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Abstract 

Kommunikationschefen på Röda Korset, Johan af Donner, förskingrade åtta miljoner kronor 

från både Röda Korset och Cancerfonden. Detta nådde till slut de svenska tidningarna som 

skrev om skandalen, främst under år 2009 och 2010. 

Den här uppsatsen undersöker hur Röda Korsets representanter kommunicerade om skandalen 

i svenska tidningar samt hur kommunikationen förändrades över tiden. Uttalandena i 

tidningarna analyseras med hjälp av teorier om image-reparation och kriskommunikation, för 

att få reda på vilka strategier som Röda Korset använde sig av. Uppsatsen undersöker även 

hur förtroendet – i form av medlemsantal och verksamhetsintäkter – påverkades av skandalen, 

genom en analys av Röda Korsets årsredovisningar och med teorier om förtroende och 

skandaler. 

Resultatet visar att den strategi som Röda Korset använde sig mest av var att framhäva 

organisationens goda sidor, vilket gjordes i 20 uttalanden. Kommunikationen förändrades lite 

över tiden, då förnekandet av handlingen skedde i början av perioden och skuldförflyttandet 

mot mitten och slutet. Strategin där organisationen erkänner sitt misstag och ber om förlåtelse 

skedde nästan uteslutande i slutet av undersökningsperioden. Andra strategier har varit 

representerade över hela perioden och inte visat på någon förändring över tiden. 

Medlemsantalet har sjunkit varje år från 2009 fram till 2014, och verksamhetsintäkterna sjönk 

från 2010 fram till 2013 då en liten ökning skedde. Intäkterna sjönk ytterligare året därpå.  

Enligt teorierna kan man konstatera att af Donner-skandalen var en moralisk förtroendekris 

samt en medieskandal. Det går inte att med säkerhet säga att Röda Korset fick ett minskat 

förtroende efter skandalen, men medlemstappet kan ha varit en konsekvens av att Röda 

Korset använde sig av ”fel” strategier vid kommunicerandet av skandalen. 
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1. Inledning 

Under ett antal månader, år 2007 och 2008, hade fakturor strömmat in till Svenska Röda 

Korset från ett företag vid namn Tryckmedia. Till en början verkade fakturorna legitima, men 

den uppfattningen kom att ändras bara några månader senare. Sommaren 2008 hade en 

faktura gällande en annonsbilaga i en tidning kommit in. Annonsbilagan var en kampanj från 

Röda Korset. När en medarbetare kollade upp denna faktura insåg hen att kampanjen som 

fakturan gällde både var gammal och hade upphört att gälla. 

Det var då spekulationerna sattes igång hos medarbetare på Röda Korset. Man misstänkte att 

Johan af Donner, som godkände alla de märkliga fakturorna, hade ett finger med i spelet. 

Senare visade det sig att han inte bara hade ett finger med i spelet. Det var han som låg bakom 

bedrägerierna mot – inte bara en utan – två av Sveriges största insamlingsorganisationer. 

Under nästan tio år förskingrade Johan af Donner närmare 8 miljoner kronor. 5,6 miljoner 

kronor från Röda Korset och 2,3 miljoner kronor från Cancerfonden. Han dömdes till fem års 

fängelse för bland annat grovt bedrägeri, och till att betala skadestånd motsvarande de 

summorna han hade förskingrat. (Se avsnitt 4.2.) 

Denna uppsats ska ta reda på hur Röda Korset kommunicerade, i form av uttalanden i svenska 

tidningar, efter offentliggörandet av af Donner-skandalen. Uttalandena kommer att analyseras 

utifrån image-reparerande teorin för att avgöra vilka strategier organisationen använde sig av. 

Uppsatsen ska även ta reda på hur Röda Korsets medlemsantal och verksamhetsintäkter 

påverkades av af Donner-skandalen, och om det går att koppla till ett påverkat förtroende för 

organisationen. Siffrorna på medlemsantal och verksamhetsintäkterna hämtas från 

årsredovisningarna varje år från 2009 fram till 2014.  

Forskning om Röda Korset, inom medie- och kommunikationsvetenskapsområdet, är mer 

förekommande i till exempel USA än i Sverige. Forskning om Svenska Röda Korsets 

externkommunikation är inte särskilt omfattande. Med denna uppsats vill jag tillföra en 

undersökning, om den externa kommunikationen hos Röda Korset i allmänhet och om Johan 

af Donner-skandalen i synnerhet. I och med att Röda Korset tillhör en av världens mest kända 

ideella insamlingsorganisation är det intressant att undersöka hur man kommunicerade under 

en sådan typ av skandal. En skandal och en handling som går emot det som organisationen 

står för, och när man samtidigt är beroende av allmänhetens stöd och förtroende. 
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2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur en insamlingsorganisation som Röda Korset 

kommunicerar kring en skandal som af Donner-skandalen. Vilka strategier används och hur 

förändras det med tiden? Syftet är dessutom att undersöka huruvida givare och allmänheten 

förändrade sin inställning till organisationen genom att se till medlemsantal och 

verksamhetsintäkter, samt om den eventuella förändringen ledde till att förtroendet för 

organisationen påverkades. 

I dagens samhälle, när ideella insamlingsorganisationer får större plats, är det extra intressant 

att undersöka den specifika förtroendefrågan. Speciellt eftersom att ideella organisationer är 

beroende av ett gott förtroende och rykte hos allmänheten. 

 

2.1. Frågeställningar 

Huvudfrågeställning 1: 

- Hur kommunicerade Röda Korset i svenska tidningar, efter af Donner-skandalen? 

Underfrågeställningar: 

- Med vilka kategorier och strategier hanterade Röda Korset skandalen? 

- Hur förändrades kommunikationen kring skandalen från det första till det sista 

uttalandet? 

Huvudfrågeställning 2: 

- Hur förändrades medlemsantalet och verksamhetsintäkterna hos Röda Korset efter 

skandalen, och går det att koppla till ett påverkat förtroende för organisationen? 

 

2.2. Disposition 

I kommande avsnitt ges en bakgrund för att läsaren ska få en förståelse för ämnet och det som 

komma skall i resten av uppsatsen. Därefter presenteras tidigare forskning kring ämnet, dels 

med fokus på förtroendekriser, dels på Röda Korset som hanterare av kriser. Vidare följer ett 

avsnitt där teorier om bland annat förtroende och medieskandaler får utrymme. Därefter ges 

en beskrivning av den kvalitativa metoden och textanalys, samt av uttalandena och 

årsredovisningarna som används. Vidare kommer resultat-avsnittet, som följs av diskussion 
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och slutsats. Slutligen ges en beskrivning av eventuella åtgärder och förslag till vidare 

forskning. Källförteckning och en bilaga, med alla uttalanden, finns allra sist i uppsatsen. 

 

3. Bakgrund 

I detta avsnitt ges först en bakgrund till Röda Korset, för att läsaren ska få en förståelse för 

vilken typ av organisation det är samt hur de kommunicerar. Sedan följer en bakgrund till af 

Donner-skandalen, i kronologisk ordning, för att läsaren ska få en djupare inblick i vad som 

skedde. En kort redogörelse för bakgrunden till den dåvarande Röda Korset-ordförandens 

arvode ges också, då detta blev omskrivet i medier under samma period som af Donner-

skandalen och kan komma att påverka resultatet av min undersökning. 

 

3.1. Om organisationen Röda Korset 

Internationella Röda Korset grundades 1863 av schweizaren Henry Dunant. (International 

Committee of the Red Cross, 2015) Idén föddes fyra år tidigare, i samband med att Dunant 

reste genom Solferino i norra Italien. Där pågick slaget mellan österrikiska och fransk-

sardinska styrkor. Dunant samlade alla kvinnor i Solferino och organiserade hjälpen. Alla 

sårade skulle vårdas, oavsett vilken sida man hade stridit för. (Röda Korset, Idén till Röda 

Korset föddes på slagfältet)  

Röda Korset och Röda Halvmånen, som det kallas i vissa muslimska länder, är närvarande i 

nästan hela världen. Det finns 189 föreningar i 189 olika länder. Dessa föreningar samarbetar 

med varandra genom Internationella rödakorsfederationen, IFRC. (Röda Korset, Den främsta 

katastroforganisationen)  

Svenska Röda Korset grundades 1865. Under 2009 hade organisationen 232 475 medlemmar, 

och år 2010 hade Röda Korset 188 295 medlemmar. (Röda Korset, Årsredovisningar) 

Siffrorna för dessa år är relevanta och intressanta att ha med i undersökningen, med tanke på 

att af Donner-skandalen skedde mellan 2009 och 2010, och de senast uppdaterade siffrorna 

ska kunna jämföras med siffrorna från den tiden för att kunna se en förändring. Dessvärre har 

inte årsredovisningen från 2015 släppts när denna uppsats skrivs och Röda Korset svarar via 

mail att uppdaterade siffror från 2015 inte har kommit från lokalföreningarna än. Därför 

jämförs de gamla siffrorna med de senaste som finns tillgängliga, alltså från 2014. 
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Det högsta beslutande organet, mellan riksstämmorna, är styrelsen. Styrelsen består av en 

ordförande, två vice ordförande och elva ledamöter. De har ansvaret att se till att besluten från 

stämmorna genomförs. (Röda Korset, Röda Korsets styrelse) 

 

3.1.1. Svenska Röda Korsets kommunikation 

Kommunikationsarbetet hos Röda Korset består av många olika delar. De har bland annat en 

hemsida, och finns på sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter, MyNewsdesk, 

YouTube och Flickr. Röda Korset har även diverse kampanjer för att nå ut till folk som kan 

tänka sig att skänka pengar. År 2009 hade organisationen bland annat kampanjerna Rädda 

mammorna (MyNewsdesk, 2009, Fakta om Rädda mammorna), Rädda 50-öringen (Röda 

Korset, 2009, Röda Korset ger 50-öringen en bättre framtid) och en julkampanj där man 

kunde köpa en presentförpackning som en symbol eller att fylla med valfritt innehåll 

(MyNewsdesk, 2009, Info om Röda Korsets julkampanj 2009). 

Kostnaderna för kommunikationen var 31 miljoner kronor, år 2009. Året därefter var 

kommunikationskostnaderna 24 miljoner kronor (Röda Korset, Årsredovisning 2010, s. 55) 

och år 2014 uppgick kostnaderna till 20 miljoner kronor. I dessa kostnader ingår bland annat 

arbetet med social medier, pressinformation och kommunikativa arrangemang, som till 

exempel Almedalen. (Röda Korset, Årsredovisning 2014, s. 6) 

Ledningen använder sig bland annat av månatliga personalmöten med de anställda för att ge 

diverse information. Dessa möten finns sedan tillgängligt att lyssna på. (Röda Korset, 

Årsredovisning 2010, s. 34) På Röda Korsets intranät, som kallas Rednet, har alla anställda 

tillgång till dokument och liknande. (Ibid, s. 35) Avdelningen för information och 

kommunikation har till uppgift att återrapportera från ledningen till resten av organisationen, 

och vice versa. (Röda Korset, Årsredovisning 2009, s. 36) 

 

3.2. Om bedrägerierna 

År 2007 kom den första misstanken från en medarbetare. Flera märkliga fakturor från 

företaget Tryckmedia hade dykt upp. Sommaren 2008 hade Johan af Donner bokat en extra 

annonsbilaga i en svensk tidning. Företaget som tryckte annonsen var även här Tryckmedia. 
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Medarbetaren reagerade på att broschyren var två år gammal, och dessutom handlade den om 

en kampanj som man redan hade slutat med. (Hermele, 2011, s. 13) 

Resten av året fortsatte fakturorna från Tryckmedia att komma in till organisationen. Flera av 

medarbetarna tyckte att fakturorna ibland var ovanligt dyra och hade ifrågasatt dem, men af 

Donner hävdade bestämt att offerter från Tryckmedia alltid skulle tas in. (Ibid, s. 14) 

I slutet av 2008 hade af Donners sekreterare kommit underfund med att det hela rörde sig om 

ett bedrägerifall. Hon hade insikt i hans privata ekonomi och på så sätt kunde hon lista ut hur 

bedrägerierna hade gått till. Tryckmedia skickade först en falsk faktura till Röda Korset. af 

Donner godkände denna och betalade ut pengarna till Tryckmedia, som sedan skickade vidare 

pengarna till af Donners privata konto. Något mer som spädde på misstankarna om 

felaktigheter var att faktureringarna hade gällt saker som de anställda på Röda Korset visste 

att organisationen inte hade använt sig av. (Ibid, s. 15-17) 

En intern utredning mot af Donner påbörjades inom organisationen, utan hans vetskap. (Röda 

Korset, 2011, Bedrägeri mot Röda Korset – detta har hänt) Fler och fler inom organisationen 

fick kännedom om bedrägerierna och ekonomiavdelningen granskade fakturorna noggrant. I 

slutet av mars informerades generalsekreteraren Christer Zettergren om misstankarna mot af 

Donner. Han valde att koppla in Röda Korsets revisorer som bokade in ett möte med af 

Donner. Han fick då stå till svars för alla fakturor från Tryckmedia. af Donner hävdade att 

underlag fanns och revisorerna gav honom två veckor för att få fram materialet. (Hermele, 

2011, s. 23-25) Han misslyckades med detta och så småningom sa af Donner upp sig. 

(Aftonbladet, 2009, Lyxliv – för dina pengar) 

I slutet av maj 2009 gick Röda Korset ut med ett pressmeddelande om att Johan af Donner 

hade sagt upp sig då ”det uppstått brister i förtroendet mellan honom och ledningen för Röda 

Korset”. (Hermele, 2011, s. 32-34) Den 2 juni polisanmäldes af Donner, något som varken 

spreds i pressen eller till medarbetare på Röda Korset. Några dagar senare hamnade dock 

nyheten i TT. Någon inom organisationen hade läckt. (Röda Korset, 2011, Bedrägeri mot 

Röda Korset – detta har hänt) 

Under nästan tio år hade af Donner förskingrat pengar, sammanlagt 8 miljoner kronor. 

(Thomsen, 2011, Nytt bakslag för Johan af Donner) Mellan 2000 och 2003 hade af Donner 

förskingrat drygt 2,3 miljoner kronor från Cancerfonden, där han tidigare arbetat. Mellan 

2004 och 2009 hade Röda Korset bedragits på drygt 5,6 miljoner kronor. (Hermele, 2011, s. 

176) 
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I mitten på juni 2009 påbörjades det första polisförhöret och nästan ett år senare, den 21 april 

2010, inleddes rättegången mot af Donner i Stockholms tingsrätt. (Ibid, s. 188) Även två 

medhjälpare, mannen bakom Tryckmedia och en annan man vars firma misstänktes vara 

inblandad i fakturorna, stod åtalade för bland annat grovt bedrägeri. (Wisterberg, 2010, 

Domen mot medhjälparna) 

Den 26 maj 2010 föll tingsrättens dom. Johan af Donner dömdes till fem års fängelse för 

grovt bedrägeri och fyra andra brott. Han dömdes även till att betala skadestånd på samma 

summor som han hade förskingrat. (Hermele, 2011, s. 195) af Donners medhjälpare dömdes 

till ett och ett halvt respektive två års fängelse. (Ibid, s. 203) 

 

3.2.1. Ordförandens arvode 

Den dåvarande ordföranden för Svenska Röda Korset, Bengt Westerberg, figurerade i svenska 

medier under våren 2010. (Petrelius Karlberg et. al. 2012, s. 169) Han fick kritik för att han 

hade för stort arvode som ordförande för en insamlingsorganisation, närmare bestämt 68 000 

kronor i månaden. (Ibid, s. 175) Affärsmannen Roger Akelius gick ut i pressen och berättade 

att han skänkte 100 miljoner kronor till SOS Barnbyar, och som anledning nämnde han att 

SOS Barnbyar inte betalar ut lön till styrelsen (till skillnad från Röda Korset, bland annat). 

Han riktade kritik mot Bengt Westerberg genom att hävda att Röda Korset borde gå ut med 

informationen att ”om 10 000 personer vardera SMS:ar hundra kronor så kan vi betala arvodet 

till Bengt Westerberg”. (Ibid, s. 169-170) 

Efter detta fick både Bengt Westerberg och Röda Korset kritik för det höga arvodet. (Ibid, s. 

171) I början av maj hade Röda Korset ett extra insatt riksmöte, där det beslutades att Bengt 

Westerbergs arvode skulle sänkas till 55 000 kronor. Men kritiken fortsatte komma, då 

medierna skrev att lönen fortfarande var för hög. (Ibid, s. 175-176) 

Detta var något som kom fram i samband med af Donner-skandalen, och som blev minst lika 

omskrivet som den. En bakgrund ges till den här händelsen just för att den kan komma att 

påverka resultatet i min uppsats, till exempel gällande förtroendet och medierapporteringen. 
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer forskningsrapporter som tidigare gjorts på ämnet att tas upp. De 

fokuserar dels på medierapporteringen om Röda Korset och förtroendekrisen som uppstod i 

samband med af Donner-skandalen, dels på förtroendekriser inom andra organisationer. 

Även tidigare forskning gällande det amerikanska Röda Korsets kriskommunikation beskrivs, 

likaså forskning om nyhetsurval i svensk press. 

 

4.1. Konstruktioner av en förtroendekris – En studie av medierapporteringen om 

Röda Korset 

Pernilla Petrelius Karlberg, Maria Grafström och Karolina Windell (2012) undersöker den 

mediala rapporteringen om Röda Korset under våren 2010, samt hur organisationen hanterade 

den negativa medieuppmärksamheten. Hur skapas en förtroendekris inom en organisation i 

samband med ytterligare en kris i media? 

Undersökningen består dels av en innehållsanalys av artiklar om Röda Korset och ordförande 

Bengt Westerbergs arvode, dels av observationer och intervjuer med anställda inom 

organisationen under perioden januari till oktober 2010. Innehållsanalysen görs av artiklar i 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet och Dagens Industri. 

Diskussionerna kring Bengt Westerbergs arvode skapade stor uppståndelse i medierna. 

Organisationen fick kritik för att ha betalat ut för höga löner. Det var inte bara nyhetsartiklar 

som skrevs i ämnet, även insändare och debattartiklar var vanligt förekommande. I en rapport 

skrev generalsekreteraren Christer Zettergren att i början av 2010 hade 2200 medlemmar 

avslutat sitt medlemskap och ytterligare 400 hade skrivit brev innehållande kritik mot 

ledningen. Även andelen som betalat in pengar genom inbetalningskort hade sjunkit, från 52 

procent till 45 procent under januari 2010. 

Kritiken i media kom främst från kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet. Även 

morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet kritiserade Bengt Westerbergs 

arvode, men rubrikerna här var lite mer försiktiga. Dagens Industri hade en neutral vinkel, och 

ibland till och med en positiv vinkel, när det skrevs om Röda Korset. 

I intervjuerna med anställda på Röda Korset framkom det att frågan om arvodet hade varit på 

tapeten redan innan. Man ansåg att det var problematiskt med för höga löner inom en ideell 
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organisation, som dessutom hanterar skänkta pengar. Röda Korset försökte även nå ut med 

budskapet och återuppbyggandet av det skadade förtroendet, vilket medierna inte nappade på. 

De anställda på Röda Korset menade även att organisationen får anpassa sig efter vad 

medierna skriver och tycker, för medierna har formulerat verkligheten och ”det går inte att 

vinna mot medierna” som den nya kommunikationschefen ska ha sagt. (Petrelius Karlberg et. 

al. 2012) 

Denna forskningsrapport är relevant till min undersökning på så sätt att den också behandlar 

Röda Korsets kris under samma period, dock med mer fokus på Bengt Westerbergs arvode 

och mediernas rapportering kring det. Rapporten har liksom min uppsats valt att undersöka 

materialet från svenska tidningar, liksom min uppsats, men till skillnad från min uppsats har 

den även använt sig av kvalitativa intervjuer. Resultaten kommer troligtvis att skilja sig en del 

men även liknas vid varandra samt kunna jämföras – med tanke på att båda har förtroendekris 

och medieskandal som fokus. 

 

4.2. Förtroendekriser – Kommunikationsstrategier före, under och efter 

Lars Palm och Jesper Falkheimer (2005) skriver om kommunikationsstrategier i samband med 

förtroendekriser, i sin temaserie. Begrepp som tillit, trovärdighet, varumärke och 

kriskommunikation behandlas. Palm och Falkheimer skriver bland annat om hur en 

förtroendekris kan uppstå och vad man kan göra för att förebygga och reparera den. Fyra 

exempelfall, där organisationer och myndigheter har hamnat i förtroendekriser, analyseras.  

Holmberg och Weibull refereras i texten, och de menar att sjunkande förtroendesiffror inte 

nödvändigtvis behöver innebära ett ökat misstroende. Det kan i stället bero på ett minskat 

engagemang, att folk inte bryr sig helt enkelt. Palm och Falkheimer menar att förtroende är en 

förutsättning för att en demokrati ska fungera. Har människor inte förtroende för 

samhällsinstitutioner, banker eller det politiska systemet kan samhället rasera. 

Palm och Falkheimer tar även upp skandaler som har lett fram till förtroendekriser. De ger 

exempel på när ”pampar”, för egen räkning, har använt sig av allmänhetens medel. Dessa 

skandaler är tecken på ”moralisk upplösning” inom en organisation. Författarna 

rekommenderar att tala sanning och vara öppen, när en förtroendekris inträffar. 

Resultatet, som författarna kommer fram till, är att man vid en förtroendekris bör behandla 

vissa frågeställningar, bland informatörer och deras uppdragsgivare. De menar att man bör 
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tänka på vem som har ansvaret för förtroendefrågorna, vilka resurser och vilket ansvar man 

har när det gäller issues management, den proaktiva informationsverksamheten, relationen till 

medier (eftersom att medierna spelar en stor roll vid förtroendekriser), att stor öppenhet inte är 

någon självklarhet (men att den samtidigt är viktig vid en förtroendekris), att skuldbeläggande 

ger önskad effekt, att mötesplatsen är viktigare än argumentationen och att den strategiska 

kommunikationen ska vara enkel. (Palm & Falkheimer, 2005) 

Denna forskningsrapport är relevant att behandla i min uppsats för att den, liksom min 

uppsats, tar upp skandaler och förtroendekriser inom organisationer. Det går att stödja sig på 

den här rapporten för att den beskriver dessa ämnen som går att kopplas till min uppsats, och 

troligtvis även resultaten. De ger alternativa förklaringar till vad en förtroendekris kan bero på 

men också vad konsekvenserna kan vara – något som jag kan ha stor användning för, då jag 

vill ta reda på om det går att fastställa att af Donner-skandalen resulterade i ett påverkat 

förtroende för Röda Korset. 

 

4.3. Through the looking glass: A decade of Red Cross crisis response and 

situational crisis communication theory 

Hilary Fussell Sisco, Erik L. Collins och Lynn M. Zoch (2009) har undersökt 

kriskommunikationen hos Amerikanska Röda Korset (Red Cross). Detta har gjorts med 

utgångspunkt i teorin om situationsanpassad kriskommunikation (SCCT), som menar att 

krissituationer löses bättre om man tillsätter specifika svarsstrategier. 

Undersökningsmaterialet bestod av 207 amerikanska nyhetsartiklar som behandlade 

Amerikanska Röda Korsets kriser eller kritik av olika slag. 

57 procent av alla artiklar om Röda Korset hade en negativ ton, medan 13 procent var positiva 

och resten var neutrala i tonen. En stor majoritet av alla artiklar, drygt 83 procent, innehöll 

uttalanden av representanter från Röda Korset. Enligt SCCT får artiklar som nämner historia 

av en tidigare kris hos en organisation även en negativ ton i artiklarna. Detta stämde överens 

med denna undersökning, där tonen i artiklarna oftare var negativ ifall en tidigare kris blev 

omskriven i dessa artiklar. 

Den största delen av uttalandena, 81 procent, kom från representanter på nationell nivå, 

medan en mindre andel kom från lokala representanter och en ännu mindre andel från 

volontärer. 
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Andra intressanta resultat visade att i över hälften av alla artiklar användes 

”minskningsstrategin”, the diminish strategy. I en tredjedel av fallen använde sig Röda Korset 

av svarsstrategin som förespråkades av SCCT. Detta visar på att Röda Korset misslyckades 

med att ta ansvar för kriserna, men i andra fall tog de för mycket ansvar genom att använda 

sig av fel strategi, enligt teorin. En annan strategi hade kunnat ge organisationen mer stöd från 

allmänheten. Författarna kommer även fram till att Röda Korset hade klarat sig bättre ur 

kriserna om de hade haft en något mer positiv syn inför media och övriga allmänheten. 

(Fussell Sisco et. al., 2009) 

Relevansen i att ha med den här forskningsrapporten i min uppsats är för att den har undersökt 

Röda Korset, dock det amerikanska till skillnad från min. Samma teori har även används 

(teorin om situationsanpassad kriskommunikation), och på så sätt kan det vara intressant att 

jämföra resultaten gällande ansvarstagande från respektive undersökning. Användes rätt eller 

fel strategi, och hur lyckades man med att ta ansvar för krisen? 

 

4.4. På nyhetsmediernas agendor 

Jesper Strömbäck (2008) har studerat nyhetsurvalet i svenska nyhetsmedier, främst nyheter 

om risker och hot. Han skriver att människor har en större benägenhet att uppmärksamma och 

minnas negativ information, snarare än den positiva. Därmed är nyheter om risker och hot ett 

framgångskoncept för nyhetsmedierna. 

Vidare menar Strömbäck att nyheter är en social konstruktion då de inte återspeglar 

verkligheten. Den sociala konstruktionen består av redaktionella val som till exempel vilka 

ämnen som ska ges utrymme, vilka källor som ska finnas med och vilka ord som ska 

användas. Nyhetsvärdering och nyhetsurval lyfts fram som viktiga begrepp – hur potentiella 

nyheter värderas av redaktionen samt vad som faktiskt publiceras som nyheter. 

Nyheterna som analyserades i denna rapport fanns i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Expressen, Aftonbladet, Rapport, Aktuellt och TV4-Nyheterna. Mediernas nyhetsinslag och 

förstasidesartiklar undersöktes under tre månader i början på 2007. 

Resultatet av studien visade att ”socialt relevanta och kontroversiella ämnen” var den 

ämneskategori som oftast förekom i de svenska nyhetsmedierna. Det ämnesområdet som 

oftast förekom var ”vardagsfrågor/sociala och kulturella områden”. Nyheter som handlade om 

hot, risker och kriser dominerades av ämnet ”kriminalitet och brott” (615 artiklar av 7074 
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totalt), medan ”kriser och krishantering” hamnade på en fjärdeplats (244 artiklar av 7074 

totalt). Kriser och krishantering visade sig beröras betydligt mer i tv-nyheterna än i 

tidningarna. 

Slutligen menar Strömbäck att frågan om nyhetsvärdering och nyhetsurval berör hela 

samhället, inte bara medierna själva och deras konsumenter. Medierna samlar in, bearbetar 

och sprider information som påverkar människors verklighetsuppfattning och åsikter, samt 

indirekt även människors handlingar. (Strömbäck, 2008) 

Den här rapporten är relevant att ha med i min uppsats eftersom att den undersöker 

nyhetsurvalet i svenska tidningar, vilket är något som påverkar bland annat vilka uttalanden 

som kommer med i artiklar. Hur påverkades Röda Korset av att af Donner-skandalen blev 

omskriven i media? Det vill jag diskutera, och då kan jag använda mig av den här rapporten 

som stöd. 

 

5. Teoretisk ram 

Den teoretiska ramen beskriver teorier om förtroendet hos en organisation med en 

fördjupning i begreppen tillit, trovärdighet och misstro, om medieskandaler, reparation av ett 

skadat anseende samt om ansvarstagande vid en kris. 

 

5.1. Förtroende 

Niklas Luhmann (2005) ger ett exempel på vad ett brustet förtroende kan medföra. En mor 

som lämnar över sitt barn till en barnvakt över kvällen, har förhoppningar om att allt ska gå 

bra och att barnvakten ska vara snäll mot barnet. ”Hennes förtroende sträcker sig bara till 

händelser som, om de inträffade, skulle få henne att ångra sitt beslut att alls gå bort och 

anförtro barnet åt någon annan.” Ett skadat och sviket förtroende kan således göra större 

skada än den fördel som förtroendet kan bidra till. (Luhmann, 2005, s. 44) 

Torsten Österman (2004) menar att förtroendet är tvådimensionellt. Dels består det av i vilken 

grad man har kunskap om till exempel en organisation, dels består det av i vilken grad man är 

positivt inställd till organisationen i fråga. ”Det går att vara positiv eller negativ utan att veta 

så mycket, känslan av förtroende kan finnas ändå. Det går att veta allt man behöver om en 
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företeelse utan att vara positiv till den, känslan av förtroende kommer ändå inte.” (Österman, 

2004, s. 75) 

Förtroende är något som hela tiden måste vinnas. Då är öppenhet något som kan vara bra för 

en organisation att ha, menar Fredrik Runsiö och Karl-Ola Nilsson (2005, s. 46-47). Vidare 

menar de att vid en krissituation är det bättre att vara öppen och meddela att man inte vet 

något, snarare än att inte säga något alls. ”Ju mindre vi säger desto mer ”hör” folk. Det är 

tystnadens paradox inom kommunikation.” (Runsiö & Nilsson, 2005, s. 43) 

Demokrati, inflytande från medlemmar samt självständighet från utomstående aktörer är 

grundläggande delar hos en insamlingsorganisation som Röda Korset. Det menar Pernilla 

Petrelius Karlberg, Maria Grafström och Karolina Windell. (2013, s. 130) Författarna påpekar 

även att medieuppståndelsen som blev till efter skandalens offentliggörande blev en utmaning 

för organisationen, med tanke på att medierna inte trodde på Röda Korsets argument. Det 

enda som kan göras då, enligt dem, är att fokusera på att kontrollera skadan genom att minska 

de negativa effekterna. (Ibid, s. 142) 

 

Figur 1. Förtroendekrisers förlopp. Källa: Palm & Falkheimer, 2005, s. 39. 
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Slår man upp ordet ”förtroende” i Svenska Akademiens ordbok ges bland annat 

förklaringarna ”tillit”, ”tro” och ”tilltro”. (Svenska Akademien, 2009) 

Lars Palm och Jesper Falkheimer (2005) skriver att förtroende är något som kan kopplas till 

både tillit och trovärdighet. Tillit förklaras som en övertygelse om att någons avsikter är goda. 

Trovärdighet kopplas till förmågan att kommunicera retoriskt och är en förutsättning för både 

tilliten och förtroendet. Och trovärdighet är, i sin tur, en central del av ett varumärke som 

också lyfts fram som ett viktigt begrepp. (Palm & Falkheimer, 2005, s. 14-18) 

Även Jacquie L’Etang samt Pamela Shockley-Zalabak et. al. lyfter fram tillit och trovärdighet 

som bidragande faktorer till ett gott rykte och för att uppnå framgång. (L’Etang, 2008, s. 50; 

Shockley-Zalabak et. al. 2010, s. 1) Shockley-Zalabak et. al. menar också att misstro kan leda 

till en ”vi mot dem”-syn, eller att en ”vi mot dem”-syn kan leda till misstro. (2010, s. 6-7) 

Robert C. Solomon och Fernando Flores hävdar att tillit inte behöver vara något bra, så länge 

den inte används på rätt sätt eller är befogad. Det handlar om att bygga tillit. Att skapa den, 

behålla den och att återställa den när den har förlorats. (2003, s. 5) Samhällen där tilliten är 

hög har visat sig ha en större potential att skapa stora och framgångsrika partnerskap, till 

skillnad från samhällen med låg tillit. (Ibid, s. 11) 

Apostolis Papakostas (2009) menar att ett av de grundläggande sätten att producera tillit inom 

demokratin är genom massdeltagande inom organisationer, till exempel genom medlemskap. 

Det ger en form av tillhörighet. (s. 139) 

Givare till insamlingsorganisationer litar på organisationen som de skänker pengar till. 

Organisationen bör, efter att ha mottagit en gåva, upprätthålla kontakten med givaren genom 

att tacka för gåvan, samt behålla kommunikationen och relationen med givaren för att det ska 

gynna båda parterna. Det kallas givarservice. (Newman, 2005, s. 120) Att bygga tillit till sina 

givare påbörjas från den första interaktionen mellan organisationen och givaren. (Ibid, s. 123) 

En teori om förtroende inom organisationer känns givet i denna uppsats, på grund av att en del 

av undersökningen syftar till att ta reda på om förtroendet för Röda Korset kan ha påverkats 

av skandalen. Med teorin går det att stödja påståenden och slutsatser om förtroende-frågan, 

men även att jämföra och eventuellt tillföra något nytt som inte har tagits upp av författarna i 

detta kapitel. Just tillit och trovärdighet känns som väldigt relevanta begrepp att föra en 

diskussion utifrån, i denna uppsats. Det var begrepp som Röda Korset ska ha varit tvungna att 

fokusera på och arbeta med efter skandalen, enligt teorin och författarna. 
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5.2. Skandalteori 

En skandal ska, enligt John B. Thompson, uppfylla fem kriterier för att kunna kallas för en 

skandal. Den 1) överskrider specifika normer, värden eller moralregler, 2) är känd eller starkt 

betrodd att existera av personer som inte är direkt involverade, 3) förkastas av några icke-

involverade personer som eventuellt tar illa upp, 4) några icke-involverade personer uttrycker 

sitt förkastande av händelsen genom att offentligt kritisera den och 5) förkastandet och 

kritiken kan skada ryktet för inblandade personer (men gör det inte alltid). (Thompson, 1997, 

s. 39) 

Vidare menar Thompson att de mest framträdande skandalerna är de som sammanvävts med 

medierade former av kommunikation, men det är långt ifrån alla skandaler. (Ibid, s. 48) 

Medier spelar dock en viktig roll för skandalernas uppkomst, utvecklande och konsekvenser. 

(Ibid, s. 49) Det leder till att skandalerna blir synliga, observerade och allmänt kända. (Ibid, s. 

51) För att undvika negativ uppmärksamhet i media kan krisförebyggande ses som ett viktigt 

arbeta att utföra. (Heath, 2012, s. 1) 

Eva Rundgren Forsberg, som var administrativ chef när af Donner-skandalen uppdagades, 

refererades i boken ”Guldsot” i samband med skandalen. Hon sa då: ”Det här kan få enorma 

följder eftersom Johan är en mycket offentlig person, han sitter i ledningsgruppen. Jag tänkte 

på massmedieeffekten om det kom ut.” (Hermele, 2012, s. 19) 

Konsekvenserna av en medieskandal är varierande. I vissa fall kan konsekvenserna vara 

ödeläggande och leda till en avslutad karriär, i andra fall kan den inblandade klara sig oskadd. 

Konsekvenserna beror på skandalens karaktär. En skandal gällande korruption får andra 

konsekvenser än en skandal gällande en otrohetsaffär. (Thompson, 1997, s. 56) 

Thompson menar att ryktet är något som kan komma till skada vid en skandal. Ett skadat 

rykte kan i sin tur leda till en skadad karriär och kanske till och med ett skadat liv. Vidare kan 

det få konsekvenser som innebär att organisationer, som kan kopplas till den inblandade, 

försvagas eller undermineras. (Ibid, s. 57) 

Även tilliten för organisationen kan, som en konsekvens av skandalen, komma att skadas. 

Tilliten måste byggas upp och behöver sedan upprätthållas. (Ibid, s. 58) Samtidigt tillägger 

Thompson att denna tillit inte behöver vara skadad för evigt. Man kan tappa tilliten för den 

enskilda personen som ligger bakom skandalen, utan att tappa tilliten för organisationen. 

(Ibid, s. 59) 
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af Donner-skandalen blev omskriven i medierna och skulle enligt Thompson kunna kallas för 

en skandal. Den här teorin är relevant i uppsatsen på så sätt att det hör ihop med mycket annat 

som kan kopplas till af Donner-skandalen. Inte bara den negativa rapporteringen i medier utan 

även konsekvenserna av detta, till exempel ryktet och tilliten. 

Jag har valt att genom hela uppsatsen kalla bedrägerierna för en skandal (eller af Donner-

skandalen närmare bestämt), just på grund av ståndpunkterna i denna teori. 

 

5.3. Image-reparerande teori 

Image-reparerande teori, eller Image Repair Theory (IRT), skapades 1995 av William Benoit. 

Fram till 2005 kallades teorin för Image Restoration Theory, men kom senare att byta namn 

till dagens trots att konceptet är detsamma. (Coombs, 2012, s. 31) 

Enkelt förklarat innebär IRT att en person eller en organisation anklagar en annan för 

felaktigheter, och den anklagade går ut med information som ska verka för att reparera sin 

image. (Benoit, 2014, s. 13) Benoit menar att IRT är en liten del av kriskommunikation, som i 

sin tur är en liten del av kommunikation. På så sätt hänger de ihop. (Ibid, s. 3-4) För att 

försvara sig mot rykten används kommunikation som hjälpmedel, inom IRT. (Coombs, 2012, 

s. 31) 

Finns det ingen anklagelse om ansvarstagande, anses det inte heller vara ett hot mot 

organisationens image eller rykte. Teorin skapades inte som en del av kriskommunikation, 

men den kan appliceras inom ämnet då kriser också anses vara hot mot image och rykte. 

(Ibid) 

”…when our reputation is threatened, we feel compelled to offer 

explanations, defenses, justifications, rationalizations, apologies, or excuses 

for our behavior.”                                                              

                                                                                          (Benoit, 2014, s. 19) 

Inom teorin finns kategorier med olika strategier för image-reparation. Kategorierna är 

förnekelse, undanflykt av ansvar, minskande av offensivitet, korrigerande åtgärder och 

förödmjukelse. 

Förnekelse är, precis som det låter, att man förnekar en handling. Men det kan också innebära 

att man förflyttar skulden till någon annan. 
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Undanflykt av ansvar innebär att man hävdar att handlingen var ett svar på någon annans 

handling, att man inte haft tillräckligt med information, att handlingen var en olyckshändelse 

eller var menad att ha goda intentioner. 

Minskande av offensivitet kan dels vara att organisationen framhäver dess goda sidor och bra 

saker som man har gjort förr, dels att organisationen försöker minimera de negativa känslorna 

genom att minimera effekten av skadorna som uppkommit genom handlingen. Men det kan 

också handla om att organisationen kompenserar de drabbade, att fokus flyttas till en annan 

händelse som har uppkommit på grund av den ursprungliga händelsen, att organisationen 

lyfter fram något gott som har kommit fram ur händelsen och som väger upp för det negativa 

eller att organisationen klargör handlingen så att den inte ses som lika allvarlig än tidigare.  

Korrigerande åtgärder är något som organisationer använder sig av när de lovar att korrigera 

det uppkomna problemet eller se till så att det inte upprepar sig. 

Förödmjukelse handlar om att organisationen i fråga erkänner sitt misstag och ber om 

förlåtelse. (Benoit, 1997, s. 179-181) 

Lars Palm och Jesper Falkheimer (2005) har förklarat denna modell och menar bland annat att 

skuldförflyttande kan ge upphov till en boomerang-effekt. Även om en organisation har rätt 

när man lägger skulden på någon annan, kan det framstå som att organisationen är ovillig att 

ta ansvar för handlingen. (Ibid, s. 63) Korrigerande åtgärder kan, enligt Palm och Falkheimer, 

innebära att en organisation avskedar den eller de som har agerat felaktigt. Använder man sig 

av Förödmjukelse-kategorin kan det visa på en ödmjukhet och självkritiskhet från den egna 

sidan. (Ibid, s. 66-67) 

Teorin är relevant att ha med i uppsatsen för att den går att undersöka utifrån syftet och 

materialet i min uppsats. Strategierna är som sagt en del av image-reparationen som 

organisationer tar till vid en kris. 

 

5.4. Teorin om situationsanpassad kriskommunikation 

Teorin om situationsanpassad kriskommunikation, eller Situational Crisis Communication 

Theory (SCCT), skapades av W. Timothy Coombs för att vara en del av krisforskningen och 

kriskommunikationen. (2012, s. 24) Teorin utvecklades 1995 och hade som utgångspunkt att 

kriser är negativa, att intressenter tar reda på vem som hålls ansvarig för krisen och att det 
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ansvaret står som grund för hur intressenterna samspelar med organisationen i fråga. 

Ansvarstagande i en kris är viktigt för att kunna fastställa hotet som uppstår i samband med 

krisen. (Ibid, s. 38) 

Heath (2012) menar att ideella organisationer är strategiskt utformade för att hantera kriser, 

och att Röda Korset är det typiska exemplet på en sådan organisation. (s. 2) Därmed är denna 

teori intressant att testa utifrån det valda ämnet och syftet. 

Inom SCCT finns olika kluster som kriser delas in i. Det görs för att kunna avgöra vilken ram 

som intressenter använder sig av för att kategorisera krisprocessen. (Ibid, s. 39) Dessa kluster 

är offerkluster, olyckskluster och förebyggande-kluster. 

Offerkluster tillsätts de kriser där organisationen själv är ett offer i det hela. Det kan till 

exempel vara i en naturkatastrof, ryktesspridning, våld på arbetsplatsen eller när någon 

utomstående skadar organisationen. Inom offerklustret har organisationen inte lika stort 

krisansvar och därmed är hotet mot anseendet inte heller lika stort. 

Olyckskluster tillsätts de kriser där organisationens handlingar, som leder till krisen, är 

oavsiktliga. Exempel på sådana kriser är tekniska problem som skapar en olycka eller att en 

produkt blir återkallad, samt när intressenter anser att organisationen har uppfört sig 

olämpligt. Här är krisansvaret minimalt och hotet mot anseendet är måttligt. 

Förebyggande-kluster tillsätts de kriser där organisationen medvetet har utsatt folk för fara, 

handlat olämpligt eller brutit mot lagar eller regler. Dessa kriser kan till exempel vara när 

mänskliga handlingar har skapat industriella olyckor eller produktfel, intressenter har blivit 

lurade, ledningen har brutit mot lagar eller regler, samt när intressenter sätts i fara och skadas. 

Här har organisationen ett stort krisansvar och hotet mot anseendet är stort. (Coombs, 2007, s. 

168) 

Denna teori är relevant till uppsatsens undersökning eftersom att ansvarstagandet hos Röda 

Korset undersöks, i och med skandalen och uttalandena i de svenska tidningarna. 

 

6. Metod och material 

Den metod som kommer att ligga till grund för analysarbetet är en kvalitativ textanalys av 

uttalandena från Röda Korset i svenska tidningar, efter att af Donner-skandalen 

offentliggjordes. 
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Fokus för den kvalitativa forskningsmetoden är forskarens egen tolkning av information. 

(Holme & Solvang, 1997, s. 76) Man eftersträvar en helhetsbild och därmed en ökad 

förståelse för det som undersöks. Materialet behöver inte vara speciellt stort, eller det mest 

typiska eller representativa. (Ibid, s. 79) Sammanhang och strukturer är också något som faller 

inom ramen för den kvalitativa metoden. (Ibid, s. 78) 

Det finns många sätt att utforma en textanalys på, beroende på vad syftet med undersökningen 

är. Ledin och Moberg skriver om hur en text gör det möjligt för flera olika röster att få komma 

till tals. De menar att en skribent kan ”lämna över rösten” till andra personer i texten, till 

exempel genom citat eller referering. (2010, s. 156) 

 

”Alla texter skapas i en social situation, konstrueras utifrån specifika syften 

av en eller flera skribenter, formas av tidigare texter och riktar sig till 

någon.” 

                                                                                     (Ledin & Moberg, 2010, s. 155) 

 

Det material som kommer att undersökas är uttalanden i svenska tidningar, från representanter 

hos Röda Korset, samt årsredovisningarna från 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014. 

Materialet gällande uttalandena kommer att hämtas från Mediearkivet/Retriever Research. 

Söksträngen som används är: ”Johan af Donner” AND ”Röda Korset”, och perioden sträcker 

sig från 2009-05-01 till 2010-05-01. Denna period har valts på grund av att det första tecknet 

på skandalen offentliggjordes i maj månad 2009. Ett år fram i tiden känns rimligt att 

undersöka, då det mesta som händer sker under just detta år. Antalet träffar blev 388 artiklar. I 

de 388 artiklarna uttalar sig representanter från Röda Korset 73 gånger om Johan af Donner-

skandalen. På grund av bortfall (se Urval och avgränsning) kommer 66 uttalanden att 

analyseras. Det första uttalandet kom i en artikel som publicerades 2009-05-27 och det sista 

kom 2010-04-22. 

Då journalister gör ett urval av citat och uttalanden som hamnar i artiklar, hade det optimala 

varit att undersöka uttalanden som kommit direkt från Röda Korset utan att (möjligtvis) ha 

gått igenom en urvalsprocess. Men på grund av svårigheter att få fram detta material, närmare 

bestämt de pressmeddelanden som publicerats på den egna hemsidan, fick valet av material i 

stället bli uttalanden i medier. 
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Förklaringen till att söksträngen består av ”Johan af Donner” (och inte bara av ”Röda 

Korset”) är dels för att något slags urval ska göras och en begränsning i antalet artiklar och 

uttalanden, dels för att jag tror att de mest intressanta uttalandena att analysera är de när Johan 

af Donners namn har offentliggjorts i samband med bedrägerierna. Innan det kunde Röda 

Korset eventuellt inte uttala sig lika ofta, mycket eller ingående om bedrägerierna. 

Materialet hämtas från all svensk tryckt press som skrev om detta under den undersökta tiden 

(och som finns tillgänglig på Mediearkivet/Retriever Research), de har alltså inte aktivt valts 

ut på något sätt. Därmed varierar typen av källa som uttalandena har hämtats från. 

Uttalandena återfanns i Tidningarnas Telegrambyrå, Resumé, Aftonbladet, Svenska 

Dagbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Västerbottens Folkblad, Göteborgs-Tidningen, 

Karlshamns Allehanda och Västervikstidningen. 

Textanalysen kommer i denna uppsats att göras på uttalandena utifrån image-reparerande 

teorin (se 5.3.), då de delas in i olika kategorier utefter vilka strategier som används av Röda 

Korset-representanterna. Indelandet av kategorierna används även för att svara på hur 

kommunikationen, alltså kategorierna och strategierna, förändrades över tiden. 

För att ta reda på hur medlemsantalet och verksamhetsintäkterna hos Röda Korset har 

påverkats ska årsredovisningarna studeras. Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang 

skriver om källor och hur de påverkar den kvalitativa bearbetningen av information. Vem som 

är sändare och vem som är mottagare av källan påverkar bland annat källans innehåll och 

form. Holme och Solvang skiljer dels mellan konfidentiella och offentliga källor, dels mellan 

personliga och institutionella källor.  

Årsredovisningar kategoriseras som offentliga och institutionella källor. De offentliga 

källorna är helt enkelt offentliga för allmänheten, och inte privata. De institutionella källorna 

karaktäriseras av ett opersonligt förhållande mellan sändaren och mottagaren. Förhållandet är 

även begränsat, och präglat av avstånd och ett formellt språk. I privata källor kan sändarens 

personliga värderingar eller tankar komma fram, till skillnad från i offentliga dokument som 

är mer avståndstagande. (Holme & Solvang, 1997, s. 128-129) Vilken typ av källa det är som 

bearbetas, avgör även vilka tolkningar som görs. (Ibid, s. 138) 

Siffrorna för medlemsantal och verksamhetsintäkter ska jämföras åren emellan, för att få fram 

vilken förändring som har skett. Inom verksamhetsintäkterna ingår bland annat 

medlemsavgifter, gåvor och bidrag. På så sätt kan de siffrorna visa vilken inställning 

allmänheten och givarna har gentemot Röda Korset. Nackdelen med att undersöka om 
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förtroendet kan ha påverkats av skandalen är att ett förtroende bygger på mer än bara 

medlemsantal och verksamhetsintäkter. Förklaringarna till ökade eller minskade siffror kan 

vara flera och behöver nödvändigtvis inte ha med af Donner-skandalen att göra. 

Jag försökte även att få till intervjuer med några enstaka representanter från Röda Korset, 

däribland den nuvarande kommunikationschefen. Detta för att dels få en djupare förståelse för 

hur kommunikationsarbetet går till, dels för att höra hur de upplevde att Röda Korset har 

påverkats av af Donner-skandalen. Dessvärre gick det inte då organisationen meddelade att 

man hade mycket att göra vid den tidpunkten och att de inte brukar göra intervjuer till C-

uppsatser. 

Konsekvenserna av detta blev bland annat att undersökningen enbart består av textanalys. 

Kvalitativa forskningsintervjuer hade gett uppsatsen en styrka, i och med att undersökningen 

då hade bestått av två olika metoder. Fördelen med en och samma metod är dock att det blir 

enklare att hänga med i undersökningen och uppsatsens syfte, som kan bli spretigt med för 

många infallsvinklar. 

Det finns givetvis ännu fler sätt att undersöka Röda Korsets externa kommunikation under af 

Donner-skandalen på. Det hade till exempel gått att göra en textanalys på hela artiklar, och 

inte bara på uttalanden. På så sätt hade man fått en bredd och även fått med hela kontexten. 

Dock hade fokus då varit mer på mediernas bild och rapportering av skandalen, snarare än på 

vad Röda Korset ville kommunicera ut. 

 

6.1. Urval och avgränsning 

Extern kommunikation kan innebära allt från kommunikationen med givare eller 

samarbetspartners till kampanjer och reklam. I denna uppsats kommer det endast att finnas 

rum till att undersöka den externa kommunikationen som når allmänheten via svenska 

tidningar, i form av uttalanden. Material från radio och TV har inte undersökts. 

Johan af Donners egna uttalanden i medier kommer inte att analyseras, då han inte längre 

tillhörde organisationen när skandalen blev omskriven i medierna. De uttalanden som inte går 

att koppla till en viss person, när denne till exempel benämns som ”en insatt källa inom Röda 

Korset”, kommer inte heller att analyseras. Det känns helt enkelt för osäkert. Uttalanden från 

volontärer, frivilligarbetare eller andra som inte är ”högre uppsatta” eller arbetar på nationella 

nivå faller inte heller inom ramen för denna undersökning. 
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Citat från representanter som inte är uttalanden till medier, utan till exempel taget från ett 

polisförhör eller en bok, kommer inte heller att analyseras i denna uppsats. Den 

avgränsningen har gjorts då dessa uttalanden inte medvetet är riktade direkt till artiklarna eller 

medierna, och alltså inte bör ses som en del av den medvetna kriskommunikationen. 

Pressmeddelanden från Röda Korset kommer också att ligga utanför denna undersökning, 

med tanke på att de inte har gått att få tag på. Enligt Röda Korsets presstjänst har de inte kvar 

gamla pressmeddelanden från 2009-2010. Inte heller på deras hemsida finns 

pressmeddelandena tillgängliga, där finns det bara pressmeddelanden från drygt ett år tillbaka 

i tiden. Via internettjänsten Internet Archive/Wayback machine kan man söka på hemsidor för 

att få tillgång till deras innehåll under olika år. En sökning har gjorts där, men tyvärr utan 

framgång. Det finns ett pressmeddelande som går under samma tidsperiod som min 

undersökning, men resten ligger utanför tidsramen för undersökningen. Hade man breddat 

tidsperioden hade det dock gått att få tag i några fler. Men då hade tidsperioden även varit 

tvungen att breddas för uttalandena, och undersökningen hade blivit alldeles för stor för att 

genomföras under denna uppsatsperiod. 

Bengt Westerbergs omskrivna och omdiskuterade arvode kommer inte att tas till hänsyn när 

påverkan på förtroendet för Röda Korset undersöks. Jag är dock medveten om att detta kan ha 

haft effekt på organisationens förtroende. 

 

7. Resultat och analys 

För att få en struktur på texten och för att denna del ska bli enklare att läsa, har en indelning 

gjorts utefter frågeställningarna. 

 

7.1. Hur kommunicerade Röda Korset i svenska tidningar, efter af Donner-

skandalen? 

Den här frågeställningen besvaras med hjälp av de två kommande underfrågeställningarna. 
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7.2. Med vilka kategorier och strategier hanterade Röda Korset skandalen? 

Nedan följer en tabell över hur många citat som tillhör varje kategori inom Image Repair 

Theory. Därefter följer en beskrivning av respektive kategoris citat, samt hur många och vilka 

citat som tillhörde respektive strategi inom kategorin. Det ges även två exempel på uttalanden 

från vardera kategori. Alla uttalanden finns samlade i Bilaga 1, utifrån en kronologisk ordning 

med det äldsta/tidigaste uttalandet först. 

 

Tabell 1. Antal citat tillhörande respektive kategori inom Image Repair Theory. 

Kategori inom Image Repair Theory Antal citat 

Förnekelse 19 

Undanflykt av ansvar 0 

Minskande av offensivitet 58 

Korrigerande åtgärder 7 

Förödmjukelse 4 

 

Förnekelse: 

Citat 1-5, 15, 18, 23, 29, 33-34, 36, 38, 44, 50-52, 62, 64. 

Dessa citat är representerade till och från genom hela undersökningsperioden. Majoriteten av 

citaten (13 stycken) handlar om att representanterna förflyttar skulden till någon annan, oftast 

bort från organisationen och till Johan af Donner. De fem första citaten (1-5) och citat 34 

handlar däremot om att representanterna förnekar handlingen. 

Exempel på uttalande där ordförande Bengt Westerberg förnekade handlingen: ”– Det finns 

inte alls några misstankar om förskingring, säger Bengt Westerberg.” (Citat 4) 

Det här citatet tillhör denna kategori eftersom att ordföranden uppenbarligen hävdar att det 

inte finns misstankar om förskingring, och trots att det hade uppdagats tidigare (som jag 

skrivit om i bakgrunden till händelsen) förnekar ordföranden handlingen. 

Exempel på uttalande där generalsekreteraren Christer Zettergren förflyttade skulden till 

någon annan: ”– När man blir lurad, på det här ganska sofistikerade sättet, finns det en gräns 

för vilka system man kan ha. Jag är trygg i att revisorerna tycker att våra system har varit bra. 

Blir man utsatt för ett bedrägeri kan man inte skydda sig till 100 procent.” (Citat 18) 
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Det här citatet tillhör kategorin för att generalsekreteraren menar att det inte är något fel på 

Röda Korsets system utan att det enbart är af Donners fel att detta har inträffat. På så sätt 

förflyttade han skulden till af Donner och bort från Röda Korset. 

 

Undanflykt av ansvar: 

Inga citat tillhör denna kategori. 

 

Minskande av offensivitet: 

Citat 1-14, 16-28, 31-37, 39-50, 52, 54-55, 57-66. 

En stor majoritet av alla citat i undersökningen hamnar under denna kategori. Citaten är 

representerade till och från genom hela undersökningsperioden. I nästan en tredjedel av dessa 

citat, 20 stycken av 58 totalt, framhäver representanterna organisationens goda sidor. Andra 

strategier som representanterna har använt sig av är att flytta fokus samt att klargöra 

handlingen så att den inte ses som lika allvarlig. Detta gjordes i 15 respektive 12 citat. 

Klargörandet av handlingen gjordes mest i början, i citat 1-5 bland annat. Fokusflyttandet 

gjordes däremot mer mot slutet av undersökningsperioden, bland annat i citat 58-60 samt i 

citat 63 och 65-66 (mellan mars och april 2010). Representanterna från Röda Korset uttalade 

sig mer sällan om något gott som kommit ur skandalen, kompensation för de drabbade och 

försök att minimera de negativa känslorna genom att minimera effekten av skadorna – 12 citat 

sammanlagt varav de flesta kom någonstans i början och mitten av undersökningsperioden 

(mellan juni och september 2009). 

Exempel på uttalande där Christer Zettergren framhävde organisationens goda sidor: ”– Våra 

revisorer tycker att våra rutiner har varit bra. Därför kunde man misstänka att det här även 

kunde ha skett någon annanstans.” (Citat 32) 

Här framhävde generalsekreteraren Röda Korsets goda sidor genom att lyfta fram deras 

rutiner som bra. Han menar också att det kunde ha hänt på andra organisationer, och inte bara 

på Röda Korset. 

Exempel på uttalande där Christer Zettergren flyttade fokus från den ursprungliga händelsen: 

”– Vi brukade skoja med honom att han hade de blankaste skorna. Han tog det som en 

komplimang.” (Citat 26) 
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Det här citatet tillhör kategorin för att generalsekreteraren gick ifrån det faktiska ämnet, att af 

Donner har förskingrat flera miljoner, genom att prata om gamla minnen och hur af Donner 

var klädd och att de brukade skoja med honom om det. Enligt mig går det lite utanför 

ramarna. 

 

Korrigerande åtgärder: 

Citat 7, 30, 33, 37-38, 42, 56. 

De flesta citat i denna kategori tillhör både strategin där representanten lovar att korrigera 

problemet, men även strategin där representanten ska se till så att det inte händer igen. Alla 

citat kommer från början och mitten av undersökningsperioden (mellan juni och september 

2009), förutom citat 56 som kommer mot slutet (i februari 2010). 

Exempel på uttalande där Bengt Westerberg berättar vad organisationen ska göra för att 

händelsen inte ska upprepas: ”– Vi har jobbat aktivt med intern kontroll men man kan alltid 

bli bättre. Vi kommer bland annat att ha fler stickprover än vi hittills haft.” (Citat 37) 

Ordföranden kommunicerar här att Röda Korset ska förbättra sin interna kontroll och införa 

fler stickprover än tidigare. Därmed menar han att organisationen ska försöka att se till så att 

händelsen inte kan upprepas i framtiden. 

Exempel på uttalande där Christer Zettergren lovar att korrigera problemet så att det inte 

upprepar sig: ”– … Våra rutiner ska bli ännu tajtare nu…” (Citat 33) 

Detta citat tillhör kategorin på så sätt att generalsekreteraren kommunicerar att 

organisationens rutiner ska bli tajtare, och därigenom korrigerar man vad som varit problemet. 

 

Förödmjukelse: 

Citat 38, 51, 53, 65. 

Alla dessa citat handlar om att representanten som uttalat sig erkänner organisationens 

misstag, snarare än att den ber om förlåtelse. Uttalandena har kommit relativt utspritt, citat 38 

från början (juli 2009), citat 51 från mitten (oktober 2009) och de två sista, 53 och 65, är från 

slutet (januari och april 2010). 
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Exempel på uttalande där Bengt Westerberg erkänner att organisationen har gjort fel: ”– Det 

är inte obegripligt att medarbetare litar så mycket på sin chef att de vågar bestyrka när 

han säger att han mottagit leveranser, men det är fel enligt gällande regler.” (Citat 51) 

Här erkänner ordföranden att medarbetare har agerat felaktigt enligt reglerna, även om han 

samtidigt lyfter fram att det inte är något konstigt med att man litar på sin chef och gör som 

hen säger. 

Exempel på uttalande där Bengt Westerberg erkänner organisationens misstag: ”– Problemet 

är att personer har bestyrkt utgifter som de inte haft inblick i. Jag tycker inte att det är konstigt 

att man litar på sin chef, men det får inte förekomma. Nu kommer vi att ändra reglerna för 

vem som får bestyrka.” (Citat 38) 

I detta citat erkänner ordföranden Röda Korsets misstag i och med att han lyfter fram vad 

problemet var, men också att de kommer att ändra reglerna kring hur det ska gå till i 

framtiden. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att den kategori som Röda Korsets representanter använde 

sig mest av i uttalandena var Minskande av offensivitet. I 58 citat användes den kategorin, 

medan Förnekelse fanns i 19 citat, Korrigerande åtgärder i sju citat och Förödmjukelse i fyra 

citat. Kategorin Undanflykt av ansvar användes inte en enda gång. (Se Tabell 1) 

Den strategi som användes mest inom kategorin Minskande av offensivitet var att 

organisationens representanter framhävde Röda Korsets goda sidor. Detta gjordes i 20 av 58 

uttalanden, alltså i nästan en tredjedel av alla. Inom samma kategori användes strategin att 

flytta fokus i 15 uttalanden, och att klargöra handlingen så att den inte ses som lika allvarlig 

användes i 12 uttalanden. 

Att just de här strategierna användes ofta visar på att Röda Korset vill få fram att det är en 

enskild person som varit anställd hos organisationen som har gjort detta mot Röda Korset, och 

att organisationen inte hade något med det att göra. Det var ju också något som de uttalade sig 

om (se till exempel Citat 44 och 52). Detta styrks även av att Förödmjukelse-kategorin, med 

strategin där man erkänner sitt misstag och ber om förlåtelse, inte används så ofta av Röda 

Korset-representanterna (i drygt sex procent av uttalandena). 

Att Röda Korset inte använde sig av Undanflykt av ansvar-kategorin visar också tydligt att 

organisationen inte står på Johan af Donners sida i denna skandal. Man skyller inte på att det 
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var någon olyckshändelse eller att han har haft goda intentioner. Hade organisationen hävdat 

det, hade man skjutit sig själv i foten då det är ganska uppenbart att bedrägeri och 

förskingring inte är någon olyckshändelse eller kan göras med goda intentioner. 

Utifrån dessa resultat kan man även konstatera att skandalen kan tillsättas Förebyggande-

klustret, enligt teorin om situationsanpassad kriskommunikation. af Donner var en del av 

ledningen när han bröt mot lagar och regler. Teorin säger att organisationen därmed fick ett 

stort krisansvar och att hotet mot anseendet också var stort. 

 

7.3. Hur förändrades kommunikationen kring skandalen från det första till det 

sista uttalandet? 

För att enklare se resultatet av denna frågeställning har fyra olika tabeller gjorts. De är 

uppdelade utifrån de datum som artiklarna med uttalandena publicerades på, och datumen 

kommer i kronologisk ordning med det äldsta/tidigaste först. Fokus ligger inte på uttalandena 

i sig, utan snarare på vilka datum som respektive kategori för strategierna inom Image Repair 

Theory var representerade. 

Varje kategori har fått en förkortning för att texten i tabellerna inte ska ta upp alltför mycket 

plats. F1 = Förnekelse, M = Minskande av offensivitet, K = Korrigerande åtgärder, F2 = 

Förödmjukelse. Inom parentes står vilken typ av strategi som har använts inom respektive 

kategori vid datumen. 

 

Tabell 2. Kategorierna och strategierna för de fyra första datumen. 

Datum Kategori 

2009-05-27 F1 (förnekar handling), M (klargör) 

2009-06-04 F1 (förnekar handling), M (klargör) 

2009-06-17 M (fokusflytt, framhäver goda sidor), K (korrigera problem) 

2009-06-18 M (fokusflytt, framhäver goda sidor, minimera skador) 
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Tabell 3. Kategorierna och strategierna för de sex följande datumen. 

Datum Kategori 

2009-06-21 M (fokusflytt, framhäver goda sidor, klargör), F1 (skuldflytt), K 

(korrigera problem) 

2009-07-07 M (lyfter fram gott, framhäver goda sidor), F1 (skuldflytt) 

2009-07-10 F1 (skuldflytt, förnekar handling), M (framhäver goda sidor, 

minimera skador) 

2009-07-11 M (lyfter fram gott, klargör), F1 (skuldflytt), K (inte upprepas), F2 

2009-07-23 M (fokusflytt) 

2009-09-09 M (fokusflytt, lyfter fram gott, framhäver goda sidor, 

kompensation), K (inte upprepas), F1 (skuldflytt) 

 

Tabell 4. Kategorierna och strategierna för de fem följande datumen. 

Datum Kategori 

2009-10-18 M (klargör, framhäver goda sidor), F1 (skuldflytt), F2 

2010-01-15 F1 (skuldflytt), M (framhäver goda sidor) 

2010-01-19 F2, M (klargör) 

2010-01-21 M (fokusflytt) 

2010-02-08 K (korrigera problem) 

 

Tabell 5. Kategorierna och strategierna för de fem sista datumen. 

Datum Kategori 

2010-02-10 M (framhäver goda sidor) 

2010-03-10 M (fokusflytt) 

2010-03-14 M (fokusflytt) 

2010-04-21 M (fokusflytt, klargör, framhäver goda sidor) 

2010-04-22 F2, M (fokusflytt, minimera skador) 

 

Kommunikationen förändrades något, från det första uttalandet till det sista. Förnekandet av 

handling skedde nästan uteslutande i början av den undersökta perioden. Man kan tänka sig 

att detta gjordes för att organisationen inte hade all information eller för att de inte med 
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säkerhet kunde säga vad som hade hänt och hur det hade gått till. Det har dock framgått att 

spekulationerna kring de falska fakturorna har pågått långt innan det nådde medierna. På så 

sätt visste Röda Korset vad det rörde sig om, men de ville eventuellt avvakta till någon rättslig 

dom hade fallit innan de kunde eller vågade uttala sig mer precist. 

Förnekandet fortsatte sedan under resten av undersökningsperioden, men då i form av 

skuldflyttande. Den strategin användes mer i mitten och mot slutet av perioden. Det kan 

förklaras med att det inte längre gick att förneka handlingen eftersom att en polisanmälan 

hade lämnats in. Då passade det bättre att förflytta skulden till Johan af Donner som den 

ensamme förövaren som har agerat felaktigt. 

Förödmjukelse-kategorin, då organisationen erkänner sitt misstag och ber om förlåtelse, finns 

nästan uteslutande representerad mot slutet. Jag tror att detta har att göra med att Röda Korset 

då hade all information och det blev svart på vitt vad som hade hänt. Samtidigt märker de 

eventuellt av ett förtroendetapp, eller åtminstone någon sorts negativ respons från givare och 

allmänheten, och väljer därför att vara ödmjuka snarare än att skylla ifrån sig eller liknande. 

Klargörandet av problemet, fokusflyttandet, framhävandet av organisationens goda sidor samt 

minimerandet av negativa känslor och effekten av skador (alla tillhörande kategorin 

Minskande av offensivitet) är sådant som har funnits med genom hela undersökningsperioden, 

från början till slut. Där har alltså ingen förändring i kommunikationen skett. På grund av att 

dessa har varit representerade genom hela perioden kan det vara så att just dessa strategier var 

det sättet som Röda Korset hade bestämt sig för att kommunicera skandalen utifrån. 

De korrigerande åtgärderna finns också representerade genom hela tidsperioden, men 

kommunikationen om att problemet ska korrigeras skedde mer i början och kommunikationen 

om att problemet inte ska upprepas skedde mer i mitten. Det låter rätt logiskt att använda sig 

av denna strategi genom hela undersökningsperioden, just för att det är så pass viktigt med 

tilliten och förtroendet hos givarna. Som givare lär det vara sådant man vill höra efter en 

skandal som denna, att organisationen ska vidta åtgärder som gör det mindre möjligt eller 

tillgängligt för denna typ av brottslighet att ske igen i framtiden. 

Uttalanden där organisationsrepresentanterna lyfte fram något gott som kommit ur detta, finns 

i början och mitten av undersökningen. Att sådana uttalanden kommer i början kan vara ett 

försök till att lugna givarna, att det inte behöver vara så allvarligt som det låter och att det inte 

bara behöver betyda något negativt. Ett uttalande kunde kopplas till kompensation mot 

drabbade (tillhörande Minskande av offensivitet-kategorin) och det återfinns i mitten av den 
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undersökta perioden. Varför Röda Korset inte kommunicerade mer utifrån denna strategi har 

jag inte något svar på, men ett alternativ kan vara att organisationen inte hade tillräckligt med 

information för att kunna säga att pengarna kommer att komma tillbaka, eller något liknande. 

 

7.4. Hur förändrades medlemsantalet och verksamhetsintäkterna hos Röda 

Korset skandalen, och går det att koppla till ett påverkat förtroende för 

organisationen? 

För att besvara denna frågeställning har medlemsantalen och summan för 

verksamhetsintäkterna hämtats från årsredovisningarna från respektive år. Dessa har 

sammanställts i två tabeller, en utifrån medlemsantalen och en utifrån summan för 

verksamhetsintäkterna. Åren står i kronologisk ordning med det äldsta/tidigaste året först, 

detta för att enklare kunna utläsa en eventuell förändring från 2009 och framåt. 

 

Tabell 6. Antalet medlemmar varje år från 2009 till 2014. Källa: Röda Korset, Årsredovisningar. 

År Medlemsantal 

2009 232 475 

2010 188 295 

2011 160 698 

2012 147 775 

2013 134 557 

2014 124 707 
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Tabell 7. Summa för verksamhetsintäkter (i SEK) varje år från 2009 till 2014. Källa: Röda Korset, 

Årsredovisningar. 

År Summa verksamhetsintäkter 

2009 643 019 000 

2010 713 246 000 

2011 567 616 000 

2012 544 124 000 

2013 601 339 000 

2014 541 488 000 

 

Antalet medlemmar har sjunkit varje år från 2009 fram till 2014. Från 2009 till 2010 tappade 

Röda Korset 44 180 medlemmar, från 232 475 till 188 295. Sedan dess har organisationen 

tappat fler och fler medlemmar. 124 707 medlemmar hade man år 2014, då den senaste 

årsredovisningen släpptes. 

Summan för intäkterna hos Röda Korset, där det bland annat ingår gåvor och bidrag från 

allmänheten, har både minskat och ökat sedan 2009. Från 2009 till 2010 ökade man med drygt 

70 000 kr. De två följande åren, 2011 och 2012, minskade intäkterna för att sedan öka något 

igen år 2013. Summan har dock inte kommit upp i liknande nivåer som summorna från 2009 

och 2010. 

Att intäkterna ökade år 2013 kan jämföras med Medieakademins Förtroendebarometer-

mätning som visade att förtroendet för Röda Korset ökade från 2013 till 2014 och 2015, från 

42 procent till 52 procent. Mellan 2013 och 2014 ökade förtroendet för organisationen med 

sex procentenheter, medan det minskade för både Frälsningsarmén och Amnesty. 

(Medieakademin, 2015, Förtroendebarometern 2015) Olyckligtvis gjordes ingen 

Förtroendebarometer på just Röda Korset de tidigare åren. Det hade kunnat ge en djupare och 

bättre jämförelse i denna fråga. 

Går det då att koppla dessa förändringar till att förtroendet för organisationen har påverkats? 

Troligtvis inte. Det går delvis att jämföra intäkternas kurva med Förtroendebarometerns 

siffror om förtroendet för organisationen, men det går inte att knyta förtroendet utifrån 

Förtroendebarometern till medlemstappet. Medlemsantalet har sjunkit varje år medan 

förtroendet ökade, åtminstone de senaste två åren. 
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8. Diskussion och slutsats 

Först och främst går det att konstatera att Röda Korset använde sig av de image-reparerande 

kategorierna (alla utom en) och strategierna vid kommunicerandet av af Donner-skandalen. 

Organisationen kände förmodligen att anseendet blev eller skulle bli hotat och valde då att 

kommunicera på ett sätt som stämmer överens med strategierna från den image-reparerande 

teorin. 

Röda Korset använde sig främst av kategorin Minskande av offensivitet när de 

kommunicerade skandalen. Kategorin användes i 58 citat, av 66 totalt. Den strategi som Röda 

Korset oftast använde sig av var att framhäva organisationens goda sidor, vilket gjordes i 20 

citat. Andra vanligt förekommande strategier var att organisationen flyttade fokus, skyllde på 

någon annan/något annat samt klargjorde handlingen så att den inte verkade lika allvarlig som 

innan. 

af Donner-skandalen kunde även tillsättas Förebyggande-klustret, enligt teorin om 

situationsanpassad kriskommunikation, då af Donner ingick i ledningen när han förskingrade 

pengar och därmed bröt mot lagen. Teorin säger att organisationen därmed fick ett stort 

krisansvar och att hotet mot anseendet också var stort. På så sätt kan man konstatera att Röda 

Korset fick en hel del att arbeta med efter skandalen, och kommunikationen utåt är givetvis en 

viktig del i att ta ansvar för en kris – speciellt en kris som denna. Att hotet mot anseendet 

ansågs vara stort i och med skandalen, kan spä på kopplingarna till ett påverkat förtroendet.  

Att använda sig av ”rätt” strategi känns som en viktig del i hanteringen av en skandal som 

denna, men även av kriser i sig. För att återkoppla till Fussell Sisco et. al. (2009) och den 

tidigare forskningen, kan valet av ”fel” strategi leda till ett minskat stöd från allmänheten. 

Detta kan i sin tur kopplas till det minskade medlemsantalet för Röda Korset, som visade en 

klar minskning – från 232 475 medlemmar år 2009 till 124 707 medlemmar år 2014. 

Att medlemsantalet minskade varje år från 2009 och framåt tycker jag visar ganska starkt på 

att något har hänt inom organisationen. Röda Korset har alltså sedan skandalen förlorat över 

100 000 medlemmar. Det går dessvärre inte att säkerställa att förändringarna inom 

organisationen, efter skandalen, berodde på ett minskat förtroende för Röda Korset. Och trots 

att det inte går att fastställa att det var just af Donner-skandalen som bidrog till de minskande 

siffrorna, är en förlust av medlemmar alltid en förlust av medlemmar. Och det visar 

åtminstone på ett sorts missnöje. Papakostas (2009) menar att medlemskap inom 

organisationer är något som skapar tillit då det bidrar till känslan av tillhörighet. Just därför är 
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medlemskap så pass viktigt för en organisation och dess förtroende, menar jag. Utan 

medlemskap, ingen tillit eller känsla av tillhörighet. Även Newman (2005) lyfter fram hur 

viktigt det är med en bra relation till sina givare. 

Medlemsförlusten kan även ha att göra med hur samhället har utvecklats under dessa år, 

gällande allmänhetens inställning till insamlingsorganisationer eller att fler 

insamlingsorganisationer har tillkommit och/eller tagit större plats. Människor kanske skänker 

lika mycket som förr (eller till och med mer) men nu till flera olika organisationer, än innan. 

Det kan givetvis påverka siffror som medlemsantal och intäkter hos de andra organisationerna 

inom fältet, Röda Korset i det här fallet. 

Precis som Luhmann (2005) skriver kan ett skadat förtroende leda till stora skador, effekten 

blir större än vad den positiva effekten av ett gott förtroende ger upphov till. Därmed kan man 

säga att skandalen gjorde mer ont, än vad förtroendet innan skandalen gjorde gott för 

organisationen. Det är något som kan ses i de minskande siffrorna, och jämföras med 

förtroendet som Röda Korset hade innan af Donner-skandalen. Jag har inte lagt någon större 

vikt vid att jämföra förtroendet för Röda Korset innan respektive efter skandalen, men har 

uppfattningen av att organisationen alltid har haft ett stort förtroende och en stor kännedom 

bland allmänheten i Sverige. 

Som Palm och Falkheimers figur (figur 1) visar har skandaler kopplingar till huruvida medier 

rapporterar om skandalen, och i så fall blir konsekvensen att skandalen kan kallas för en 

moralisk förtroendekris. Detta kan kopplas till min undersökning och innebär därmed att af 

Donner-skandalen kan ha varit just en moralisk förtroendekris. Även bland Thompsons 

kriterier (1997) för en skandal finns den moraliska aspekten med. Och en moralisk 

förtroendekris är värre och kan framkalla större skada än en ”vanlig” förtroendekris just för 

att det handlar om ett aktivt val att utföra en handling och inte om en olyckshändelse som 

råkar resultera i en förtroendekris. 

Även Strömbäck (2008) diskuterade detta ämne i den tidigare forskningen, och menade att 

medierna och nyhetsurvalet har möjligheten att påverka allmänheten i vad som ska tyckas. 

Om medierna i sin tur inte hade lyft fram denna skandal hade inte allmänheten fått en lika stor 

chans att tycka och tänka om skandalen och om Röda Korset som organisation, både på ett 

positivt och/eller negativt sätt. Samtidigt hade allmänheten, eller framför allt givarna, kanske 

inte fått reda på exakt vad som hade hänt och därmed hade de haft det svårare att bilda sig en 

uppfattning om skandalen och organisationen efter detta. Då hade Röda Korset haft ett ännu 
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större ansvar i att förmedla information. Frågan är hur det hade sett ut om man som 

organisation inte hade varit lika aktiv i media under krisperioden. Det går endast att spekulera 

i, liksom hur det hade sett ut om Röda Korset hade varit ännu mer aktiva i media. Enligt 

Petrelius Karlberg et. al. (2013) blir det desto svårare och mer utmanande för organisationen 

om media inte ”köper” deras försvarsargument. 

Thompson (1997) påpekar också vikten av medier när det handlar om skandaler. Han menar 

att konsekvenserna av skandaler som hamnar i medier kan bli att ryktet skadas och att 

organisationen i fråga försvagas. Det skulle man kunna säga stämmer in på af Donner-

skandalen och Röda Korset, med tanke på tappet av medlemmar och delvis tappet av 

verksamhetsintäkter. 

Kommunikationen kring skandalen förändrades något över tiden. Förnekelse-kategorin 

användes genom hela undersökningsperioden, men i början förnekade organisationen 

handlingen och i mitten samt i slutet flyttade organisationen skulden till någon annan (oftast 

Johan af Donner). Organisationen erkände sitt misstag och bad om förlåtelse nästan enbart i 

slutet av undersökningsperioden. Att använda den strategin, menar Palm och Falkheimer 

(2005), är ett tecken på ödmjukhet och självkritiskhet från organisationens sida. Jag menar att 

det är logiskt att strategierna används i denna ordning, för att man vill skydda den egna 

organisationen. 

Röda Korsets representanter använde strategin om att problemet ska korrigeras i de första 

uttalandena, medan strategin om att problemet inte ska upprepas användes mer i mitten av 

perioden. Organisationen lyfte fram något gott som kommit ur detta både i början och i mitten 

av perioden. Andra strategier har varit representerade över hela perioden och har därmed inte 

uppvisat någon förändring över tiden. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att kommunikationen kring skandalen gick från att 

vara förnekande gentemot handlingen och korrigerande av problemet till att erkänna misstag, 

be om förlåtelse och samtidigt förflytta skulden från organisationen. 

Enligt Palm och Falkheimer (2005) kan användandet av strategin skuldförflyttande resultera i 

en boomerang-effekt. Trots att organisationen har rätt när de skyller på någon annan, kan det 

ge känslan av att organisationen inte är villig att ta ansvar för handlingen. Det slår alltså 

tillbaka på organisationen själv. Och det kan kopplas till min undersökning, som visade att 

just detta kan ha skett när Röda Korset kommunicerade om af Donner-skandalen i de svenska 

tidningarna. 
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9. Förslag på åtgärder och vidare forskning 

Att undersöka pressmeddelanden eller annan information från Röda Korsets hemsida hade, 

som jag redan nämnt, varit ett förslag på åtgärd eller till vidare forskning. Då hade 

informationen varit mer direkt från organisationen än indirekt genom medierna. Det bästa 

hade varit att jämföra pressmeddelandena med uttalandena i tidningarna för att se hur mycket 

av Röda Korsets information som ”faller igenom” nyhetsurvalet och nyhetsvärderingen. 

Ännu ett alternativ till vidare forskning skulle vara att undersöka Röda Korsets externa 

kommunikation med fokus på kommunikationen med givare och samarbetspartners, eller 

utifrån kampanjer och reklam. Det hade gett en annan bild av den externa kommunikationen 

hos Röda Korset, som är mycket bredare än bara uttalanden i svenska tidningar. Även den 

skriftliga, externa kommunikationen via årsredovisningen 2009, där Johan af Donner-

skandalen benämns, hade varit intressant att utföra en textanalys på. 

Ett annat förslag är att undersöka det internationella Röda Korset, och ta reda på hur man 

samarbetar vid en ”självförvållad” kris mellan de olika Röda Korsförbunden inom olika 

länder. Det hade varit intressant på så sätt att det hade gett en djupare bild av Röda Korset 

som arbetande organisation i en kris, och på en internationell nivå i stället för en nationell 

nivå. 

Det hade även varit intressant att spinna vidare på förtroendefrågan genom att göra 

enkätundersökningar, för att få reda på vad allmänheten har och har haft för förtroende för 

Röda Korset som insamlingsorganisation och inte bara den uppfattningen hos givarna eller 

medlemmarna. 
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Bilaga 1 

Citat 1: ”– Vi är eniga om att han inte har följt interna rutiner inom Röda Korset. I det läget 

har han själv valt att sluta. Det är frågor som vi har haft funderingar kring och Johan har i det 

läget känt att i en verksamhet som bygger så pass mycket på öppenhet och tillit så vill han inte 

vara kvar, säger Årehed Kågström.” 

Citat 2: ”– Det handlar om inköpsrutiner och den typen av rutiner, svarar Årehed Kågström 

som inte vill gå in på några detaljer.” 

Citat 3: ”– Nej det har vi inte gjort. Det har vi inte tagit ställning till på något sätt. Är det så 

att vi skulle misstänka några oegentligheter så skulle vi självklart göra en polisanmälan. Men 

det här handlar om att vi och Johan är eniga om att interna rutiner inte har efterlevts.” 

(Tidningarnas Telegrambyrå, 2009-05-27) 

Citat 4: ”– Det finns inte alls några misstankar om förskingring, säger Bengt Westerberg.” 

Citat 5: ”– Röda Korset har köpt tjänster av ett tryckeri som Johan af Donner också har gjort 

extraknäck för. Johan af Donner har inte berättat om de privata extraknäcken för Röda 

Korset.” 

(Resumé, 2009-06-04) 

Citat 6: ”– Jag vet i dagsläget inte hur mycket, men det drabbar våra 

mottagare, säger generalsekreteraren Christer Zettergren.” 

Citat 7: ”– Personalen reagerade på att något inte stod rätt till. Efter en intern utredning 

beslutade vi att polisanmäla honom. De svar han gav mig dög inte som 

förklaringar, säger Christer Zettergren.” 

Citat 8: ”– Vi litade på honom, säger Åsa Molde.” 

Citat 9: ”– Det här tar en bit av Röda korsets förtroendekapital, säger Christer Zettergren.” 

(Aftonbladet, 2009-06-17) 

Citat 10: ”– Det upptäcktes genom att medarbetare kände en oro över att allt inte gick rätt till 

gällande vissa fakturor och valde att gå till vår administrativa chef som gjorde en egen 

utredning.” 
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Citat 11: ”Det sägs att ni upptäckte det här när ni såg en faktura för en bilaga i tidningen 

Land. När ni sedan skulle leta reda på bilagan visade det sig att den aldrig hade gått. Stämmer 

det? – Det stämmer inte riktigt men det som gjorde att vi upptäckte det var när vi kollade på 

fakturor och vad vi hade fått för pengarna.” 

Citat 12: ” Vad är det för konkreta produkter? – Jag kan säga att det är en blandning av saker 

som vi definitivt har fått och saker som medarbetare är osäkra på om vi verkligen har fått.” 

Citat 13: ”Fler än tio? – Ja, det skulle jag tro. Bara polisen vet hur många fakturor det rör sig 

om.” 

Citat 14: ”Kan du i dag svara på om det har försvunnit pengar från Röda korset? – Jag utgår 

från det och tror att våra misstankar kommer att bekräftas i polisutredningen. Men jag kan inte 

bekräfta det i dag.” 

Citat 15: ”– Vi har koll på hur mycket pengar vi har men vi har blivit lurade.” 

Citat 16: ”Jag vill bara veta summan. Är det 1 miljon kronor som har försvunnit? 100 

miljoner kronor? – Jag vet inte det men hade det varit 100 miljoner kronor är jag övertygad 

om att jag hade vetat om det. Polisen måste nu utreda vad vi har fått av det som har stått på 

fakturorna och vad har vi inte har fått.” 

Citat 17: ”– Min egen utredning kom inte fram till några summor och därför lämnade jag det 

till polisen.” 

Citat 18: ”– När man blir lurad, på det här ganska sofistikerade sättet, finns det en gräns för 

vilka system man kan ha. Jag är trygg i att revisorerna tycker att våra system har varit bra. 

Blir man utsatt för ett bedrägeri kan man inte skydda sig till 100 procent.” 

Citat 19: ”– Vad vi vet handlar det bara om det här tryckeriet och inte någon annan 

återleverantör till oss. Vi har brutit med det här tryckeriet i dag.” 

Citat 20: ”– Jag vet att han hade de blankaste skorna på hela Röda korset. Men jag kan inte 

svara på om man kan klara det på den lönen han hade. Jag vet vad jag tjänar och jag har 

kunnat konstatera att han lever på en annan nivå än vad jag gör, säger Christer Zettergren.” 

Citat 21: ”Du frågade honom aldrig? – Nej, jag tycker inte att jag ska lägga mig i hur mina 

med arbetare hanterar sina inkomster eller eventuella förmögenheter.” 
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Citat 22: ”– Vi är öppna och transparenta och hanterar det professionellt. Sedan ska vi 

fortsätta med vår verksamhet och det vi är till för. Att vår verksamhet i Sverige fortsätter.” 

Citat 23: ”– Vi vill inte att det ska spekuleras om alla andra anställda.” 

Citat 24: ”Vad händer om han blir frikänd? – Det är en tanke som jag naturligtvis umgås med 

hela dygnet. Vi har namngett honom men vi har inte nämnt honom som bedragare. Vi har valt 

varje ord på guldvåg på vår webbplats.” 

(Resumé, 2009-06-18) 

Citat 25: ”– I det här läget hade Johan ett mycket gott rykte, han hade fått Cancerfonden att 

bli den största insamlingsorganisationen. Så det var ju det vi behövde, hans uppdrag var att 

öka insamlingen, säger Christer Zettergren, generalsekreterare i Röda Korset.” 

Citat 26: ”– Vi brukade skoja med honom att han hade de blankaste skorna. Han tog det som 

en komplimang, säger Christer Zettergren generalsekreterare i Röda Korset.” 

Citat 27: ”– Vi hade nog räknat med att öka mer, säger Christer Zettergren.” 

Citat 28: ”– De upplevde att fakturorna inte stämde överens med verkligheten så de gick till 

vår administration som satte igång en utredning, säger Christer Zettergren.” 

Citat 29: ”– Han fick ta det som var hans och lämna sin nyckel och telefon, säger Christer 

Zettergren.” 

Citat 30: ”– Det enda sättet att komma vidare var att överlåta det till polisen som har helt 

andra möjligheter att få fram sanningen än vi, säger Christer Zettergren.” 

(Aftonbladet, 2009-06-21) 

Citat 31: ”– Det här är verkligen fruktansvärt. Men eftersom vi har lämnat in kvarstadskrav 

tror och hoppas vi att vi kommer att få tillbaka våra pengar, säger han.” 

Citat 32: ”– Våra revisorer tycker att våra rutiner har varit bra. Därför kunde man misstänka 

att det här även kunde ha skett någon annanstans, säger Christer Zettergren.” 

Citat 33: ”– Det gjorde vi redan när vi polisanmälde. Våra rutiner ska bli ännu tajtare nu. 

Men samtidigt är den här typen av brottslighet väldigt svår att skydda sig mot. Det är svårt när 

det är personer både inom och utanför organisationen som samarbetar för att skada oss, 

säger Christer Zettergren.” 
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(Svenska Dagbladet, 2009-07-07) 

Citat 34: ”– De flesta fakturorna stämde. Det handlade bland annat om trycksaker, rådgivning 

och strategiarbete, säger Christer Zettergren.” 

Citat 35”– Det handlar om relativt små belopp, som är fakturerade under en lång tid. På så 

sätt var det svårt att upptäcka, säger Zettergren.” 

Citat 36: ”– Våra revisorer tycker att det är ett bra system. Men när man har haft någon på 

insidan som säger att det här har vi beställt, det här vill vi ha, är det inte så enkelt att upptäcka 

bluffakturorna, säger Christer Zettergren.” 

(Svenska Dagbladet, 2009-07-10) 

Citat 37: ”– Vi har jobbat aktivt med intern kontroll men man kan alltid bli bättre. Vi 

kommer bland annat att ha fler stickprover än vi hittills haft.” 

Citat 38: ”– Problemet är att personer har bestyrkt utgifter som de inte haft inblick i. Jag 

tycker inte att det är konstigt att man litar på sin chef, men det får inte förekomma. Nu 

kommer vi att ändra reglerna för vem som får bestyrka, säger Bengt Westerberg.” 

Citat 39: ”– När han rekryterades tillbaka till oss baserades det främst på sju framgångsrika år 

på Cancerfonden. Då fick han väldigt goda referenser från bland annat den dåvarande 

generalsekreteraren.” 

Citat 40: ”– Men jag hoppas att vi kan återupprätta förtroendet när utredningen är klar och vi 

har alla fakta, säger han.” 

(Svenska Dagbladet, 2009-07-11) 

Citat 41: ”– Jag förklarade att jag förlorat min tillit till honom. I det läget valde han själv att 

säga upp sig, säger Christer Zettergren.” 

(Expressen, 2009-07-23) 

Citat 42: ”– I höst kommer det att påverka insamlingsarbetet. Men det viktigaste vi kan göra 

för att stärka förtroendet är att fortsätta vårt arbete med oförminskad styrka, säger 

generalsekreteraren Christer Zettergren.” 

Citat 43: ”– De ska få stöd för att kunna svara på de frågor de får. Jag och Bengt 

(Westerberg, styrelseordförande) försöker också vara ute mycket och svara på medlemmarnas 

frågor.” 
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Citat 44: ”– Vi vet mer hur det ser ut efter september. Men Röda korset-idén är 150 år 

gammal, och vi har åstadkommit fantastiska saker. Jag tror att folk ser att det är större än en 

enskilds misstänkta missgärningar, säger Christer Zettergren.” 

Citat 45: ”– Men när det går till åtal kommer naturligtvis det massmediala intresset att öka, 

och alla påminns om det.” 

Citat 46: ”– Vi hade redan innan detta hände planerat en översyn av hela 

kommunikationsavdelningen. Nu ska vi de kommande månaderna ta ställning till hur vi ska 

organisera avdelningen framöver. Först i november fattar vi beslut, och kommer då med hjälp 

av headhunting att söka en ny kommunikationschef.” 

Citat 47: ”– Det beror på åtalet och rättegången, men jag hoppas att vi nästa år har lagt detta 

bakom oss.” 

(Resumé, 2009-09-09) 

Citat 48: ” – Jag pratade med Christer Zettergren, vår generalsekreterare, och bad honom 

ringa hem till Johan på Kristihimmelfärdsdagen och höra hur han mådde. Han var visserligen 

inte hemma när han ringde men inte heller på sjukhus. Han var ute och tvättade bilen och 

någon sjukhusvistelse var i själva verket aldrig planerad. Då blev Christer topp tunnor rasande 

och kallade in honom, minns Bengt Westerberg.” 

Citat 49: ”– Vår strategi har varit att hela tiden berätta allt vi har vetat, men att undvika 

spekulationer, t ex om bedrägerier, innan vi hade på fötterna. Vi har spelat ut de kort vi har 

haft på hand men vi hade inte alla kort på hand från början, förklarar Bengt Westerberg.” 

Citat 50” – Det är extremt svårt att upptäcka sådana här saker, det hade krävt att man från 

början hade misstrott kommunikationschefen när han sade att han fick goda råd av 

konsulterna, och sådana misstankar fanns inte, säger Bengt Westerberg.” 

Citat 51: ”– Det är inte obegripligt att medarbetare litar så mycket på sin chef att de vågar 

bestyrka när han säger att han mottagit leveranser, men det är fel enligt gällande 

regler, säger Bengt Westerberg.” 

(Dagens Nyheter, 2009-10-18) 

Citat 52: ”– Men jag tror att de flesta människor som ser våra insamlingsbössor och som 

faktiskt fortfarande skänker pengar inser att det handlar om en enskild person som svindlat 

oss, säger Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren.” 
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(Tidningarnas Telegrambyrå, 2010-01-15) 

Citat 53: ”– Självklart prioriterar vi Haiti. Samtidigt svarar vi på Donner-frågor så mycket vi 

hinner. Röda korset kommer att få leva med Donner-affären i flera år, säger Ulrika Årehed 

Kågström, biträdande generalsekreterare på Röda Korset.” 

Citat 54: ”– Vi hade Öhrlings Pricewaterhousecoopers inne och inte ens dem kunde bevisa att 

det rörde sig om brottsliga handlingar. Men det fanns så många frågetecken att vi valde att 

polisanmäla ärendet, säger Ulrika Årehed Kågström.” 

(Resumé, 2010-01-19) 

Citat 55: ”– De indikationer vi får är att af Donneraffären skadade vårt förtroende och 

därmed påverkade insamlingen, säger Ulrika Årehed Kågström, biträdande generalsekreterare 

vid Röda Korset, till Rapport.” 

(Västerbottens folkblad, 2010-01-21) 

Citat 56: ”– I dag ska vi prata om lite olika saker, det är ett ordinarie styrelsemöte. Men vi 

kommer naturligtvis tala om de här förtroendeproblemen, säger han.” 

(Göteborgs-Tidningen, 2010-02-08) 

Citat 57: ”– Men jag kan då svara med gott samvete att jag vet att vi skickar in pengarna och 

att de hamnar på rätt ställe.” 

(Karlshamns Allehanda, 2010-02-10) 

Citat 58: – Vi är medvetna om problemet och ser allvarligt på det, konstaterar Röda korsets tf 

kommunikationschef AnnCharlotte Johansson. 

Citat 59: – Vi gjorde i höstas egna undersökningar, som visade att Röda korsets förtroende 

har skadats. 

(Resumé, 2010-03-10) 

Citat 60: ”- Vi har inga kommentarer före rättegången, säger hon.” 

(Aftonbladet, 2010-03-14) 

Citat 61: ”– Vi hittade inga bevis, men alla som tittade på det hade en väldigt dålig 

magkänsla, säger Ulrika Årehed Kågström, biträdande generalsekreterare för svenska Röda 

Korset.” 
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Citat 62: ”– Han hade en smart metod, helt enkelt, det är därför han inte blev upptäckt under 

så lång tid, säger svenska Röda Korsets ordförande, Bengt Westerberg, till SvD.” 

Citat 63: ”– Det finns ett stort förtroendetapp som kommer att ta lång tid att 

återupprätta, säger Ulrika Årehed Kågström.” 

(Svenska Dagbladet, 2010-04-21) 

Citat 64”– Jag är glad att vi upptäckte oegentligheterna och polisanmälde, vilket nu har lett 

till en rättegång. De åtalade ställs nu till svars och Röda Korset kan gå vidare med 

verksamheten, säger Christer Zettergren.” 

(Tidningarnas Telegrambyrå, 2010-04-21) 

Citat 65: ”– Vi hanterar andra människors tid och pengar. Förtroende är det allra största vi 

har att arbeta med, sade han.” 

(Svenska Dagbladet, 2010-04-22) 

Citat 66: ”– Det är jättesvårt att veta. Vi håller just nu på att skicka ut påminnelser om att 

betala medlemsavgiften och det är först senare som vi ser resultatet av detta. Visst har en del 

sagt aktivt nej till fortsatt medlemskap, men vi kan inte utgå från att alla som inte betalat 

tillhör den kategorin, säger Arash Mokhtari, pressekreterare på Röda korset.” 

(Västervikstidningen, 2010-04-22) 


