinster (Anheier 2005:127). 

Om man arbetar inom en välgörenhetsorganisation bör det främsta målet inte vara personlig vinst 

i form av höga poster med hög lön. 

 

4.2.3. Artiklarnas framställning av Röda Korset och Westerberg 

Det finns också tecken som tyder på att Bengt Westerberg försöker motverka den eventuellt 

negativa porträtteringen av honom i media. Han säger bland annat att debatten om arvodet har 

tagit mycket energi från Röda Korset. På så vis visar han att han bryr sig om organisationen och 

dess verksamhet. Han menar att den energi som lagts på att hantera media kunde använts till att 

fokusera på mer relevanta frågor. Han säger också att han har övervägt att lämna posten som 

ordförande efter den senaste tidens händelser, men att ledningen har bestämt sig för att han ska 

sitta kvar då de inte vill ha en extra stämma. Genom att säga att han är beredd att lämna posten 

som ordförande visar han återigen att det är Röda Korset som prioriteras högst. Röda Korset 

meddelar även att man tar debatten på ”stort allvar” och i en jämförelse tycks Röda Korset ha en 

mer samarbetsvillig inställning till krisen än Westerberg då han beskrivs som irriterad under 

presskonferensen. 

 

4.2.4. Mediedrevet mot Röda Korset 

Vad är det för egenskaper i rapporteringen av Bengt Westerbergs arvode som gör det till ett 

mediedrev? För det första medverkar ett flertal av Sveriges största dagstidningar i rapporteringen 

om arvodet. Detta framgår i analysen som gjorts där artiklarna som analyseras är publicerade i 
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Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen samt Svenska Dagbladet. Såsom framgått i analysen har 

rapporteringen varit kritisk och intensiv, då flera av artiklarna har publicerats under en relativt 

kort tidsperiod. De två artiklarna från Svenska Dagbladet, exempelvis, är publicerade under en 

och samma dag. Rapporteringen omfattar en person samt en organisation, det vill säga Bengt 

Westerberg samt Röda Korset. Händelsen är ett normbrott, där en välgörenhetsorganisation ger 

sin ordförande, samt Christer Zettergren (som dock endast nämns i en av artiklarna av 

Aftonbladet) höga arvoden, vilket behandlas som en skandal i de analyserade artiklarna. Samtliga 

artiklar har samma huvudvinkling, även om vissa av artiklarna kan uppfattas sin mer uppenbart 

vinklade än andra. Tolkningsramen i artiklarna målar en bild av överklasspampen som tar 

pengarna från de som Röda Korset säger sig vilja bistå, de fattiga och utsatta. Artiklarnas 

perspektiv kan därför jämföras med tolkningsramen där de rika stjäl från de fattiga. Flertalet av 

artiklarna innehåller endast en redogörelse för vilket normbrottet är och möjligtvis vad Röda 

Korset gjort för att återfå sitt förtroende utan att låta de inblandade uttala sig i artiklarna. 

Bilderna, som eventuellt kompletterar texterna, exkluderades i analysen. Den sista egenskapen 

som karaktäriserar mediedrevet är att ingen av de inblandade personerna kan förutsäga vad 

mediedrevet kommer att resultera i. I många av artiklarna meddelar Westerberg att han inte 

tänker avgå, men att han väljer att avstå från arvodet till Röda Korsets medlemmar fastställt hans 

nya arvode och framtida uppdrag. Han kunde däremot inte förutsäga om kraven på avgång från 

mediedrevet samt den allmänna opinionen senare skulle vara så pass stora att det enda 

alternativet skulle vara hans avgång. Medierna, å andra sidan, skriver att åtgärden som Röda 

Korset har beslutat om kan leda till att Westerbergs arvode sänks. Att det finns en möjlighet att 

arvodet skulle kunna höjas verkar inte vara ett tänkbart alternativ.  

 

4.2.5. Dagspressens diskurs och tema i krisen 

Nyhetsdiskursen pekar ut vad som är rätt eller fel. I detta fall, där mediedrevet riktas mot Röda 

Korset och Bengt Westerberg, hänvisar nyhetsdiskursen till diskursen för välgörenhet där det 

primära målet, enligt James, inte är monetär vinst. Enligt medierna och diskurserna som de 

hänvisar till är detta beteende, där en välgörenhetsorganisation ger dess ordförande ett högt 

arvode, som uppmärksammas fel. Bengt Westerberg ska enligt detta inte vilja göra annan vinst på 

sitt arbete än bland annat ökat förtroende och  nya medlemmar till organistaionen. Ett 

vinstdrivande företag, där företagets VD erhåller samma arvode, hade förmodligen inte utsatts för 
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det mediedrev som Röda Korset utsattes för. Diskursen innehåller enligt Foucalt 

utestängningsmekanismer som kotrollerar vad som får sägas, hur det sägs, vem som säger det och 

så vidare. Utestängningsmekanismerna bygger på etablerad kunskap och visar bland annat vad 

som är rätt och fel i en diskurs (Bergström & Boreus 2000:309-312). Detta innebär att varken 

Westerberg eller någon annan som sitter i Röda Korsets ledning är fria att säga vad som helst i 

samband med krisen eller verksamheten. De måste hålla sig inom det som enligt diskursens ramar 

är rätt. 

 

De analyserade artiklarnas tema är att krisens och mediedrevets omfattning beror på det faktum 

att Röda Korsets Bengt Westerbergs arvode är väldigt högt trots att han är ordförande i en 

organisation där bidragen som ges av privatpersoner och Röda Korsets medlemmar ska gå till de 

behövande. Westerbergs arvode stämmer inte överens med de sociala värden och normer som så 

länge präglat det svenska samhället (Falkheimer; et al. 2009:45). Även Estelle James teori om 

ideella organisationer och deras vinster kan förklara varför tidningarna fann Westerbergs arvode 

intressant. Röda Korset som välgörenhetsorganisation förväntas inte göra några monetära vinster 

på sin verksamhet, bara vinster i form av nya medlemmar och ökat förtroende ifrån allmänheten 

(Anheier 2005:127)..  

 

Artiklarna, som omfattas av analysen, uppmärksammar därför arvodet då det, som tidigare 

nämnts, anses strida mot riktlinjerna för vad som är välgörenhet. Nyhetsmedierna tycks ha haft en 

stor roll i att skapa krisen kring arvodet. Då Röda Korset är en stor och välkänd organisation är 

medias intresse för rapportering stort. I samtliga texter, dock utom en, exkluderas en beskrivning 

av Röda Korsets funktion. Artiklarna hänvisar till tidigare texter om Röda Korset och därför antas 

läsaren vara insatt i vad Röda Korset och dess syfte är. Koherensluckorna, det vill säga att Röda 

Korset inte förklaras då läsarna antas ha information om organisationen sedan tidigare, visar dock 

mer än att läsarna känner till organisationen. En organisationskris inom en liten och okänd 

organisation är inte av lika sort medialt intresse. Om läsaren inte hade haft någon kunskap om 

Röda Korset och det inte hade funnit en viss bild av organisationen, exempelvis att det är en 

seriös organisation som har som mål att göra världen bättre, hade krisen inte haft samma 

genomslagskraft och därmed inte heller haft ett lika stort nyhetsvärde. Ytterligare en faktor som 
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ökar media intresse för krisen är att den omfattar en person på en hög post, Röda Korsets 

ordförande Bengt Westerberg. Som många andra kriser riktas negativ kritik mot även denna kris.  

 

4.2.6 Artiklarnas ideologi 

Dagspressens tolkningsram i mediedrevet tycks vara ramen om den rika överklassen som stjäl 

från de fattiga. Fastän de flesta artiklarna inte tycks innehålla en märkbar lexikal stil, närvarande 

implikationer eller subjektiva kommentarer från journalister framkommer det i innehållet varför 

Röda Korset har beslutat att genomföra en åtgärd. I den ena artikeln, som är publicerad av 

Expressen, argumenterar journalisten mot Albinssons och Westerbergs försvar av arvodet. De 

menar att arvodet legitimeras då Westerberg, i egenskap av Röda Korsets ordförande, har lagt ner 

mycket tid på verksamheten. Journalistens motargument är att Westerberg inte behöver mer 

pengar i inkomst då han tjänar ungefär en miljon kronor från andra uppdrag utanför Röda Korset. 

I samma artiklel förklarar Thomas Sundén från Charity Rating varför arvodet kritiseras. Han 

menar att privatpersoner blir upprörda då deras bidrag som de skänker till organisationen, pengar 

som de tar från sina egna löner, går till arvoden. Hans förklaring förstärker tolkningsramen om att 

de rika stjäl från de fattiga.  

 

En annan artikel som vinklar händelsen negativt är artikeln ”Medlemsavgifterna betalar deras 

lön”. Där har journalisten räknat ut hur många medlemmars årsavgifter det går åt att betala ut 

Westerbergs och generalsekreterare Christer Zettergrens arvoden. Journalisten skriver i artikeln 

”... när det gäller ledningen står Röda Korsets medlemmar för fiolerna”, det vill säga att 

ledningen lever det goda livet på medlemmarnas bekostnad. I artikeln nämns också hur många 

medlemsavgifter som behövs för att finansiera Zettergrens tjänstebil. Vidare skriver journalisten 

om Röda Korsets uppmaning på hemsidan om att bli medlem i organisationen, där det står att 

man som medlem hjälper, genom att betala in 200 kronor om året, att förhindra och lindra 

mänskligt lidande. Journalisten skriver att det, i deras värvningskampanj, ”talas det tyst om 

pengar som går till ledningen”. Även i denna artikel finns det information om att Westerberg, 

utöver de 822 000 kronor han får i arvode från Röda Korset, tjänar nästan en miljon på andra 

uppdrag.  
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En artikel som inte lägger all fokus på arvodet men som ändå kan uppfattas som negativt inställd 

mot Röda Korset är artikeln ”Kriserna inom Röda Korset: Detta har hänt”, där en historik över 

den senaste tidens kriser inom organisationen presenteras. I artikeln redogörs krisen runt förre 

kommunikationschefen Johan af Donner, som häktades för grovt bedrägeri. Styrelseledamöterna 

Demirbag-Stens och Dawes avhopp från ledningen och slutligen debatten om Westerbergs arvode 

är de andra kriserna som artikeln omfattar. Den tolkningsram som flera av de andra artiklarna 

präglas av är inte påtaglig i denna artikel. Artikeln ger istället en bild av att Röda Korset är en 

problemfylld organisation.  

 

Artikeln ”Medlemmarna avgör Westerbergs arvode” i Svenska Dagbladet har inte en lika negativ 

vinkling av debatten. Där citeras Bengt Westerberg fyra gånger, där han kommenterar debatten 

kring arvodet. Det första citatet är en förklaring till varför åtgärden ska genomföras och att 

Westerbergs är bekymrad över det minskade förtroendet för verksamheten. De två sista citatens 

syfte kan vara att återspegla en lyhördhet för medlemmarna. Där förklarar han sig villig att 

anpassa sig efter medlemmarnas beslut i det rådslag som åtgärden innebär. Han förklarar varför 

rådslaget är nödvändigt, det vill säga då arvodet till stor del utgörs av medlemmarnas avgifter bör 

medlemmarna också kunna medverka i beslutet om arvodet. En nackdel för Röda Korset, som 

nämns i artikeln, är händelsen där finansmannen Roger Akelius skänkte 100 miljoner kronor till 

SOS Barnbyar med motiveringen att SOS Barnbyars ordförande var oavlönad. Han motivering 

ses som ett ställningstagande mot Röda Korset och ledningens arvoden. 

 

De artiklar som riktar mest negativ kritik mot Röda Korset är Aftonbladet. Artikeln 

”Medlemsavgifter betalar deras lön” är negativ då arvodena, som är orsaken till krisen, räknas om 

till medlemsavgifter. Enligt artikeln går 9432 medlemmars årsavgifter till arvodena. 

Generalsekreterarens tjänstebil nämns också, eftersom även den finansieras av ett antal 

medlemsavgifter enligt artikeln. Siffrorna som nämns har ett tydligt syfte i att chockera läsarna. 

Utöver det arvode som Westerberg erhåller från Röda Korset har han en inkomst på ungefär en 

miljon kronor från andra uppdrag. Implicit menas det att han därför inte behöver mer pengar. 

Artikeln stämplar, i princip, organisationen som lurendrejare, då många av medlemsavgifterna 

går till ledningens arvoden. Artikeln hänvisar till en värvningskampanj på Röda Korsets hemsida 

där det inte framgår, vilket journalisten tycks vilja ska framgå, att en summa av pengarna som 
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betalas in till organisationen går till ledningen. Artikeln innehåller överflödig information som 

stärker dess ideologi då tjänstebilens märke skrivs ut. Den innehåller även en viss lexikal stil som 

kan bidra till att förstärka krisens allvar, såsom när kritiken mot arvodet kallas för ”stormen”.  

 

Den andra artikeln som är publicerad av Aftonbladet rapporterar från Röda Korsets 

presskonferens. Till skillnad ifrån de andra artiklarna som rapporterar från presskonferensen, har 

denna artikel en mer uppenbart negativ vinkling. Westerberg citeras i texten, som skulle kunna ge 

läsaren en bild av att han är lyhörd, dock beskrivs han som ”märkbart irriterad” då han uttalade 

sig. Beskrivningen kan istället ge en bild av att han är irriterad på debatten som har uppstått och 

att han inte tycker att arvodet och han själv bör ifrågasättas. Artikeln innehåller, utöver den 

negativa beskrivningen av Westerberg, även vissa ord och uttryck som kan ses som negativa, som 

exempelvis när Röda Korsets rykte beskrivs som ett ”skamfilat rykte”.   

 

Expressens artiklar är, efter Aftonbladets, de mest negativa. Den ena innehåller endast en text om 

presskonferensen med TT som källa, som varken tycks innehålla subjektiva kommentarer, 

värdeladdade ord eller onödig information som förstärker textens ideologi. I den andra artikeln 

citeras tre personer i texten, Röda Korsets Bengt Westerberg och Margareta Albinsson, vars 

försvar argumenteras emot, samt Thomas Sundén från Charity Rating, som förklarar synen på 

arvodet både ur ledningens och ur privatpersonernas perspektiv. Den senare personens citat är 

dock till fördel för artikelns vinkel, det vill säga att arvodet Westerberg får är för högt. Artikelns 

vinkling får dock inget stöd av lexikal stil, närvarande implikationer eller journalistens egna 

kommentarer.  

 

Artiklarna från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är inte lika påtagligt vinklade. De 

värdeladdade ord som förekommer i dessa artiklar är få, endast en närvarande implikation finns i 

en av texterna och journalistens egna kommentarer är helt obefintliga. Artikeln ”Kriserna inom 

Röda Korset: Detta har hänt” av Dagens Nyheter är den, av dessa, som är till störst nackdel för 

Röda Korset, dock inte för att den motargumenterar eventuella försvar av arvodet och så vidare. 

Dess historiska överblick av organisationens senaste interna kriser är till nackdel för Röda Korset 

då det tycks vara en problemfylld organisation.  
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Anledningen till att Aftonbladet och Expressen har en mer negativ inställning till Westerbergs 

arvode kan till vis del vara då de kan ligga närmre socialdemokratiska värdering än vad Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet gör. Enligt en tabell i Hadenius, Weibulls och Wadbrings bok 

Massmedier: Press, radio och tv i den digitala tidsåldern har Aftonbladet historiskt sätt 

behandlat fler socialdemokratiska än borgerliga frågor, i samband med valrörelser, än Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet (Hadenius, et al 2009:266-267). Då majoriteten av Aftonbladets 

läsare var socialdemokratiska sympatisörer beslutades det, då Schibsted övertog tidningen, att 

tidningen skulle ha en socialdemokratisk färg på sin ledarsida (Hadenius, et al 2009:138). 

 

Dagpressen fungerar, med andra ord, som en försvarare av sina läsares intressen. Då folket inte 

har samma möjlighet att ställa myndigheter, företag, organisationer och personer på höga poster 

till svars, ifrågasätter nyhetsmedierna istället dem berörda i folkets ställe. I artikeln ”Jag stannar” 

finns exempel på hur nyhetsmedierna kan ifrågasätta en person på hög post som, enligt 

tolkningsramen, har gjort fel. Där fick Westerberg flera frågor om att avgå som ordförande, efter 

avhoppen från ledningen och debatten om arvodet.    

 

4.2.7. Följder av krisen 

Har mediedrevet mot Bengt Westerberg och Röda Korset haft en inverkan på allmänheten som 

har resulterat i minskat förtroende?  Statistiktabellen visar att medlemsantalet sjunkit med 

ungefär 40 000 medlemmar under år 2010, vilket är nästan dubbelt så många som under det 

tidigare året. Under 2010 rekryterades färre medlemmar än tidigare år, enligt statistiken. Under 

2006 till 2008 minskade medlemsantalet med cirka 10 000 medlemmar och under 2005 sjönk 

antalet med så lite som 800 personer. Debatten om ledningens arvode kan mycket väl vara en 

orsak till detta då Johan af Donners bedrägeri uppdagades året innan. Under år 2010 ökade 

däremot de insamlade bidragen. Däremot har det, under de senaste tre åren, varit en trend att 

Röda Korsets insamlade bidrag har ökat. 

 

En alternativ kriskommunikationsstrategi som Röda Korset skulle kunna använda i denna 

krissituation, istället för att lägga över ansvaret på stämman, är att hävda att Westerberg bör få 

det arvode han erhåller på grund av sin kompetens, det vill säga att ingen annan kan utföra 

samma arbete och att arvodet är ett medel för att behålla honom som ordförande. 
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Organisationer bör ha i åtanke att kriskommunikationsstrategier inte alltid kan återställa 

målgruppernas förtroende. Hearit menar att ursäkterna som myndigheter, organisationer, företag 

eller personer framför efter en kris inte alltid accepteras av allmänheten. Ursäkter kan avvisas, 

som i Bill Clintons fall, eller också kan krisen vara så pass allvarlig att allmänheten inte kan 

förlåta det som hänt. Ett väldigt extremt exempel på en sådan kris är förintelsen under andra 

världskriget (Hearit 2006:37-38).  

 

Relationen mellan dagspressen och Röda Korset är i detta fall inte jämställd. Röda Korset gynnas 

inte utav relationen med media då deras rapportering är negativt vinklad, däremot finns risken att 

Röda Korsets anseende skadas ännu mer om de inte samarbetar med media. Jag instämmer med 

Hearit i hans påstående att media, genom mediedrev, inte vill få en förklaring eller en ursäkt, 

emellertid vill jag inte heller påstå att medias primära mål är att förödmjuka den person, 

organisation eller institution som mediedrevet omfattar. Däremot kan nyhetsmedierna vinklar 

händelser för att dramatisera dem och därmed locka fler tittare eller läsare. Nyhetsmediernas 

vinklingar kan på så sätt uppfattas som förödmjukande.  Jag tror även att pressen bevakar de 

frågor som attraherar många läsare och därför ger kriser som intresserar och upprör läsarna stort 

medialt utrymme. 

 

5. Sammanfattning  
Under en organisationskris, som riskerar en organisations rykte, förtroende och prioriterade mål, 

kan den drabbade organisationen välja mellan ett flertal olika kriskommunikationsstrategier för 

att försöka reparera en eventuell förtroendekris hos intressenter och allmänheten.  Organisationen 

kan välja att ta på sig skulden och be om förlåtelse eller göra det motsatta genom att hävda sin 

oskuld, ibland genom att lägga skulden på någon eller några andra. Organisationen kan hävda att 

deras avsikter var goda även om resultatet var negativt. Ytterligare en strategi är att hävda att 

krisen orsakades av okunskap och informationsbrist.  

 

I denna uppsats har åtta artiklar från fyra av Sveriges största dagstidningar analyserats i syfte att 

undersöka en organisations kriskommunikationsstrategier i ett mediedrev. Samtliga artiklar har 

rapporterat om organisationskrisen inom välgörenhetsorganisationen Röda Korset i Sverige, där 



35 
 

organisationens ordförande Bengt Westerbergs arvode har ifrågasatts och debatterats. Artiklarna 

kan konstateras medverka i ett mediedrev, då flera stora dagstidningar har medverkat i 

rapporteringen med samma perspektiv. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Röda Korset 

hanterade denna organisationskris i medierna. Frågorna som ställs i frågeställningen gäller hur 

Röda Korset framställs i de utvalda artiklarna och hur deras inställning till krisen tycks vara. 

Verkar organisationen använda sig av någon bestämd kriskommunikationsstrategi? 

 

Mediernas intresse för krisen beror delvis på att Westerbergs arvode inte stämmer överens med 

de sociala värden och normer som präglar det svenska samhället. Då privatpersoner inte har 

möjlighet att offentligt ifrågasätta organisationer eller deras ledning i samma utsträckning som 

nyhetsmedier ifrågasätter olika redaktioner Westerberg och Röda Korset i deras ställe. I en 

jämförande analys emellan de åtta artiklarna utmärker sig Aftonbladet, vars artiklar är mest 

negativt kritisk till Westerbergs arvode. Detta kan bero på att Aftonbladet är mer 

socialdemokratiskt färgad än de andra tidningarna. 

 

Röda Korset tycks använda sig av två kriskommunikationsstrategier i samband med 

nyhetsmedier. Båda framförs av styrelseledamoten Margareta Albinsson, även om den senare 

strategin stöds av Bengt Westerberg. En av hennes kommenterar gällande arvodet lyder: 

”Stämman har fastställt ersättningarna”. Hon menar därmed att Bengt Westerberg och Röda 

Korset är oskyldiga och att det är stämman som bär ansvaret för för arvodet. Denna strategi är en 

av punkterna i William Benoits ”image repair theory”. Det andra exemplet som kan ses som en 

kriskommunikationsstrategi, men som inte nämns av Benoit, är när Albinsson försöker legitimera 

arvodet. Hennes argument för varför Westerberg bör ha ett arvode är att han arbetar heltid och 

bör fortsätta ägna sin fulla tid för organisationen. Hennes argument stöds av Westerberg som 

säger att han har lagt ner sammanlagt 200 timmar under dagtid i månaden samt 600 timmar under 

kvällar och helger på verksamheten. 

 

Ytterligare en åtgärd som kan betraktas som en typ av krishantering är Röda Korsets beslut att 

låta organisationens medlemmar bestämma över Bengt Westerbergs framtida arvode och 

uppdrag. Då det är medlemmarnas årsavgifter som först och främst bekostar arvodet ska 

medlemmarna även ha möjlighet att bestämma vad deras avgifter ska finansiera. Anledningen till 
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att denna åtgärd ska genomföras kan också vara att motverka bilden som en elitistisk 

organisation. Samtliga medlemmar får genom ett demokratiskt rådslag påverka beslutet om 

arvodet. Alla medlemmar i svenska Röda Korsets 1200 kretsar får delta i rådslaget, som ska 

hållas om bland annat arvodet, vars resultat offentligörs på Röda Korsets dag den åttonde maj. 

Arvodet ändras sedan retroaktivt från den första maj.  

 

De åtta artiklarna som analyserats har först och främst koncentrerat sig på Bengt Westerberg. 

Många av artiklarna inkluderar endast en beskrivning av krisen, det vill säga att Westerbergs 

arvode har debatterats, utan att citera Westerberg eller beskriva honom. Dock beskriver en av 

artiklarna som publicerades i Aftonbladet Westerberg  som ”märkbart irriterad” under den 

presskonferens som Röda Korset höll under krisen och att han ska ha beskrivit Röda Korset 

åtgärd som drastisk. Det tyder på att han inte anser att han och arvodet inte borde kritiseras av 

media. Röda Korsets inställning beskrivs inte, men de ska ha uppgett under presskonferensen att 

de tog krisen på ”stort allvar”. Röda Korset framställs inte bokstavligen i artiklarna, såsom 

Westerberg som beskrivs vara irriterad. Däremot kan Dagens Nyheters artikel som innehåller en 

historik över Röda Korsets senaste kriser ge en negativ bild av organisationen som rörig, 

problemfylld och ostabil.  

 

Krisen tycks inte ha varit så allvarlig att organisationens existens hotas. Den krishantering Röda 

Korset har använt efter krisen tycks dock inte kunna återupprätta förtroendet hos medlemmarna. 

Över 40 000 medlemmar har, enligt Röda Korsets egna statistik, valt att inte förnya sina 

medlemskap under 2010, det år då krisen var aktuell. Detta är en fördubbling från 2009. Under 

2008 lämnade 10 000 medlemmar Röda Korset. Siffrorna för antalet nyvärvade medlemmar har 

också sjunkit. Under 2008 värvades cirka 21 200 personer, en siffra som inte nåddes under 2009 

då endast cirka 18 800 personer blev medlemmar i organisationen. Mellan 2009 och 2010 är det 

en större differens då organisationen bara värvade ungefär 11 400 nya medlemmar, 7000 

personer mindre än året innan. De strategier som använts i samband med media och de åtgärder 

som genomförts har således varit felaktiga eller otillräckliga. 

 

I vidare forskning vore det intressant att komplettera denna analys med en receptionsanalys. 

Denna uppsats har besvarat vilka kriskommunikationsstrategier Röda Korset har använt och att 
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organisationen, trots sina ansträngningar för att behålla medlemmarnas och allmänhetens 

förtroende, har fått ett minskat medlemsantal under år 2010, 40 000 mindre medlemmar än under 

2009. Beror förlusten på att fel strategi användes eller att mediedrevets påverkan var väldigt 

stark? Avvisades Westerbergs försvar då han påstod sig lägga ner väldigt mycket tid på 

organisationens verksamhet eller var krisen för allvarlig för att allmänheten skulle kunna förlåta? 

Dessa frågor skulle troligtvis kunna besvaras genom utförandet av intervjuer med nuvarande och 

avhoppade medlemmar, samt intervjuer med andra personer som står utanför organisationen.  

 

I de åtta artiklarna, som har analyserats i uppsatsen, citeras Westerberg eller någon annan i 

ledningen endast i hälften av dem. De har därför inte haft många möjligheter till att framföra 

apologia. De kriskommunikationsstrategier som framförs av Röda Korset motargumenteras av 

journalisterna och varken strategierna eller den planerade åtgärden tycks kunna återställa 

medlemmarnas förtroende, då medlemsantalet sjunkit kraftigt under det år som krisen var aktuell. 

Westerberg tycks därför ha rätt när han säger att ”Det har varit en våldsam debatt och vi har 

förlorat i medierna.” 
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Appendix 
  
Kritisk diskursanalys av ”Medlemsavgifterna betalar deras lön”, Aftonbladet 2010-02-10 
Makroanalys: Tematisk struktur: Medlemsavgifterna som 9432 Röda Korset-medlemmar 
betalar per år betalar Christer Zettergrens och Bengt Westerbergs årslöner. Schematisk struktur: 
Källor och aktörer: Ingen person kommer till tals i artikeln. En del av artikelns informations sägs 
ha Röda Korsets hemsida som källa. Journalistens egna kommentarer: Obefintliga. Historisk 
bakgrund: Hela artikeln refererar till tidigare texter om samma ämne.  
Mikroanalys: Global och lokal koherens: Westerbergs och Zettergrens årslöner betalas utav 
9432 medlemmars årsavgifter. I artikeln nämns hur mycket lön de erhåller från Röda Korset och 
vad Röda Korset skriver att de pengarna ska gå till. Efter att media har uppmärksammat detta 
meddelar Westerberg att han avstår ifrån sitt arvode tills frågan om detta har lösts. Han har, vid 
den tidpunkten, ett arvode på 822 000 kr om året från Röda Korset samtidigt som han tjänar 
ungefär en miljon på  annat håll. Koherenslyckor: I denna artikel förklaras vad Röda Korset är 
och vad de gör. Närvarande implikationer: Att Zettegrens tjänstebil är en Volvo C30 är inte 
relevant i rapporteringen. Lexikal stil: Reaktionen på nyheten om arvodet beskrivs som 
”stormen”. Detta är en ganska kraftfull benämning på reaktionen som skulle kunna benämnas 
med mindre kraftfulla ord såsom ”ifrågasättandet” eller ”kritiken”.   
 
Kritisk diskursanalys av ”Jag stannar”, Aftonbladet 2010-02-08 
Makroanalys: Tematisk struktur: Röda Korset håller i en presskonferens där Aftonbladet 
närvarar. Anledningen till att presskonferensen hålls är då nyhetsmedier riktat mycket 
uppmärksamhet mot Bengt Westerbergs arvode. Han meddelar att han inte tänker avgå som 
ordförande men att han avstår från arvodet tills vidare. Schematisk struktur: Källor och aktörer: 
De aktörer som kommer till tals i artikeln är styrelseledamoten Margareta Albinsson och 
ordförande Bengt Westerberg. Artikeln refererar inte till någon källa. Journalistens egna 
kommentarer: Står i artikeln att Westerberg ”var märkbart irriterad”, vilket är journalistens 
subjektiva reflektion och bidrar till att vinkla innehållet. Historisk bakgrund: Artikeln refererar 
till tidigare diskussionr om Westerbergs arvode.  
Mikroanalys: Global och lokal koherens: En presskonferens anordnad av Röda Korset hålls i 
syfte att ge svar på den senaste förtroendekrisen som Röda Korset har omfattats av, det vill säga 
kritiken mot Westerbergs arvode. Koherenslyckor: Varken Röda Korsets eller Läkare utan 
Gränsers betydelse och funktion förklaras inte. Närvarande implikationer: Den ovannämnda 
meningen där Westerberg beskrivs som ”märkbart irriterad” tillför egentligen inte något till 
storyn, däremot bidrar meningen till att vinkla händelsen. Lexikal stil: Vissa ord artikeln kan 
diskutera, såsom ”medieuppbåd” och ”skamfilat rykte”. Användningen av ordet ”medieuppbåd” 
kan visa att händelsen är väldigt viktig att uppmärksamma då medierna gör det. ”Skamfilat 
rykte”, vinklar innehållet till att bli mer negativt. 
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Kritisk diskursanalys av ”Medlemmarna beslutar om Westerbergs arvode”, Dagens 
Nyheter  2010-02-08 
Makroanalys: Tematisk struktur: Röda Korsets medlemmar ska få besluta vilket arvode Bengt 
Westerberg ska få från organisationen, tills det att medlemmarna har kommit fram till et beslut 
avstår Bengt Westerberg från sitt arvode.Schematisk struktur: Källor och aktörer: Ingen källa 
anges och ingen person citeras i texten. Journalistens egna kommentarer: Obefintliga. Historisk 
bakgrund: Artikeln hänvisar till, utöver tidigare artiklar om arvodet, också till artiklar om den 
tidigare kommunikationschefen Johan af Donner. 
Mikroanalys: Global och lokal koherens: Röda Korset har på senaste tiden drabbats av flera 
skandaler. Den första skandalen var när den förre kommunikationschefen Johan af Donner 
förskingrade pengar från organisationen. Den senaste skandalen gäller Bengt Westerbergs 
arvode. Sedan arvodet uppmärksammats har Röda Korset beslutat att organisationens medlemmar 
ska få makten över arvodet. Medlemmarnas beslut kommer att redovisas och tillämpas fram till 
Röda Korsets riksstämma 2011. Koherenslyckor: Röda Korset som organisation förklaras inte 
djupare. Närvarande implikationer: Det finns inga meningar som är överflödiga i artikeln. 
Däremot kan man ifrågasätta huruvida det är nödvändigt att benämna debatten om arvodet som 
en ”hätsk debatt” då ordet ”hätsk” inte tillför handlingen något relevant, den bara vinklar 
innehållet. Lexikal stil: I artikeln benämns krisen där Johan af Donner förskingrat pengar som en 
skandal, ett ord som har en negativ innebörd. 
 
Kritisk diskursanalys av ”Kriserna inom Röda Korset: Detta har hänt”, Dagens Nyheter 
2010-02-08 
Makroanalys: Tematisk struktur: Under det senaste året har det uppdagats att en del av Röda 
Korsets insamlade pengar har hamnat i kommunikationchefen Johan af Donners egna ficka. 
Schematisk struktur: Källor och aktörer: Inga källor anges och inga personer kommer till tals i 
texten. Journalistens egna kommentarer: Obefintliga. Historisk bakgrund: Artikeln hänvisar till 
tidigare texter som handlar om Röda Korsets olika kriser. 
Mikroanalys: Global och lokal koherens: Röda Korset har, sedan 2009, haft ett flertal kriser 
inom den egna organisationen. År 2009 uppdagades det att den dåvarande 
kommunikationschefen Johan af Donner och två av organisationens konsulter bedragit Röda 
Korset och Cancerfonden på sammanlagt cirka 5,2 miljoner kronor. Johan af Donner åtalas i 
januari 2010 för grovt bedrägeri, då även en debatt om ordförande Bengt Westerbergs arvode 
inleds. I månaden som följer hoppas två styrelseledamöter av sina uppdrag inom organisationen. 
Koherenslyckor: Varken Röda Korsets eller Cancerfondens funktion, mål eller 
organisationshistoria förklaras i artikeln. Närvarande implikationer: Återfinns inte i texten. 
Lexikal stil: Inga värdeladdade benämningar påträffas i texten. 
 
Kritisk diskursanalys av ”Röda Korset håller rådslag om Bengt Westerbergs arvode”,  
Expressen 2010-02-08 
Makroanalys: Tematisk struktur: Röda Korset ska internt ha ett rådslag om Bengt Westerberg 
arvode, vilket kan leda till att den sänks. Schematisk struktur: Källor och aktörer: TT är källan 
till artikeln och Bengt Westerberg citeras i den. Journalistens egna kommentarer: Obefintliga. 
Historisk bakgrund: Refererar till tidpunkten då arvodet blev känt och började diskuteras.  
Mikroanalys: Global och lokal koherens: Röda Korset ska diskutera Wetserbergs arvode på 
grund av den turbulens som funnits kring det. Westerberg kommenterar detta genom att säga att 
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han kommer att rätta sig efter det beslut som tas, om det dock sänks så kommer han inte att arbeta 
som ordförande på heltid. Koherenslyckor: Röda Korset förklaras inte. Närvarande 
implikationer: Obefintliga. Lexikal stil: Obefintlig. 
 
Kritisk diskursanalys av ”Bengt Westerberg extraknäcker för en miljon ”, Expressen 2010-
01-31 
Makroanalys: Tematisk struktur: Bengt Westerberg får ett högt arvode som ordförande för 
Röda Korset och han tjänar samtidigt en miljon om året genom extraknäck vid sidan av Röda 
Korset.  Schematisk struktur: Källor och aktörer: DN står som källa. I artikeln citeras Thomas 
Sundén, som jobbar på Charity Rating, Röda Korsets Margareta Albinsson samt Bengt 
Westerberg. Journalistens egna kommentarer: Obefintliga. Historisk bakgrund: Refererar till 
tidigare texter om Röda Korset generellt, dock inte till tidigare kriser som kan ha inträffat inom 
organisationen. 
Mikroanalys: Global och lokal koherens: Bengt Westerberg får 68500 kr i månaden i arvode 
från Röda Korset. Samtidigt tjänar han en miljon kronor om året på extraknäck. Bengt 
Westerberg och Margareta Albinsson försöker legitimera Westerbergs inkomster och Thomas 
Sundén försöker förklara varför allmänheten tar illa upp av detta. Koherenslyckor: Röda Korset 
nämns i denna artikel som en hjälporganisation. Närvarande implikationer: Obefintliga. Lexikal 
stil: Obefintlig.  
 
Kritisk diskursanalys av ”Röda Korset håller rådslag om arvode”, Svenska Dagbladet 
2010-02-08 
Makroanalys: Tematisk struktur: Röda Korset ska internt diskutera ordförande Bengt 
Westerbergs arvode. Schematisk struktur: Källor och aktörer: Nyhetens källa är Stockholm TT. 
Röda Korset nämns även som källa i texten, men artikeln innehåller inga citat. Journalistens egna 
kommentarer: Obefintliga. Historisk bakgrund: Artikeln refererar till en ”turbulens” kring 
organisationen då uppgifterna om Westerbergs arvode tidigare blev publicerade i dagspressen. 
Mikroanalys: Global och lokal koherens: Ett rådslag ska hållas inom Röda Korset angående 
Westerbergs arvode, vilket kan leda till att arvodet sänks och förändras retroaktivt från den första 
mars. Tills rådslaget har genomförts avstår Westerberg från arvodet. Koherenslyckor: Vad Röda 
Korset är förklaras inte. Närvarande implikationer: Obefintliga. Lexikal stil: Obefintlig. 
 
 
Kritisk diskursanalys av ”Medlemmarna avgör Westerbergs arvode”, Svenska Dagbladet 
2010-02-08 
Makroanalys: Tematisk struktur: Röda Korsets medlemmar får makten över Bengt Westerbergs 
arvode. I tre månader ska medlemmarna diskutera arvodet. Under tiden avstpr Wetserberg ifrån 
arvodet. Schematisk struktur: Källor och aktörer: Bengt Westerberg citeras i artikeln. Han menar 
att åtgärden, att låta medlemmarna bestämma arvodet, antas av Röda Korset då tidigare turbulens 
har skadat organisationens förtroende. Medlemmarna får makten då det är de som betalar arvodet. 
Ingen källa anges.  Journalistens egna kommentarer: Obefintliga. Historisk bakgrund: Artikeln 
refererar till tidigare turbulens, bland annat i meningen ”Nivån på arvodet har ifrågasatts och 
diskuterats under den senaste tiden”.  
Mikroanalys: Global och lokal koherens: Bengt Westerbergs arvode från Röda Korset ska 
diskuteras i tre månader av organisationens medlemmar. Medlemmarna, som betalar arvodet, har 
makten enligt Westerberg. När artikeln publicerades arbetade han heltid för Röda Korset och 
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erhöll ett arvode på 68500 kr i månaden för sitt arbete, men tills diskussionen är avslutat avstår 
han ifrån sitt arvode. Koherenslyckor: Vad Röda Korset är förklaras inte.  Närvarande 
implikationer: Obefintliga. Lexikal stil: Obefintlig. 
 


