
y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är samhället på väg att gå 

under?  

– En studie av svenska tidningars agerande 

under finanskriser 

 

 

 

Södertörns högskola | Institutionen för Historia 

Kandidatuppsats 15 hp | Historia C | Vårterminen 2009 

Programmet för Journalistik med samhällsstudier 

 

Av: Erik Wedberg 

Handledare: Anne Hedén 



2 

 

1. Inledning och bakgrund ..................................................................................... 4 

1.1. Syfte och frågeställningar .......................................................................... 7 

1.2. Tidigare forskning...................................................................................... 7 

1.3. Metod och urval av material .................................................................... 10 

1.4. Teoretiskt angreppssätt ............................................................................ 12 

2. Undersökning .................................................................................................. 14 

2.1. Svensk fordonsindustri i gungning .......................................................... 14 

2.1.2. Det är amerikanernas fel ...................................................................................... 15 

2.1.3. Statligt ingripande ................................................................................................ 18 

2.1.4. Risk för massarbetslöshet .................................................................................... 19 

2.1.5. Sammanfattning ................................................................................................... 21 

2.2. Krisande investmentbank ......................................................................... 22 

2.2.1. Hård dom mot Carnegie ...................................................................................... 23 

2.2.3. Sammanfattning ................................................................................................... 27 

2.3. Kris eller inte kris för Swedbank ............................................................. 28 

2.3.1. Kamp om förtroende ............................................................................................ 29 

2.3.2. ”Bankkunderna förtjänar att bjudas in till kalaset” ............................................. 33 

2.3.3. Sammanfattning ................................................................................................... 34 

3. Avslutande diskussion ..................................................................................... 35 

4. Litteratur och källförteckning .......................................................................... 39 

4.1. Litteratur .................................................................................................. 39 

4.2. Tidningsmaterial ...................................................................................... 40 



3 

 

Abstract 

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka tre stora svenska tidningars bevakning av de 

ekonomiskt viktiga händelser som inträffade hösten 2008 och våren 2009 i jämförelse med 

mediebevakningen av det sena 1980-talets och tidiga 1990-talets bankkris, samt ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv. Studiens resultat ställs i förhållande till Hadenius och 

Söderhjelms slutsatser från deras undersökning av bankkrisen under det tidiga 1990-talet. 

     Uppsatsen ska ge en bild av hur de svenska dagstidningarna Svenska Dagbladet, Dagens 

Nyheter och Dagens Industri valde att framställa och kommentera krisen för den svenska 

fordonsindustrin, Carnegie-affären och Swedbanks förtroendekris. En övergripande fråga som 

ställs till materialet är hur dessa händelser har bevakats och gestaltats av ledande 

kommentatorer och krönikörer i de utvalda tidningarna. Materialet analyseras i perspektiv av 

den konstruktivistiska teoribildningen utifrån vilken det förutsätts att det journalistiska arbetet 

påverkar den verklighet som ska beskrivas. I viss mån ställs detta synsätt även mot dess 

motpart – förmedlingsteorin. Enligt det senare synsättet är tillblivelsen av en nyhet en 

objektiv och neutral process där journalistens roll begränsas till förmedlare av informationen. 

     Undersökningen antyder att det har skett en förändring i hur svenska tidningar bevakar och 

beskriver finanskriser. Hadenius och Söderhjelm beskriver ett medieklimat i vilket 

journalisterna begränsas till att fungera som mikrofonhållare åt bankaktörerna som genom 

sina uttalanden och ett tydligt informationsövertag över journalisterna styrde rapporteringen. 

Kritiskt granskande journalister var få till antalet.  
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1. Inledning och bakgrund 

En ofta återkommande debatt är mediernas inverkan på samhället. På senare år har 

journalisten Olle Rossander gått i spetsen för en vass kritik riktad mot ekonomijournalistikens 

arbetssätt.
 1

 Tidningarna anklagas för att måla upp skräckscenarier som förstärker läsarnas 

känsla av att vi är mitt uppe i en svår finanskris. Fårgan som ställs i uppsatsens titel kommer 

inte att ges något svar i och med denna undersökning. Däremot är det en fråga många av oss 

kanske ställer när kriser av olika slag beskrivs i pressen. Man kan ofta höra att media 

överdriver med nattsvarta rubriker som oroar folk i onödan. En fråga vi bör ställa oss är om 

det verkligen är så media agerar i krissituationer och i så fall vilken effekt det får. 

     Få grupper möts sannolikt av ett så återkommande och hätskt ifrågasättande från 

journalistkollegorna som just ekonomijournalister, hävdar Monica Löfgren-Nilsson och Mira 

Öhlin i SNS-rapporten Ekonomijournalisten – Vem är det?
2
 De senaste årens ekonomiska kris 

med banker som går i konkurs, storföretag som massavskedar och låntagare som inte kan 

betala sina skulder har hårdbevakats av massmedia. På samma gång har massmedia 

hårdbevakats av kritiker på ett sätt som inte tidigare skett. Småsparare har blivit förledda av 

massmedierna att tro att krisen är betydligt värre än vad den i själva verket är, hävdar en del 

debattörer. Med braskande och nattsvarta rubriker varnas läsarna för vad som händer när 

bankerna går i konkurs och hur det påverkar småspararna. 

     Utmärkande för kritiken mot ekonomijournalistiken har varit att anklagelserna ofta har 

varit byggda på personliga åsikter snarare än konkreta bevis. Inte sällan är det personliga 

uppfattningar om vad som har hänt och hur det har beskrivits som ligger till grund för de 

upprörda känslorna. Den journalistiska forskningen är omfattande och väl utbredd över både 

tid och rum. Forskningen kring ekonomijournalistiken är däremot än så länge sparsmakad. En 

anledning till detta är måhända att ekonomjournalistiken som vi känner den i dag är relativt ny 

i sin form. 

     Det är alltjämt av stor vikt att det journalistiska arbetet granskas, undersöks och utvärderas. 

Det journalistiska arbetet, och resultatet som kommer därutav, är nämligen i allra högsta grad 

avgörande för vår världsbild. Hur stor inverkan medierna har på vår världsbild är en fråga 

som har diskuterats sedan länge. På 1920-1940-talet var uppfattningen att mediernas 

rapportering hade mycket stort inflytande över läsarnas åsikter. Massmedierna ansågs näst 

intill allsmäktiga. Bilden kom att förändras med tiden. En undersökning om väljarnas partival 

                                      
1
 Se till exempel Rossander, Olle, ”Under finanskrisen sviker massmedierna sitt ansvar”. Dagens Nyheter 2008-

10-11. 
2
 Löfgren-Nilsson, Monica, Öhlin, Mira, Ekonomijournalisten – Vem är det? SNS Förlag. 2006. s 5. 
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som genomfördes på 1940-1960-talet visade att mediernas inverkan på läsarnas åsikter inte 

alls var så långtgående som tidigare förmodats. Medierna kom i stället att snarare betraktas 

som maktlösa. På 1970-talet svängde forskarnas åsikter än en gång när det hävdades att 

medierna hade långsiktiga effekter på läsarnas åsikter och att 1940-1960-talets forskning hade 

varit allt för kortsiktig. Nu dominerade uppfattningen att mediernas rapportering kunde ha 

stora effekter på publikens handlande genom att påverka dess verklighetsuppfattning.
3
 

     En av föregångare bakom denna teori är Walter Lippman vars resonemang utgår från att 

man inte kan förstå människor om man samtidigt inte förstår deras bilder av hur verkligheten 

ser ut och är strukturerad. Människor utgår inte från det som är utan utifrån de bilder som 

visar hur det är. På så sätt skapas en pseudoverklighet som är konstruerad av en blandning av 

de egna erfarenheterna av verkligheten och bilderna av verkligheten. Denna pseudoverklighet 

ligger, enligt Lippman, till grund för människors handlande. Eftersom handlandet sker i den 

verkliga verkligheten blir pseudoverkligheten av större praktisk betydelse om man vill förstå 

människors handlande, åsikter och opinioner.
4
 

     Enligt Lippmans teori spelar massmedierna en avgörande roll i samhället. Eftersom de 

egna erfarenheterna är begränsade är det framförallt via massmedierna människor får sina 

bilder av verkligheten. Därför är det främst medierna som sätter dagordningen i samhället. 

Det är denna makt över dagordningen och människors uppfattning av omvärlden som är 

föremål för huvudintresset i följande undersökning. Det är alltid berättigat att ställa frågan hur 

medierna använder denna makt och förvaltar det stora ansvar som följer. 

     Att medierna sköter sina uppgifter är även av stor vikt för det demokratiska samhällets 

välmående. Många är de som hävdar att medierna och demokratin är ömsesidigt beroende. 

Ingendera klarar sig utan den andra och båda parterna är beroende av att den andra fungerar.
5
 

Medierna spelar även en stor roll i människors vardagliga liv. Konsumering av medier är i 

stor utsträckning en rutin där olika medier används vid olika tidpunkter för att fylla olika 

syften för olika individer. För konsumenten kan medierna användas för att få information, få 

stöd för egna värderingar, få en bas för sociala kontakter eller fungera som en ersättning för 

bristande sociala kontakter eller helt enkelt som tidsfördriv.
6
 

     Otvivelaktigt är att den journalistiska makten är stor. Håkan Hvitfelt hävdar att den ökade 

                                      
3
 Sjölin, Mats, ”Massmedier och opinionsbildning”, ingår i Sannerstedt, Anders & Jerneck, Magnus (red.), Den 

moderna demokratins problem, Studentlitteratur, Lund, 1994. s 150-152 och 168-172 och Asp, Kent, 

Massmediernas makt över publiken, Maktutredningen, Uppsala, 1987. s 3-7. 
4
 Lippmann, Walter, Public opinion, 1. paperback ed., Free press, New York, 1965. s 16. 

5
 Se till exempel Strömbäck, Jesper, Gäster hos verkligheten: en studie av journalistik, demokrati och politisk 

misstro, B. Östlings bokförl. Symposion, Diss. Stockholm : Univ., 2001,Eslöv, 2001. s 140. 
6
 Ibid. s 142. 
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medialiseringen av samhället inte bara har gett medierna ökad makt, det vill säga ökad makt 

åt dem som kontrollerar medierna, utan även åt de enskilda journalisterna.
7
 Ett exempel på 

den ökade makten är att journalister i allt högre utsträckning framträder i expertroller och 

intervjuas i olika nyhetssammanhang. Gränsen mellan fakta och kommentarer blir därför, 

enligt Hvitfelt, allt mer flytande på tidningarnas nyhetssidor. Hvitfelt observerar även att det 

finns olika sorters makt. Det finns makt där ansvar utkrävs, som hos politiker som måste stå 

till svars för sitt handlande nästan dagligen. Ett antal stjärnjournalister och redaktionella 

chefer på stora rikstäckande medier har otvivelaktigt stor makt att dagligen påverka den 

allmänna debatten och den allmänna opinionen samt att utpeka syndabockar eller hjältar. 

Hvitfelt vill hävda att denna makt är utan ansvar, den utövas utan att den som utövar den 

behöver stå till svars eller riskerar något. Deras maktutövning granskas sällan och påföljderna 

för maktmissbruk och undermåliga prestationer är få. En invändning mot detta är att de många 

olika journalistiska rösterna i olika frågor utgör ett slags kontroll. Hvitfelt ser dock ett 

problem i att de olika mediernas och journalisternas röster oftast är samstämmiga, hettar det 

till i någon fråga är det inte ovanligt att det så kallade drevet går. Eventuella avvikande röster 

uteblir med sin närvaro.
8
  

     Följande uppsats ska ge en bild av hur massmedierna, i det här fallet tidningarna, har valt 

att framställa utvalda ekonomiska händelser som har haft stort allmänintresse och stor 

betydelse för samhället. En övergripande fråga som ställs till materialet är hur de senaste 

årens ekonomiska händelser har bevakats och gestaltats av ledande kommentatorer och 

krönikörer i de utvalda tidningarna. Forskningen inom ämnet i Sverige har i mångt och 

mycket dominerats av Stig Hadenius. Tillsammans med Theresa Söderhjelm har Hadenius 

bland annat studerat den svenska pressens rapportering av bankkrisen åren 1984-1990. 

Resultaten av deras studie ligger till grund för analysen av materialet i denna uppsats. 

Hadenius och Söderhjelms studie väckte mitt intresse eftersom resultatet av undersökningen 

av tidningarnas agerande går emot min personliga uppfattning om hur det ser ut i dag, knappt 

20 år senare. Jag vill se om det går att finna några tydliga skillnader mellan dagens 

rapportering av ekonomiska krishändelser och det sena 1980-talets. Jag ska regelbundet 

återkoppla till Hadenius och Söderhjelms studie och deras resultat för att visa på eventuella 

skillnader. 

                                      
7
 Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.), På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 3., 

omarb. uppl., Studentlitteratur, Stockholm, 2005. s 42. 
8
 Ibid. s 42-43. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda om det har skett någon förändring i svenska tidningars sätt 

att bevaka ekonomiska kriser. Utgångspunkten för undersökningen är Hadenius och 

Söderhjelms studie av fem tidningars rapportering av bankkrisen 1984-1990. Mina resultat 

ska ställas i jämförelse med de som presenteras av Hadenius och Söderhjelm. Uppsatsen ska 

försöka besvara följande frågor: 

 Är rapporteringen av de senaste finanskriserna av en mer kritiskt granskande natur än 

den som bedrevs 1980-1990? 

 I vilken utsträckning kommer aktörerna till tals? 

 

1.2. Tidigare forskning 

Inom ramen för den journalistiska forskningen är ekonomijournalistiken ett relativt eftersatt 

område. Över huvud taget har det forskats lite om ekonomijournalistiken. Den forskning som 

ändå har bedrivits har mestadels fokuserat på ekonominyheternas kvantitativa expansion. Två 

längre tidsperspektiv som ger en bild av expansionen finns i studier av hur Dagens Nyheters 

ekonomirapportering i tioårsintervall sedan 1900, respektive sedan 1960-talet fram till 2000-

talet.
9
 Båda studierna visar att Dagens Nyheters ekonomisidor har ökat sin andel av tidningens 

totala redaktionella innehåll. En bredare och mer detaljerad undersökning av ekonomisidornas 

utveckling i den svenska morgonpressen gjordes 2001. Undersökningen genomfördes på fem 

storstadstidningar och 37 lokaltidningar för åren 1987, 1994 och 1999. Kartläggningen visar 

att antalet ekonomisidor ökade över tiden och att renodlade ekonomisidor förekom oftare ju 

fler utgåvor tidningen hade.
10

 

     Ekonomijournalistikens kvantitativa expansion är därmed fastställd. Hur 

ekonomijournalistiken har förändrats till sin natur över åren är ett mindre utforskat område. 

År 2004 inledde Studieförbundet Näringsliv & Samhälle (SNS) ett projekt för att granska 

ekonomijournalistiken. SNS är ett fristående nätverk av opinionsbildare och beslutsfattare i 

privat och offentlig sektor. Syftet med studieförbundet är att bidra till debatten i olika 

                                      
9
 Sternvik, Josefine, ”Form och innehållstrender i dagspressen: Dagens nyheter under 1900-talet”, Presshistorisk 

årsbok., 2005(22), s. 211-227, 2005 & Weibull, Lennart & Åsa Nilsson. Changing Media, Changing 

Society. Four Decades of European Newspapers. Göteborg: Institutionen för journalistik och 

masskommunikation, Göteborgs universitet. 2004. 
10

 Nilsson, Åsa & Severinsson, Ronny, Trender och traditioner i svensk morgonpress 1987-1999, 

Dagspresskollegiet, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Univ. (JMG), Göteborg, 2001. 
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samhällsfrågor. Studieförbundet, som grundades 1944, har i dag 4 000 medlemmar och anser 

sig stå fritt från politiska partier och intresseorganisationer. Projektet SNS Medieforum som 

inleddes 2004 skulle genom forskning, seminarier, debatter och bokutgivning bidra till en 

djupare och mer initierad mediediskussion. Inom ramen för projektet publicerades ett flertal 

rapporter och studier som granskade den allt mer framträdande ekonomijournalistiken. 

     I SNS-rapporten De goda nyheternas journalistik ger Jakob Bjur svaret på vad som i dag 

kännetecknar ekonominyheter i svensk lokal och nationell morgonpress. Rapporten bygger på 

en omfattande kartläggning av ekonomisidor i ett antal större lokaltidningar samt två 

rikstidningar. Kartläggningen tar läsarens perspektiv och synar de ekonomisidor som ska stå 

som garant för att den ekonomiska händelseutvecklingen bevakas dagligen. Resultaten av 

undersökningen visar att ekonominyheter i det närmaste är synonymt med nyheter om 

företagsekonomi och börs. Därefter är nationalekonomi det näst vanligaste ekonomiområdet 

som förekommer i lokal- och rikspressen. Bjurs slutsats av resultaten är att 

ekonomijournalistiken har en slagsida mot goda nyheter. Med en övervikt av positiva nyheter 

representerar ekonomijournalistiken en annorlunda nyhetsvärdering jämfört med den 

traditionella nyhetsjournalistiken som tenderar att ha en fallenhet för de negativa nyheterna. 

Ekonomijournalistikens positiva nyhetsvärdering tillsammans med en tydlig uppbundenhet till 

ekonomiska tidscykler på dagar, veckor, månader, kvartal, år och räkenskapsår gör att Bjur 

vill placera ekonomijournalistiken nära sportjournalistiken som journalistisk delgenre.
11

 

     I en annan SNS-rapport försöker Monica Löfgren-Nilsson och Mira Öhlin ge svaret på 

frågan: Ekonomijournalisten – vem är det? Författarna lät svenska ekonomijournalister svara 

på en enkät med frågor för att ta reda på vem den svenska ekonomijournalisten är. 

Undersökningen kommer fram till att den genomsnittlige ekonomijournalisten bland annat är 

man, medelålders, av svenskt ursprung, boende i stockholmsområdet och höginkomsttagare.
12

 

     I ytterligare en SNS-rapport fokuseras det på ekonominyheternas tillblivelse. Forskningen 

om ekonomijournalistik har mestadels handlat om det ökade nyhetsutbudet, 

innehållsförändringar över tid och hur medieinnehållet är med och skapar bilder av 

företagande. I rapporten Ekonominyheternas väg från kvartalsrapporter till ekonominyheter 

vill forskarna belysa hur ekonomiska nyheter kommer till, hur produktionen av 

ekonominyheter bedrivs. Slutsatsen är att fyra organiseringsprinciper styr produktionen av 

ekonominyheter: (1) idéer om nyhetsvärde om vilka nyheter som ska prioriteras på bekostnad 

                                      
11

 Bjur, Jakob, De goda nyheternas journalistik – En kartläggning av ekonomijournalistik i lokal och nationell 

morgonpress. Första upplagan. SNS Medieforum. SNS Förlag. Stockholm. 2006. 
12

 Löfgren-Nilsson, Monica, Öhlin, Mira, Ekonomijournalisten – Vem är det? SNS Medieforum. SNS Förlag. 

Stockholm. 2006. 
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av andra; (2) gemensamma föreställningar inom respektive organisation om vad publiken vill 

ha; (3) formella och informella professionella yrkesnormer, det vill säga yrkeslogik samt; (4) 

hur individer och organisationer i nyhetsarbetet uppfattar och förhåller sig till tid. Forskarna 

ser det även som tydligt att företag kan påverka nyhetsinnehållet, bland annat genom retoriska 

strategier och premierande av vissa journalister. Företag är därmed medskapare av 

ekonominyheter.
13

 

     Medias eventuella inblandning i det tidiga 2000-talets IT-bubbla har ägnats viss forskning, 

låt vara i mycket begränsad omfattning. Den enda egentliga rapport som går att finna kommer 

från ekonomijournalisterna Anna Pettersson och Viktoria Leigard. Deras studie Samling vid 

pumpen  – mediernas granskning av IT-bubblan gjordes på uppdrag av Institutet för 

Mediestudier och syftade till att utreda hur svenska tidningar bevakade IT-åren och de snabbt 

uppblommande IT-företag som präglade inledningen av 2000-talet. Till grund för 

undersökningen låg tidningsartiklar från åren 1999 till 2001. Dessa kompletterades med 

tretton intervjuer med aktieanalytiker, informationsansvariga, pr-konsulter och 

ekonomijournalister. Pettersson och Leigards studie indikerar att många journalister såg IT-

årens äventyr som oemotståndliga. Tidningarna blev till stor del en ocensurerad arena för de 

nya IT-företagen att agera och växa på. Samtidigt konstaterar Pettersson och Leigard att de 

flesta artiklar inte var odelat positiva. Kritiska röster lades fram, även om de var få.
14

 

     En liknande diskussion som den Pettersson och Leigard för i sin studie återfinns i 

Hadenius och Söderhjelms studie av bankkrisen i slutet av 1980-talet och början av 1990-

talet.
15

 Hadenius och Söderhjelm analyserar den svenska pressens bevakning av bankerna och 

utvecklingen på kreditmarknaden under slutet av 1980-talet. De studerade tidningarna är 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Veckans Affärer och Affärsvärlden. De 

gör även en jämförande studie av Financial Times och denna tidnings bevakning av det 

svenska bankväsendet. Hadenius och Söderhjelm vill genom detta jämföra den svenska 

journalistiken med den som förekom i en internationellt erkänd ekonomisk tidning.
16

 

     Deras avsikt är att beskriva den mediala miljö som beslutsfattare på det ekonomiska 

området befann sig i, samt att beskriva och analysera hur bankerna och några händelser som 

berörde dem bevakades i ett antal tidningar. Hadenius och Söderhjelms huvudfrågeställning är 

                                      
13

 Grafström, Maria, Grünberg, Jaan, Pallas, Josef, Windell, Karolina. Ekonominyhetens väg 

Från kvartalsraporter till ekonominyheter. SNS Medieforum. SNS Förlag. Stockholm. 2006.  
14

 Pettersson, Anna & Leigard, Viktoria, Samling vid pumpen: mediernas bevakning av IT-bubblan, Institutet för 

mediestudier, Stockholm, 2002. 
15

 Hadenius, Stig & Söderhjelm, Teresa, Bankerna i pressen 1984-1990, Fritze, Stockholm, 1994. 
16

 Ibid. s 13. 
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vilken bild ett antal tidningar och tidsskrifter med omfattande näringslivsbevakning gav av det 

som hände inom bankvärlden. Hadenius och Söderhjelm har inte beskrivit atmosfären i 

tidningarna genom att göra några kvantitativa undersökningar. I stället har texterna 

analyserats på ett kvalitativt sätt. Genom att referera och citera lyfts artiklar som varit typiska 

eller bedömts viktiga för uppfattningen om utvecklingen på bankområdet fram.
17

 

     Hadenius och Söderhjelms slutsats är kort sagt att det inte går att finna något mönster i 

journalistiken om bankväsendet. En av anledningarna till detta anger de själva som att den 

undersökta tidsperioden är relativt lång och att det hände åtskilligt under denna tid. De 

observerar ändå att det fanns en tydlig brist på kritiska granskare. Bristen på granskande 

artiklar förmodas höra samman med ett annat fenomen som var framträdande: aktörerna på 

marknaden, främst olika bankmän och ekonomer, spelade en stor och avgörande roll i 

medierna. Aktörerna hade ett informationsövertag över journalisterna vilket ledde till att 

journalistiken begränsades till att fungera som språkrör för aktörerna. Det existerade således 

en samstämmighet mellan ledande aktörer och ekonomijournalistiken om det goda i 

utvecklingen inom bankväsendet. Bevakningen styrdes till stor del av aktörerna och 

journalisterna följde snällt med. Ekonomijournalisterna skapade ingen egen agenda utan blev 

referenter och passiva åskådare.
18

 

     I jämförelse med Financial Times finner Hadenius och Söderhjelm att den svenska 

ekonomijournalistiken var mindre aktiv och inte så genomarbetad. De svenska journalisterna 

bjöd på mindre information och granskning. Enligt Hadenius och Söderhjelm är en förklaring 

till detta att de journalistiska traditionerna var olika på den tiden. Uppfattningen om pressen 

som en tredje statsmakt var ännu förhållandevis ung i Sverige.
19

  

1.3. Metod och urval av material 

I undersökningen görs en diskursanalys av det utvalda materialet. Med det menas att 

materialet analyseras i jakt på texternas eventuella budskap. Någon heltäckande beskrivning 

av hur händelserna bevakades i de tidningar som står i centrum för undersökningen görs inte. 

Eftersom materialet är omfattande väljs åtskilliga artiklar som berör de utvalda händelserna 

bort. 

     Materialet utgörs av artiklar från de svenska dagstidningarna Svenska Dagbladet, Dagens 

Nyheter och Dagens Industri. Texterna som granskas är framförallt ledare, krönikor och andra 

                                      
17

 Hadenius, Stig & Söderhjelm, Teresa, Bankerna i pressen 1984-1990, Fritze, Stockholm, 1994. s 14. 
18

 Ibid. s 203, 205. 
19

 Ibid. s 204. 
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kommenterande artiklar. Valet av dessa typer av artiklar har skett på grund av deras relativa 

tydlighet i budskap. Hadenius och Söderhjelm gör inget tydligt urval av artiklar men deras 

studie kretsar trots det mestadels kring just ledare och krönikor. Nyhetsartiklar används 

sporadiskt i uppsatsen för att öka förståelsen för händelseutvecklingen. 

     Valet av Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter som studieobjekt motiveras av deras 

inflytelserika ställning i den svenska medievärlden, samtidigt som finansnyheter ägnas stort 

utrymme. Dagens Industri är en mer renodlad ekonomitidning som främst vänder sig till 

branschfolket. Tidningen läses ofta av ekonomiska och politiska beslutsfattare och kan därför 

förväntas ha ett visst inflytande över beslutsfattandet inom dessa områden, en faktor som är 

betydelsefull, speciellt sett till det teoretiska perspektivet. 

     Resultaten av undersökningen kommer slutligen att sättas i relation till de resultat som 

Hadenius och Söderhjelm framställer i sin studie Bankerna i pressen 1984-1990. Jag gör 

därför ingen egen undersökning av tidningarnas bevakning av 1980-talets bankkris utan 

hänvisar i stället till de resultat som framkommer av Hadenius och Söderhjelms studie. Jag är 

medveten om att den studie Hadenius och Söderhjelm har gjort är av en betydande 

omfattning. Artiklar från tre storstadstidningar och två tidsskrifter från en sexårsperiod har 

studerats. Min undersökning begränsas till att omfatta tre tidningar och endast några få 

månader. Min undersökning kan därför inte förväntas ge lika tydliga och raka svar på. 

Däremot kan studien påvisa att det kan ha skett en förändring, för att säkerställa att så 

verkligen är fallet krävs dock en studie av större omfattning och tidsrymd. 

     Tidningarnas nyhetsrapportering granskas utifrån deras bevakning av tre händelser som 

kan bedömas vara av ”kriskaraktär.” Valet av händelser har inte skett till följd av någon 

vidare granskning av de olika händelsernas allvarlighet eller betydelse för samhället. Valet har 

i stället skett på känslomässig basis där mina egna uppfattningar om vilka händelser som har 

fått störts genomslag i media har fått avgöra. Jag har valt att undersöka de tre tidningarnas 

bevakning av den svenska fordonskrisen som kulminerade hösten 2008, där framförallt Volvo 

Personvagnar och Saab Automobile figurerade i nyheterna som företag under mycket stor 

press, investmentbanken Carnegies fall som blev det mest uppmärksammade dramat under 

finanskrisen, samt Swedbanks förtroendekris. Swedbank var förvisso inte den enda 

storbanken som var i gungning under hösten 2008 och våren 2009, men framställdes i 

medierna som den bank med störst problem, vilket i sin tur riskerade att påverka många 

småsparare i negativ mening. 
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1.4. Teoretiskt angreppssätt 

Att fastställa om ekonomijournalisternas rapportering förvärrar finanskrisen är svårt. 

Ekecrantz och Olsson hävdar däremot att det är naivt att tro att det inte är så. I sin studie 

presenterar Ekecrantz och Olsson två perspektiv ur vilka man kan betrakta det journalistiska 

arbetet och hur en nyhet blir till.
20

 Författarna talar om två synsätt som är diametralt motsatta 

varandra. Det första synsättet går under namnet förmedlingsteorin. Enligt synsättet blir en 

nyhet till på ett högst objektivt och neutralt vis. Ekecrantz och Olsson beskriver processen 

som att något händer, någon skaffar information om det som hänt, en rapport skrivs som 

sedan läses av en stor mängd läsare. Detta är ett perspektiv som inte ifrågasätter någonting om 

nyhetens tillblivelse. Verkligheten är vad den är och den journalistiska insatsen begränsas till 

att tolka och förmedla information om den givna verkligheten. Detta är en grundsyn som 

oftast åberopas av journalistskrået självt. Det är den officiella bilden av hur en nyhet blir till. 

     Ekecrantz och Olsson ställer sig starkt kritiska till detta synsätt. Förmedlingsmodellen 

anses innebära en kraftig underskattning av det redaktionella arbetets inverkan på nyheten. 

Synsättet förbiser att en nyhet alltid är resultatet av ett möte mellan journalister och personer 

eller andra källor. Utan möte ingen nyhet. Enligt Ekecrantz och Olsson strider det mot såväl 

förnuft som generationers erfarenhet att journalistkåren skulle stå utanför samhället.
21

 

     Ett mer realistiskt synsätt enligt Ekecrantz och Olsson är det konstruktivistiska. 

Journalisternas bild av verkligheten är inte en sann representation eller återgivning. Tillspetsat 

kan man säga att bilden är ett påhitt av journalisterna och redaktionerna. Nyheten fylls med 

innehåll som inte kan sägas ha speciellt mycket med en yttre verklighet att göra utan är en 

konstruktion. Denna konstruktion hjälper i sin tur till att konstruera en verklighet. När en 

journalist ger sig i kast med att skapa en nyhet skapas även den händelse, det vill säga den 

verklighet som nyheten förmedlar. Massmedierna producerar på så sätt verkligheter. 

Ekecrantz och Olsson beskriver det som att det krävs två händer för att applådera. På samma 

sätt behövs det två faktorer för att en nyhet ska bli till. Om det inte vore för journalisterna 

skulle vi förmodligen aldrig ha hört talas om någon finanskris eller det kanske mest konkreta 

exemplet: Watergate-affären. Som en följd av grävande journalistiskt arbete uppstår 

dramatiska händelser och skandaler som annars inte skulle ha ägt rum. 

     Ekecrantz och Olsson påpekar att det konstruktivistiska synsättet (”konstruktivismen” eller 

”konstruktionismen”) är ett vitt begrepp som innefattar många olika föreställningar. Den enda 

                                      
20

 Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom, Det redigerade samhället: om journalistikens, beskrivningsmaktens och det 

informerade förnuftets historia, Carlsson, Stockholm, 1994. s 34. 
21

 Ibid. s 35. 
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gemensamma nämnaren är avståndstagandet från den till synes naiva förmedlingsmodellen. 

Konstruktivismen används i den här uppsatsen som ett begrepp för synsättet att nyhetstexter 

är konstruktioner med ursprung i det journalistiska arbetet och är starkt sammanlänkade med 

den verklighet de beskriver. En vital fråga är hur den värld som journalistiken rapporterar 

skulle se ut om det inte rapporterades om den.
22

 

     Gränsande till denna teori är Statsvetaren Stefan Svallfors modell över hur den politiska 

journalistiken genomförs. Svallfors har utkristalliserat arketyper som karaktäriserar den 

politiska journalistiken i storstadspressen. Modellen går dock lika bra att applicera på 

ekonomijournalistiken. Svallfors talar om tre arketyper
23

: 

 

1. ”Experten slår larm”: Journalisten har vänt sig till en expert inom området som får 

uttala sig och uppmärksamma läsare eller makthavare på något. 

2. ”Politiskt utspel”: Politiker, eller i det här fallet, privata aktörer tar initiativet och 

journalisten förmedlar utspelet.  

3. ”Vi här nere – de där uppe”: Journalisten sätter sig in i den vanliga människans 

situation och lyfter fram dennes sak. 

 

I de två första fallen placerar sig journalisten på expertens respektive politikerns/den privata 

aktörens nivå och förmedlar informationen till läsarna. I det tredje fallet skrivs nyheten ur ett 

underifrån-perspektiv. Svallfors modell ska användas som ett komplement till det 

konstruktivistiska synsättet. Svallfors har konstruerat sin modell med den politiska 

journalistiken som förebild men den kan enligt mig lika gärna användas i en analys av 

ekonomijournalistiken då den ger en fördjupad förståelse för hur ekonomijournalistiken i 

Sverige bedrivs. 

 

 

                                      
22

 Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom, Det redigerade samhället: om journalistikens, beskrivningsmaktens och det 

informerade förnuftets historia, Carlsson, Stockholm, 1994. s 36-37. 
23

 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV, 8., helt omarb. uppl., Bonnier, 

Stockholm, 2003. s 365. 
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2. Undersökning 

2.1. Svensk fordonsindustri i gungning24 

På senhösten 2008 var den svenska fordonsindustrin i rejäl gungning. Det gällde framförallt 

personbilstillverkarna Volvo Personvagnar och Saab Automobile. Sanningen att säga hade 

krisen för de svenska tillverkarna pågått sedan länge. Sedan flera år tillbaka hade Saab och 

Volvo kämpat med kraftigt vikande försäljning och svårigheter att få verksamheten att gå ihop 

ekonomiskt. Vid slutet av 2008 skulle krisen komma att bli än mer påtaglig. 

     Amerikanska General Motors, som 1990 köpte in sig i Saab och tio år senare tog över hela 

företaget, befann sig under hela 2008 i en svår kris. I flera omgångar sades det att biljätten var 

färdig för konkurs och hade helt slut på pengar. I slutet av november 2008 bestämde sig GM 

för att en försäljning av Saab var en av åtgärderna som skulle få det amerikanska företaget på 

rätt köl. Därmed såg Saabs situation mycket mörk ut. Det skulle visa sig svårt att finna en ny 

ägare till den svenska biltillverkaren som hade dragits med stora förluster ända sedan GM tog 

över verksamheten på 1990-talet. Den 20 februari 2009 lämnade Saab in en begäran om 

rekonstruktion till tingsrätten i Vänersborg. GM hade klippt alla band med den svenske 

patienten och lämnat denne åt sitt eget öde. Omorganisationen av Saab skulle ske under en 

tremånadersperiod och kräva ett kapitaltillskott för att lyckas. Om så inte skulle ske var 

sannolikheten stor att Saab skulle försättas i konkurs. Arbetet med rekonstruktionen 

hårdbevakades av massmedierna och spekulationerna om Saabs framtid var många. 

     Volvos situation utvecklade sig aningen annorlunda. Den svenska biltillverkaren befann 

sig inte i en lika djup svacka som sin kollega och moderföretaget Ford, som tagit över Volvos 

personbilstillverkning 1999, var inte lika illa ute som Saabs ägare GM. Ford var ändå fast 

beslutna att Volvo skulle säljas till en ny ägare. 

     De artiklar som tas upp i undersökningen är sådana som belyser eller kommenterar de 

viktigaste och mest avgörande skeendena i händelseutvecklingen. 

 

                                      
24

 Detta och följande kapitels inledande beskrivningar av händelseförloppen är resultat av mina egna 

efterforskningar i otaliga nyhetsartiklar, varav de flesta även ligger till grund för undersökningen. Någon 

vetenskapligt framställd historieskrivning av händelseförloppen finns av förklarliga skäl ännu inte. Det bör 

samtidigt påpekas att de tre undersökta händelseförloppen inte har nått sin upplösning vid tiden för den här 

uppsatsens färdigställande. 
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2.1.2. Det är amerikanernas fel 

En naturlig fråga i krisen var vem som skulle bära skulden. Vad berodde krisen på? Det går 

inte att förneka det faktum att den allmänna finanskrisen bidrog till försäljningsnedgången för 

de båda svenska företagen, men i nyhetsrapporteringen var det oftast de amerikanska ägarna 

som fick skulden och ansågs ha misskött de svenska dotterbolagen. 

     I Dagens Nyheter den 20 februari 2009 hänvisar ledarskribenten Barbro Hedvall till den 

svenska regeringens ståndpunkt och de opinionsmätningar som gjorts. 

Ansvaret för Saab är General Motors. Det budskapet har varit den 

svenska regeringens från första början. För tillfället tycks det budskapet 

ha nått fram till de svenska väljarna. De opinionsmätningar som gjorts 

har alla samma tendens: Saabs ägare ska ta sitt ansvar, svenska 

skattebetalare ska hjälpa Saabs anställda.
25

 

Krisen för den svenska bilindustrin skulle även komma att bli en högpolitisk fråga. Debatten 

handlade främst om statligt stöd till Volvo och Saab för att förhindra konkurser och 

massarbetslöshet. Oundvikligen blev det även en debatt om vem som egentligen bar skulden 

för Volvos och Saabs misslyckande. Inte sällan var det amerikanerna som hamnade i 

skottgluggen. 

Rapporteringen om Saabs svaga förmåga att kunna stå på egna ben har 

uppenbarligen fått S-ledningen att ändra linje. Saabs ägare GM har 

framstått som boven som agerar kravmaskin gentemot regeringarna i 

USA och andra länder för att få dem att stå för notan för deras 

försummelser att skapa ett livsdugligt företag.
26

 

I sin analys av krisen lyfter DN:s Henrik Brors fram även det politiska spelet. Han skriver 

framförallt om den socialdemokratiska linjen som förändrades från att kraftigt förespråka ett 

statligt ingripande till en mer avvaktande hållning. När det i avgörandets stund stod klart att 

General Motors skulle lägga över ansvaret på svenska staten var det bara Vänsterpartiets Lars 

Ohly som stod fast vid kravet på att staten skulle gå in och rädda Saab. 

     Henrik Brors får uppbackning av DN:s ledarsida. Spelet om Saabs framtid framställs som 

en kamp mellan en liten svensk regering och ett stort och elakt multinationellt företag som 

försöker suga ut Sverige på pengar. 

Vilken marknadsföringskraft, vilken övertalningsförmåga och vilka 

spåkonster har de inte där borta i Detroit. Synd bara att all denna kraft 

riktas mot våra politiker och våra skattepengar. […] Och regeringen 

verkar illa sugen på att "hjälpa till". […] GM är villigt att flytta 

                                      
25

 Hedvall, Barbro, ”Saab: Tiderna är nya”. DN 090220. 
26

 Brors, Henrik, ”Högt politiskt spel om vem som är boven”. DN 090219. 
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utveckling till Trollhättan och kanske också någon tillverkning från 

någon annan fabrik i Europa. Men kära, snälla, om en sådan operation 

mot förmodan vore genomförbar och skulle ge överskott, vart skulle det 

gå? Till ägarna givetvis. Och de är GM:s ägare, inte svenska regeringen. 

För regeringen ska ju inte gå in som ägare. Den här förförelsekarusellen 

måste stoppas. Regering och vi alla måste se sanningen: Saab är ett 

bilmärke som inte går att sälja och som med största sannolikhet inte går 

att göra säljbart.
27

 

 

DN:s ledarsida stämde därmed upp i den kritiska kör som menade att den svenska regeringen 

skulle stå på sig mot jätten GM, även om det kanske skulle innebära tusentals varslade 

bilarbetare. 

     Den allmänt rådande meningen bland de ekonomiska kommentatorerna var att det vore en 

stor förlust om Saab och Volvo skulle gå i konkurs, inte minst för den svenska 

arbetsmarknaden. Framförallt två läger kan utkristalliseras: De som tyckte att den svenska 

staten borde hjälpa Saab och Volvo för att undvika kostsamma konkurser, samt de som 

förespråkade den fria marknaden, det vill säga att staten inte ska lägga sig i privata bolag. Det 

fanns även en minoritet som ansåg att det hela redan hade pågått för länge. DN:s Johan 

Schück förvånades över att Saab inte hade lagts ned redan för flera år sedan. 

 

Man kan anklaga General Motors, GM, för mycket, men inte för 

bristande vilja att driva olönsam verksamhet. Tvärtom är det 

förvånansvärt att den amerikanska biljätten så länge hållit fast vid Saab, 

som under dess tjugo år som ägare endast undantagsvis gått med vinst. 

Mycket beror på att Saab är så litet i förhållande till hela GM att 

förlusterna inte har spelat så stor roll. Länge har man kunnat leva på 

hoppet att allt skulle bli bättre längre fram - genom nya bilmodeller och 

tätare integration med GM-ägda Opel. Nu håller detta inte längre, 

eftersom GM har så stora problem att man måste söka amerikanska 

skattebetalarnas hjälp för att klara sin överlevnad.
28

 

 

Kritiken mot ekonomijournalistikens bevakning av kriser har oftast handlat om dess 

benägenhet att ta till domedagsrubriker som skrämmer upp läsarna i onödan.
29

 I bevakningen 

av fordonskrisen under vintern 2008/2009 kan man närmast tala om flera olika typer av 

domedagsrubriker. Dels fanns det artiklar som tog upp fordonsarbetarnas situation. Stor fokus 

hamnade på den uppenbara risken att 10 000-tals arbetstillfällen skulle försvinna om Volvo 

och Saab inte klarade livhanken.
30

 Dels fanns det de som beklagade sig över den epok av 

                                      
27

 Ledare, ”Varning: Detroit”. DN 090114. 
28

 Schück, Johan, ”Det verkligtansvarslösa är att alltihop fick pågå så länge”. DN 0900219. 
29

 Se till exempel Rossander, Olle, ”Under finanskrisen sviker massmedierna sitt ansvar”. DN 081011. 
30

 Se till exempel Flood, Linda, ”Jag tror att det är över för Saab”. DN 090221, och Wågström, Joanna, 

Jacobsson Cecilia, ”4 000 förlorar jobbet om Saab läggs ned”. DN 090218. 
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svenskt bilbyggande som var på väg att ta slut.
31

 Johan Schück var en av dem som stod för ett 

annat synsätt. Schück kan sägas gå ännu längre än domedagsrubriker i och med att hans 

mening var att det redan var över, räddningen för Saab var bortom räckhåll och hade varit så 

sedan länge. 

     General Motors fick även kritik för att under lång tid ha misskött Saab. Flera 

kommentatorer skulle komma att hävda att GM sakta men säkert hade förminskat Saab som 

märke. Svenska Dagbladets Nils-Olof Ollevik sällade sig till denna skara. 

 
Saab har under sin amerikanska ägare gått från att vara tekniskt 

innovativt och säkerhetsinriktat till ett tämligen anonymt europeiskt 

bilmärke med tvivel- aktigt kvalitetsrykte. Orsaken till den utvecklingen 

hittar man i Detroit. […] Den särart som tidigare fanns är skingrad och 

det gäller för en ny ägare att återskapa den.
32

  

 

Det var inte bara journalisterna som spådde om fordonsindustrins framtid. Henrik Jordahl, 

docent i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning, och Martin Ådahl, chef vid 

Forum för Reformer och Entreprenörskap stämde, i en debattartikel i DN, upp i den skara som 

ansåg att den svenska regeringen skulle låta bli att rädda biltillverkarna. De avslutar sin 

debattartikel som följer. 

 
Vår analys handlar inte om att ifrågasätta att Volvo eller Saab är viktiga 

arbetsgivare i Västra Götaland eller att de är nav i nätverk av 

underleverantörer. Det handlar heller inte om någon idé av typen att 

endast de starkaste bör överleva krisen. Det handlar om att staten, enligt 

både våra egna och andras erfarenheter, har små chanser att verkligen 

förbättra läget för fordonsbranschen om man går in i Volvo och Saab, 

samtidigt som man löper stor risk att långsiktigt försämra situationen. 

En privat aktör har bättre förutsättningar. Även om det kommer att 

kännas frustrerande för många under de kommande månaderna bör 

staten därför låta Volvo och Saab vara. Hur många bilar som ska 

tillverkas i Sverige bör vara en ekonomisk fråga. Inte en politisk.
33 

 

Kommentarer från utomstående analytiker var långt ifrån en ovanlighet. Många tidningar 

sökte sig till ärrade marknadsanalytiker som fick säga sin mening om fordonskrisen. En av 

dem var den tyske bilexperten Ferdinand Dudenhöffer som uttryckte sin ståndpunkt i Svenska 

Dagbladet. Enligt Dudenhöffer hade Saab en gång i tiden varit ett bra varumärke som sedan 

körts i botten av ägaren GM. Att kämpa för Saabs överlevnad skulle bara vara att förlänga 

                                      
31

 Se till exempel Swärd, Lasse, ”Minimal chans att hitta väg ur krisen”. DN 090219. 
32

 Ollevik, Nils-Olof, ”GM har saboterat Saabs varumärke”. SvD 081203. 
33

 Jordahl, Henrik, Ådahl, Martin, ”Låt bli att rädda Volvo och Saab”. DN 090104. 
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lidandet för biltillverkaren, tyckte Dudenhöffer.
34

 En annan expert inom området var Bill 

Visnic från det oberoende analysföretaget Edmunds Auto Observer. När Visnic kom till tals i 

Dagens Industri förespråkade han en lösning på fordonskrisen som av de flesta ansågs 

omöjlig. Visnic ansåg att den svenska staten borde köpa både Volvo och Saab och driva dem 

på egen hand.
35

 Visnic och Dudenhöffer är bara två handplockade exempel ur den stora skara 

experter, ofta utländska, som kom till tals i de svenska tidningarna och inte sällan fick stora 

rubriker. 

 

2.1.3. Statligt ingripande 

En av de kanske hetast omdebatterade frågorna i fordonskrisen var den om ett statligt 

ingripande. Skulle den svenska staten gå in med kapital för att rädda Volvo och Saab? Det 

gjordes flera opinionsundersökningar med syfte att ta reda på vad svenska folket tyckte i 

frågan. En undersökning som gjordes av Sifo på uppdrag av SvD fick stort genomslag även i 

flera konkurrerande tidningar. Enligt Sifo-undersökningen ville 49 procent av svenskarna att 

staten inte skulle ta över Volvo och Saab tillfälligt för att rädda företagen. 36 procent ansåg att 

staten borde gå in som ägare.
36

 

     Många var de som ville ge sin syn på saken. Med klarast ljudande stämma talade de som 

var starkt emot statshjälp till biltillverkarna. Generellt sett kan man säga att de som kom till 

tals i dagspressen var emot statshjälp. I den här frågan kom dock aktörerna själva flera gånger 

till tals. Ledande personer inom biltillverkarna, främst Saab, gick flera gånger ut och 

förespråkade statligt stöd. I en intervju med SvD krävde Saabs vd Jan-Åke Jonsson en 

stöttande hand från regeringen. Jonsson varnade för vad som kunde hända om regeringen inte 

beslutade att stötta den svenska fordonsindustrin över den djupa svackan. Jonsson sades sig 

inte alls vara emot ett statligt ägt Saab. 

     Jan-Åke Jonssons krav var dock en parentes i debatten. Merparten av debattörerna var som 

sagt emot ett statligt ingripande. Svenska Dagbladets ledarsida var tydlig i sin ståndpunkt. 

Ytterst är det bara företagen själva och deras kunder som avgör om 

bilindustrin har en framtid i Sverige. Staten varken kan eller bör 

garantera långsiktig tillverkning. I en väl fungerande 

marknadsekonomi ska staten inte ha rollen som räddande ängel, men 

det är ändå rimligt att man räcker ut en hjälpande hand i detta speciella 
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läge. Men nu när andra företag i nöd kan förväntas ställa sig i kö hos 

Olofsson och Borg måste regeringen stå emot frestelsen att fastna i 

stödbranschen. Att fordonsindustrin får ett handtag får inte tolkas som 

ett handslag - eller ett löfte om att staten alltid ska stå beredd att rycka 

ut.
37

 

Även konkurrerande DN var inne på samma linje. I en krönika motsatte sig Johan Shück ett 

statligt ingripande med argumentet att det i förlängningen skulle innebära att svenska 

skattebetalare tar notan för de privata aktörernas misslyckande. 

 

Staten kan inte rädda bilindustrin ur krisen. Ansvaret måste ligga på 

företagen och deras ägare. Men statliga insatser behövs för att stötta 

omställningen och hindra att hela regioner kollapsar. […] Men det är 

inte svårt att se argumenten för att staten ska hålla emot. I 

personbilindustrin som helhet råder sedan länge överkapacitet. Många 

av företagen är inriktade på bilmodeller som inte längre efterfrågas, 

samtidigt som det tar lång tid att byta inriktning. Det är ofrånkomligt 

med en omstrukturering, där åtskilliga anläggningar måste stängas. Om 

staten skulle ta över ägaransvaret så förblir problemen ändå desamma. 

Skillnaden är bara att skattebetalarna tills vidare tar över notan från 

privata aktie-ägare.
38

 

 

När tidningsskribenterna frågade fordonsarbetarna lät det dock annorlunda. Cecilia Fahlberg, 

ordförande för Sveriges största tjänstemannafack, Unionen, berättade i en intervju med DN att 

regeringen visst borde rädda fordonsindustrin. Inte minst för att bevara det stora kunnande 

inom branschen som finns i Sverige. 

 

2.1.4. Risk för massarbetslöshet 

Oundvikligen blev frågan om de svenska biltillverkarnas överlevnad även orsak till oro för 

tusentals arbetstillfällen. Uppgifterna om hur många svenskar som är sysselsatta i 

fordonstillverkarna och underleverantörerna varierar. Den vanligast förekommande siffran är 

cirka 190 000 personer.
39

 Hur som helst är fordonsindustrin en viktig arbetsgivare i Sverige 

och när denna började vackla kraftigt hösten 2008 växte oron för framtiden. Tidningarna 

gjorde åtskilliga reportage från bilbyggarorter som Trollhättan, Torslanda och Skövde. Oftast 

var det bittra toner och dystra framtidsutsikter som mötte de utsända reportrarna.
40

 

Tidningarnas olika kommentatorer höll sig relativt tysta i fråga om risken för 
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massarbetslöshet. Ett av de få undantagen kom i form av SvD:s Nils-Olof Ollevik som 

försökte dämpa oron för att tusentals svenskar riskerade att stå utan arbeten. Genom att 

hänvisa till en utredning från statliga Nutek menade Ollevik att bilindustrins effekter på 

arbetsmarknaden var mindre än vad som ofta framställdes. 

 

Men en färsk utredning från statliga Nutek visar att bilindustrins 

effekter på sysselsättningen är mindre än vad som ofta hävdas i 

debatten. […] Många beräkningar har gjorts i politiskt syfte för att om 

möjligt skrämma fram pengar för att rädda 

biltillverkningen.[…]Slutsatsen av analysen är att många av de siffror 

som brukar nämnas i sammanhanget är betydligt överdrivna. I 

Trollhätte-, respektive Göteborgsregionen är multiplikatoreffekten på 

den totala sysselsättningen 1,6, det vill säga om 1000 personer sägs upp 

i fordonsindustrin drabbas 1600 personer i samhället i övrigt. Om man 

sedan går vidare till nationell nivå, ökar multiplikatorn till 2,6, alltså att 

om 1000 jobb i fordonsindustrin försvinner påverkar det 2600 personer 

i Sverige, totalt.
41

 

 

Ett halvår tidigare hade Dagens Industris ledarsida ondgjort sig över effekterna av Volvo 

Personvagnars varsel. DI beskrev det som att Volvo flyttade in den globala finanskrisen till de 

svenska köksborden. I början av oktober 2008 hade 6 000 Volvo-anställda varslats. Det 

skulle, enligt DI:s ledarsida, ge följdverkningar hos underleverantörer och andra. DI räknade 

med att varje anställd i bilindustrin gav upphov till 3-5 ytterligare arbetstillfällen.
42

 Det vill 

säga betydligt högre räknat än SvD:s Nils-Olof Ollevik. Ollevik var en av få kommentatorer 

som försökte dämpa oron för vilka effekter på det svenska samhället en nedläggning av 

fordonsindustrin kunde få. DN:s motorjournalist Lasse Swärd var av en annan åsikt och 

levererade återkommande analyser framförallt av det dystra läget för Saab. Enligt Lasse 

Swärd var Saabs chanser till överlevnad små. 

Även om en rekonstruktion skulle lyckas står Saab där ensamt, 

övergivet och alldeles för litet i en skoningslös bransch. […] Den 

svårsmälta sanningen är att Saab på egen hand inte överlever många 

minuter i denna kokande asfaltdjungel. Produkterna är kritiskt gamla, 

volymerna alldeles för små och varumärket för otydligt för att bolaget 

ska ha en chans till nytändning.
43

 

 

 

Den bistra sanningen är att Saab i alla år varit alltför litet, med ett för 

smalt modellutbud och ett för otydligt varumärke för att växa. Inga 

skattepengar i världen kan ändra på detta faktum.
44
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2.1.5. Sammanfattning 

 
Det är självklart mycket svårt att ge en sammanfattande bild av journalistiken under den 

aktuella perioden. Kanske vågar man ändå säga att det karaktäristiska var att det fanns en stor 

vilja att sia om framtiden. Det går inte att finna någon enhetlig linje i framtidsutsikterna. De 

olika försöken att uttyda en framtid för Volvo och Saab skiljer sig markant, allt från att de 

svenska biltillverkarna redan var dödsdömda och hade så varit i flera år, till att läget faktiskt 

såg ljust ut med nya bilmodeller på gång. 

     När det gäller bevakningen av fordonskrisen går det inte att se någon tydlig dragning mot 

ett gemensamt perspektiv i artiklarna. Det fanns en förhållandevis jämn fördelning mellan 

företagsperspektiv, där branschen eller enskilda företag sätts i centrum, och den enskilde 

svenskens perspektiv där fordonskrisens påverkan på arbetare och löntagare tas upp som en 

viktig fråga. 

     De aktuella aktörerna, det vill säga biltillverkarna, var mycket tillknäppta och försåg 

medierna med ytterst lite information. När något väl sades var det i allmänna ordalag och 

oftast utan någon djupare mening. Det blev därför upp till journalisterna själva att spekulera 

och försöka ge läsarna en bild av vad som pågick och vad som kanske skulle ske i framtiden. I 

stället kom ofta utomstående analytiker till tals och bjöd frikostigt på sina spådomar. 

Journalisterna hade troligtvis mycket lite material att arbeta med, men på grund av det stora 

allmänintresset i frågan blev de mer eller mindre tvungna att ändå producera texter. Merparten 

av ledarartiklarna, krönikorna, analyserna eller kommenterande texter av alla möjliga slag kan 

anses innehålla en stor dos personliga åsikter och känslor. 

     Detta scenario skiljer sig markant från det som Hadenius och Söderhjelm beskriver i deras 

analys av ekonomijournalistikens bevakning av kreditmarknadernas liberalisering 1984-1989. 

Hadenius och Söderhjelm kommer fram till att det endast var ett fåtal reportrar som hade 

kunskapen att dra fram egna frågeställningar vid rapporteringen om avregleringarna. 

Bevakningen av avregleringarna var ojämn, vilket enligt Hadenius och Söderhjelm främst 

berodde på journalisternas bristande kunskaper. Många bankföreträdare hade ett 

informationsövertag över journalisterna, vilket ledde till att journalistiken sällan var 

ifrågasättande. Kunskapsbristen gjorde det svårt för journalisterna att analysera 
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händelseutvecklingen och de långtgående följderna.
45

 

     När det gäller bevakningen av den svenska fordonskrisen var skribenterna ofta ärrade 

motorjournalister som följt de svenska biltillverkarna under decennier och var mycket insatta 

de båda företagens historia. Man kan ana att de hade mer på fötterna än 1980-talets 

ekonomijournalister, som enligt Hadenius och Söderhjelm led av kunskapsbrist. 

 

2.2. Krisande investmentbank 

Den svenska investmentbanken Carnegie led svårt av den globala finanskrisen under hösten 

2008. Problemen för Carnegie hade dock börjat mycket tidigare än så. I april 2007 avslöjade 

Ekobrottsmyndigheten en stor insiderhärva där tre anställda misstänktes för att ha manipulerat 

optionsvärden. I september samma år krävde Finansinspektionen att vd och styrelse skulle 

bytas ut, varpå Carnegies vd Stig Vilhelmson fick avgå tillsammans med styrelsen. 

Finansinspektionen inledde samtidigt en utredning efter att Carnegie offentliggjort att 

insiderhärvan inneburit att optioner hade felvärderats till ett värde av 630 miljoner kronor. 

Finansinspektionens slutgiltiga rapport om Carnegies handlande blev en 47 sidor lång 

dräpande redogörelse för hur företaget systematiskt brutit mot lagar och regler. 

Finansinspektionen bötfällde också Carnegie med maxstraffet 50 miljoner kronor för 

bristande riskkontroll. Då fick Carnegie nätt och jämnt behålla sitt banktillstånd. 

Finansinspektionens dom mot Carnegie ansågs av bedömarna vara ovanligt hård och rättfram 

för att komma från en statlig myndighet. Sällan hade en statlig myndighet varit så kraftfull i 

sina formuleringar.
46

 

     Hösten 2008 kom Carnegie återigen att hamna i extremt blåsväder. Det kom till 

allmänhetens kännedom att banken hade en osäker fordran på en miljard kronor till en och 

samma kund, den hårt pressade finansmannen Maths O Sundqvist. I början av november 2008 

granskades Carnegie återigen av Finansinspektionen för sina riskfyllda affärer. Klockan 14:30 

den 11 november kom domen, Carnegie informerades om att bankens tillstånd hade 

återkallats. Senare samma dag stod det klart att statliga Riksgälden tog över ägandet av 

Carnegie. De snabba vändningarna i affären illustrerades tydligt när Riksgäldens 

generaldirektör Bo Lundgren stoppades i dörren av vakter när han skulle träffa Carnegies 
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personal. På frågan vem han var svarade Lundgren: ”Det är jag som äger banken.”
47

 

     Carnegie-affären fick naturligtvis stort genomslag i alla medier. Enligt många var det en 

historisk händelse som bevittnades. Enligt bedömarna hade det aldrig tidigare hänt att den 

bank som bedriver verksamhet fått sitt tillstånd indraget.
48

 

   Den 11 februari 2009 meddelade Riksgälden att riskkapitalbolagen Altor och Bure skulle bli 

Carnegies nya ägare. 

 

2.2.1. Hård dom mot Carnegie 

Tidningarnas dom mot Carnegie blev inte helt oväntat hård. Den allmänna tonen var att 

Carnegie hade misskött sig grovt. Dagens Nyheters ledarsida var på dagen för Carnegies fall, 

tillika dagen för Riksgäldens övertagande av investmentbanken, mycket hård i sin kritik mot 

Carnegies handlande. Under rubriken ”Historisk misskötsel” skrev ledarredaktionen att 

Carnegie gravt hade misskött sig och att Finansinspektionens beslut därför inte kunde bli 

något annat än att återkalla tillståndet. DN drog sig även till minnes det föregående årets 

händelser då Finansinspektionen hade bötfällt Carnegie för dålig riskkontroll. 

Ledarredaktionen var även mycket tydlig i sin analys av det som hade hänt. 

Tillståndet ryker därför att banken tagit exceptionella risker under lång 

tid genom att låna stora summor till en enskild kund, finansmannen 

Maths O Sundqvist. Enligt lagen får inte Carnegie ha en enskild 

exponering högre än 25 procent av bolagets kapital - något Carnegie 

ändå haft.
49

 

DN:s ledarsida såg, som nästan hela mediasverige, händelserna kring Carnegie som minst sagt 

uppseendeväckande. Precis som konkurrerande SvD gjorde samma dag hänvisade DN till att 

Finansinspektionen aldrig tidigare hade dragit tillbaka tillståndet från ett stort börsnoterat 

finansinstitut. 

     Det rådde till synes en viss förvirring om hur det kunde gå som det gjorde. Hur kunde ett 

stort finansinstitut sänkas av en enda persons vilda aktieaffärer? Flertalet skribenter försökte 

sig på att ge en sammanhållen bild av händelseförloppet som skulle vara förståelig av läsarna. 

Svenska Dagbladets näringslivsskribent Andreas Cervenka hade en tydlig bild klar för sig om 

hur det kunde gå så illa. 
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Hur kan en enda person sänka en bank? En förklaring: Carnegies 

utlåning till finansmannen Maths O Sundqvist motsvarar att SEB skulle 

ge en kund en kredit på 274 miljarder kronor. Carnegies fall är en 

historia om hasardspel med en hel finansmarknad som insats.
50

 

Det stod som sagt mycket snart klart att det hade begåtts åtskilliga fel i fallet med Carnegies 

undergång och sedermera återuppståndelse. Frågan var bara vem som skulle få skulden. 

Debatten i tidningarna gled med tiden över till att diskutera vem som bar skulden för 

Carnegies fall. Var det finansmannen Maths O Sundqvist som hade agerat ansvarslöst eller 

var det Carnegie som hade misskött sin verksamhet. I en analys av Carnegie-affären beskriver 

SvD:s Torbjörn Isacson den efterföljande processen som en smutskastningskampanj. 

Huvudlös utlåning, övermod och bortglömda riskbegrepp. Carnegies 

verksamhet har varit felstyrd i grunden. Nu försöker de ansvariga 

desperat kasta skulden på varandra. Det lär fortsätta flyta upp en hel del 

skräp kring Carnegie.
51

 

Isacson beskriver processen som att gamla högavlönade toppchefer och styrelseledamöter 

ville få bort strålkastarljuset från sig själva och rikta det mot någon annan. Enligt Isacson var 

det dock inte några enskilda rötägg som hade skapat situationen. Det handlade i stället om en 

kombination av övermod, girighet och en nonchalant syn på begreppet risk. Isacson menade 

att Carnegie hade kunnat undvika att bötfällas av Finansinspektionen om man hade 

kontrollerat sina risker. Det handlade om en långvarig och systematisk felstyrning av hela 

verksamheten. Kortsiktiga vinstintressen hos delar av personalen hade också spelat in, enligt 

Isacson. SvD:s ekonomiskribent avslutar sin text med att höja ett varningens finger för 

ansvariga som försöker komma undan och låtsas att de är oskyldiga. Enligt Isacson var det 

många i ledningar och styrelser, inte bara hos Carnegie, som borde ställas till svars, inte minst 

för att undvika att liknande misstag upprepas.
52

 

     Isacsons medarbetare Andreas Cervenka är inne på samma linje när han, redan ett par 

veckor innan Carnegies fall, hävdar att det går att ifrågasätta Maths O Sundqvists omdöme i 

lika hög grad som Carnegies. 

Att försätta sig i en position där man riskerar en förlust i miljardklassen 

på en enda kund är rätt och slätt sanslöst för en bank som vid årsskiftet 

bara hade knappa 3 miljarder i eget kapital och en kapitalbas på 1,65 

miljarder. Det är svårt att inte få intrycket av en firma som haft dålig, 

för att inte säga noll, koll på sina egna risker.
53
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Dagens Nyheters ekonomiskribent Patricia Hedlund lade mindre fokus på Mats O Sundqvist 

och mer på den företagskultur som hon ansåg finnas bland Carnegies anställda. 

Högt risktagande har gett Carnegies anställda och kunder 

mångmiljonbelopp genom åren. Men riskerna blev till slut för stora. 

Ledningens bristande kontroll och kraven på stora, snabba vinster drev 

den anrika investmentbanken rakt i händerna på staten.
54

 

För att belysa hennes tes om ett oansvarigt Carnegie vänder även Hedlund blicken tillbaka till 

föregående år. Enligt Hedlund hade högt risktagande och tvivelaktiga affärer orsakat banken, 

dess kunder och aktieägare mångmiljonförluster de senaste femton åren. Hedlund fortsätter att 

driva sin tes genom att hänvisa till en genomgång som tidningen Affärsvärlden gjorde 2007. 

Den visade att Carnegie, likt få andra banker, hade varit indraget i stämningar, insiderhandel, 

anmälningar och åtal. Sedan början av 1990-talet hade Carnegie varit inblandat i 17 

rättsprocesser och incidenter. Med hänsyn till Affärsvärldens genomgång frågar sig Hedlund 

hur en av Stockholms mest respekterade finansfirmor kan ha varit inblandad i så många 

tvivelaktiga affärer och till och med några fall av brottslighet. Enligt Hedlund är den främsta 

förklaringen den att ett antal personer genom åren hade utnyttjat bankens undermåliga 

kontrollsystem. 

Bankens ledning och styrelse har varit ytterst ansvariga för att skapa en 

Kultur [sic] av snabb vinstjakt där det inte varit så noga hur eller till 

vilken risk pengarna dragits in.
55

 

Hedlund var tveklöst en av dem som gick hårdast fram mot själva banken Carnegie, samtidigt 

som hon mer eller mindre lämnade Maths O Sundqvist utanför det hela. Hedlund fick dok 

medhåll från Rickard Engström, tidigare Carnegie-anställd som den 17 oktober skrev en 

debattartikel i Dagens Industri. Enligt Engström var det tydligt att kortsiktiga vinstintressen 

hade styrt banken, att Carnegie tjänade ihop till personalens enorma bonusar på fondspararnas 

bekostnad. Engströms kritik gällde dock inte bara Carnegie, utan finansvärlden i stort. 

Nepotismen är en annan av förklaringarna till att finansbranschen i dag 

skördar offer och kommer att fortsätta göra så. Under min tid i 

finansbranschen mötte jag ofta samma efternamn, fast på olika 

avdelningar eller hos kunder. Utbildning, kunskap och intresse 

värdesattes inte lika högt som rätt efternamn. Rätt umgängeskrets 

premierades och avgjorde urvalet vid anställning.
56
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2.2.2. Vild jakt på syndabock 

Det rådde en hätsk debatt om huruvida fokus skulle läggas på finansmannen Maths O 

Sundqvist och dennes vilda spekulationer på aktiemarknaden som huvudorsaken till 

Carnegies krasch, eller Carnegies och även den allmänna finansmarknadens oansvariga 

beteende. Enligt Dagens Industris ekonomiska kommentator Sophie Nachemson-Ekwall var 

svaret på varför Carnegie fick sitt banktillstånd indraget enkelt: Banken hade tydligt 

missbrukat sin roll som aktör på finansmarknaden. Nachemson-Ekwall hävdade att en 

översyn av marknadens bonussystem var ett måste. En huvudfråga var synen på risktagande. 

På kort sikt tilläts mäklarna på Carnegie att tjäna stora pengar på 

exempelvis lån till en enskild låntagare. Men när bubblan sprack 

tvingades Riksbanken och skattebetalarna skydda bolaget från konkurs 

när förtroendet rämnade. Det beteendet ska inte kunna upprepas när 

nästa finansbubbla spricker.
57

 

 

Som tidigare nämnts såg DN:s ledarsida allvarligt på det som hade hänt. DN:s ledarsida 

sällade sig till dem som valde att fokussera analysen på Carnegies styrelse och ägare. Det 

ansågs föga överraskande att Riksgäldens generaldirektör Bo Lundgren ville byta ut samtliga 

styrelseledamöter i företaget.
58

 Som ovan nämnts ansåg SvD:s Andreas Cervenka att det gick 

att ifrågasätta Maths O Sundqvists omdöme, men i lika hög grad Carnegies. Cervenka 

konstaterade dock att det var svårt att inte få intrycket av en bank haft dålig, rent ut sagt noll, 

koll på sina egna risker.
59

 

 

Mats O Sundqvist själv och representanter för Carnegie uttalade sig mycket sparsamt under 

hösten 2008. Det var först i början av 2009 som aktörerna började träda ut i rampljuset. Den 2 

mars 2009 medverkade Sundqvist i en direktsänd TV-intervju i TV8, i vilken Marja Lång, 

informationschef på Riksgälden, ska ha sagt att Maths O Sundqvist inte är ”psykiskt frisk”. 

Under rubriken ”Sundqvist vill tvätta bort skurkstämpeln” beskriver SvD:s Olle Zachrison 

Sundqvists kamp för att rentvå sitt namn.
60

 I en debattartikel i DN ställde sig flera tunga 

marknadsaktörer på Sundqvists sida. De hävdade att Sundqvist hade gjorts till syndabock och 

att Carnegie och Riksgälden vältrade över sina problem på honom. Carnegies 

utlåningsverksamhet bedrevs inte seriöst, och det var detta, inte Sundqvists agerande, som var 

det avgörande skälet till bankens indragna tillstånd. De tunga marknadsaktörerna ser jakten på 
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Sundqvist som syndabock som att det fanns intresse att förskjuta fokus från giriga 

bankdirektörer till spekulerande kunder.
61

 

     Carnegie-kraschen kom även att väcka liv i debatten om höjdare inom finansvärlden som 

utnyttjade sina positioner och gynnade varandra på bekostnad av pensionssparare och 

löntagare. Ett stort antal näringslivsveteraner publicerade i början av februari 2009 en 

debattartikel i DN med rubriken ”Direktörers maktmissbruk jämförbart med korruption”.  

En viktig orsak till problemen ansågs vara de rådande bonus- och lönesystemen. 

Bonussystemen, så kallad "rörlig ersättning", till de högsta ledarna i 

företagen lider av flera brister. En första brist är att belöningarna inte är 

knutna till prestation i någon kvalitativ mening. Belöningen beror ofta 

mer på allmänna tendenser än personliga prestationer. En andra brist är 

att bonusar snedvrider beteendet. Man lockas till kortsiktiga åtgärder 

som gynnar den egna ersättningen snarare än till långsiktigt hållbara 

program.
62

 

 

2.2.3. Sammanfattning 

Ett statligt ingripande i investmentbanken Carnegie är förvisso ingen ny företeelse. Redan i 

maj 1998 väcktes stor uppmärksamhet när statliga PK-banken köpte Carnegie 

fondkommission. Hadenius och Söderhjelm tar i sin studie upp bevakningen av PK-bankens 

Carnegie-köp och konstaterar att det mestadels var en positiv sådan. PK-bankens stora affärer 

väckte stor och mestadels positiv uppmärksamhet i pressen.
63

 Hadenius och Söderhjelm 

fastställer dock att det även fanns röster som var kritiska till affären. LO:s dåvarande 

ordförande Stig Malm beskrev affären som obegriplig.
64

 Enligt Hadenius och Söderhjelms 

undersökning var det vanligaste perspektivet i artiklar om bankerna – oavsett om de var 

skrivna av journalister, debattörer eller bankmän – företagsperspektivet. Huvudsakligen 

bedömdes branschen och bankerna, endast i undantagsfall sattes den vanliga bankkunden i 

centrum.
65

 

     Detsamma kan sägas gälla bevakningen av 2008 års Carnegie-affär. Sällan talades eller 

skrevs det något om hur den vanlige småspararen skulle påverkas av att en så stor och 

inflytelserik investmentbank som Carnegie gick omkull och togs över av statliga Riksgälden. 

Detta kan troligtvis förklaras med att den direkta påverkan på småspararen var liten. Carnegie 
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är som bekant inte en bank i ordets vanligaste betydelse då den huvudsakliga verksamheten 

går ut på personlig bankservice för förmögna personer, stiftelser och företag, samt rådgivning 

vid företagsförvärv och fusioner. För den genomsnittlige svensken är Carnegie troligtvis en 

abstrakt företeelse. 

     Likväl fylldes tidningssidorna av artiklar som berörde Carnegie-kraschen i början av 

november 2008. Och det var som sagt ingen mild dom som utfärdades. Den allmänna 

ståndpunkten i de undersökta tidningarna var att Carnegie hade misskött sig grovt och att 

kraschen var självframkallad, trots att den globala finanskris som rådde samtidigt bör ha 

hjälpt till. Flertalet skribenter lutade sig mot Finansinspektionens granskning och 

proklamerade att Carnegie minsann hade sig själva att skylla. En tvistefråga som med tiden 

framstod var om det huvudsakliga felet var bankens självt eller den vildsinte finansmannen 

Maths O Sundqvists. Det var mestadels i denna fråga de aktuella aktörerna valde att uttala sig 

i pressen. Aktörernas roll i nyhetsbevakningen var annars passiv. Rapporteringen bestod i 

stället framförallt av journalisternas egna domar över Carnegies och Maths O Sundqvists 

agerande. 

 

2.3. Kris eller inte kris för Swedbank 

Den svenska bankkoncernen Swedbank, tidigare Föreningssparbanken, var den svenska 

storbank som drabbades hårdast av den svåra ekonomiska nedgång som inträffade på hösten 

2008. Swedbanks stora exponering i de svårt drabbade Baltikum-länderna och likaledes 

krisdrabbade Ukraina fick många att anse att Swedbank var mycket illa ute. I januari 2007 

köpte Swedbank TAS-Kommerzbank i Ukraina. Prislappen var sju miljarder kronor och ett 

drygt år senare betraktades affären som mycket dåligt tajmad. Vid årsskiftet 2008/2009 

motsvarade priset en femtedel av Swedbanks totala börsvärde. För de baltiska staterna såg 

läget dystert ut under hösten 2008. Med en skälvande fastighetsmarknad och stort beroende av 

utländska lån spåddes Baltikum falla offer för finanskrisen.
66

 Eftersom Baltikum var ett 

område som uppskattades stå för cirka 16 procent av Swedbanks utlåning, vilket motsvarade 

191 miljarder svenska kronor, befarades det för vad en ekonomisk kollaps i balt-länderna 

skulle innebära för den svenska storbanken och därmed den svenska ekonomin. Swedbank 

förlorade stora pengar i Ukraina och Baltikum och tvingades den 27 oktober 2008 att göra en 

nyemission för att stärka bankens kapital. Nyemissionen innebar att alla aktieägare fick rätten 
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att för två gamla aktier teckna en ny. 

     Det var dock få ägare som nappade på erbjudandet. En av fyra aktieägare nobbade 

Swedbanks nyemission. Försäkringsbolaget Folksam gick då in som ny storägare i banken. 

Efter att börskursen rasat med nio procent meddelade Folksam - en av de största långivarna 

till Sparbanksstiftelserna som äger Swedbank - att de krävde tillbaka sina pengar, ett lån på 

cirka en miljard kronor. Det innebar att Folksam fick cirka 45 miljoner nya Swedbank-aktier. 

Tillsammans med de aktier försäkringsbolaget redan hade i banken blev det totalt 112 

miljoner aktier - en ägarandel på nära 15 procent, vilket gjorde dem till en av bankens största 

ägare. 

 

2.3.1. Kamp om förtroende 

För Swedbank utvecklades finanskrisen till en kamp om förtroende. En bank som inte har 

något förtroende hos spararna är inte värd mycket och Swedbanks förtroende minskade 

stadigt under hösten 2008. I en längre analys av Swedbanks kris sammanfattade Dagens 

Industris Mattias Mauritzon Swedbanks problem med ett ord: Förtroende. Enligt Mauritzon 

var Swedbank inte längre att lita på, inte så mycket på grund av de ekonomiska problemen 

utan snarare på grund av att banken hade misskött sin kommunikation under kreditkrisen. 

Mauritzon menade att Swedbank hade underskattat sina kreditförluster i Baltikum, vilket 

återigen ledde till huvudproblemet för Swedbank – marknaden kunde inte lita på vad 

ledningen sade. Trots återkommande förnekanden från Swedbank började det ryktas om att 

banken hade problem med finansieringen. Mauritzon var hård i sin dom mot Swedbanks sätt 

att sköta kommunikationen. 

Oavsett vad står det tydligt att den besvärande situation som omgärdar 

banken i dag bottnar en förtroendekris för ledningen. Att Riksbanken 

och Finansinspektionen säger att allt är lugnt eller att Swedbanks 

ordförande Carl Eric Stålberg anklagar blankare för att sprida 

illasinnade rykten förändrar inte den bilden. Så länge kreditkrisen 

består och Swedbank inte lägger alla kort på bordet kommer därför 

marknaden fortsätta att operera runt devisen: ”Vid tveksamhet om ett 

finansbolag, skjut först och fråga sedan.”
67

 

Mauritzons tes om att Swedbanks ledning underskattade problemen fick stöd analysföretaget 

Redburn Partners. I en artikel i SvD uttalade sig analytikerna som ansåg att Swedbanks egna 

kalkyler om kreditförluster i Baltikum var allt för optimistiska. Enligt Redburn Partners kunde 
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kreditförlusterna uppgå till hela fem miljarder kronor under 2009, dubbelt så mycket som 

Swedbanks egna kalkyler.
68

 Mauritzon och Redburn Partners fick mothugg av Swedbanks 

Baltikum-vd Erkki Raasuke som i en intervju med SvD uttalade sig om läget. Raasuke var inte 

oroad över den ekonomiska situationen i regionen och hävdade att merparten av de förfallna 

lånen skulle lösas genom återtagande av fastigheter, mark eller annan säkerhet.
69

 Därmed 

skulle Swedbanks utlånade pengar inte vara i fara. 

     I DI uttalade sig en Rain Tamm, vd Estlands största investmentbank Gild Bankers, i ett 

försök att lugna den oroliga opinionen i Sverige. Enligt Tamm var oron för en kris i Baltikum 

svårt överdriven. Tamm var heller inte orolig för att Swedbank riskerade stora förluster i 

regionen och påpekade att den mest pessimistiska rapport han hade sett när det gällde 

Swedbank indikerade att bara två procent av Swedbanks utlåning i de baltiska länderna var i 

fara.
70

 

     Med rubriker som ”Analytiker: Risken är störst i Swedbank”, ”Stora låneproblem för 

Swedbank”, ”Miljardförlust för Swedbank i Ukraina”, ”Spararna valde bort Swedbanks 

konton”, ”Ras för Swedbankssparkonton” och ”Nätmäklare varnar för Swedbank” 

framhärdade SvD, DN och DI med artiklar om Swedbank som en bank i djup kris.
71

 

Tidningarnas rapportering av den ekonomiska krisen, och Swedbanks i synnerhet, präglades 

av en dragkamp om opinionen. Den ena sidan anklagade den andra för att förvanska och 

förmörka bilden. I huvudsak var det företrädare för banker som anklagade journalister och 

analytiker för att förvärra situationen genom att helt i onödan hävda att bankernas problem var 

större än vad de i själva verket var. I början av oktober 2008 försökte Riksbankens Stefan 

Ingves och Mattias Persson lugna allmänheten. I en intervju med DI manade de båda till lugn 

i krisen och påpekade att de svenska bankerna var stabila och inte inblandade i den 

amerikanska kreditkrisen i någon större utsträckning.
72

 

     I början av mars 2009 gjorde Swedbanks vd Michael Wolf själv ett försök att lugna den 

oroliga allmänheten. Enligt Wolf var medias beskrivning av Swedbanks situation som akut 

kraftigt överdriven. I en intervju med SvD försökte han lugna oroliga kunder: 

Att säga att det är akut kris i Swedbank är vilseledande och mycket 

allvarligt. Att en ägare har ekonomiska svårigheter påverkar inte oss 

och våra kunder. Vi är väl kapitaliserade efter nyemissionen, vi har 

                                      
68

 Petersson, Johanna, ”Analytiker: Swedbank underskattar förluster”. SvD 081007. 
69

 Petersson, Johanna, ”De svenska bankerna tar hem pengar”. SvD 080926. 
70

 Palutko Maceus, Karolina, ”Estnisk bankjätte jagar kunder i Sverige”. DI 081009. 
71

 SvD 080916, Almgren, Jan. SvD 081004, Almgren, Jan. SvD 090213, Eriksson, Hasse. DN 090130, Lucas, 

Dan. DN 081204, Mellqvist, Gabriel. DI 090303,  
72

 Mellqvist, Gabriel, ”Svenska banker är stabila”. DI 081001. 



31 

 

bättre likviditet än vi någonsin haft. I det stora hela går banken väldigt 

bra.
73

 

Wolf var dock inte först ut att kritisera medias rapportering av händelseutvecklingen inom 

Swedbank. I samband med ett möte med vanliga medelklasskunder i november 2008 delade 

Swedbanks avgående vd Jan Lidén ut en rejäl känga till landets journalister. Enligt Lidén var 

Swedbank en stark bank som gick jättebra och medierna hade fel. Swedbank hade ”skrivits 

ned” av medierna och det utan grund. Utlåningen till det krisdrabbade Baltikum var inte att 

betrakta som ett problem eftersom banken räknade med att göra en total vinst på fyra 

miljarder kronor under 2008. DN rapporterade från mötet och avslutade artikeln med att 

konstatera att Lidéns peppande gav resultat. En av kunderna ska ha rest sig upp efter talet, 

bugat och tackat med orden: ”Jag mår bra nu!”
74

 

     En övervägande del av de undersökta tidningarnas egna analyser av Swedbanks situation 

var av det negativa slaget. Få, om ens några, lyfte fram positiva faktorer i 

händelseutvecklingen. En av de allra mest negativa var DN:s Maria Crofts som i konkreta 

ordalag uppmanade kunderna att överväga om Swedbank var den bästa banken att ha sina 

pengar placerade hos. 

Swedbanks kunder bör fundera över om de valt den bästa banken. Med 

de stora problemen i Baltikum är det inte säkert att banken kan ge de 

svenska kunderna den service de vill ha.
75

 

Crofts lade sedan in en brasklapp genom att säga att det egentligen inte fanns något som tydde 

på att Swedbank riskerade att gå i konkurs. Tvärtom. Staten garanterade de fyra storbankerna 

och det fick anses högst osannolikt att någon av dem skulle gå omkull. Ändå menade Crofts 

att det fanns anledning för kunderna att fundera på om Swedbank var den bästa banken. 

     Hur den här typen av pessimistiska artiklar påverkade allmänhetens tilltro till Swedbank är 

en fråga vars svar är mycket svårt att utröna. Den mångårige ekonomijournalisten Olle 

Rossander var dock övertygad om att mediernas svarta rapportering var av ondo. Under 

rubriken ”Under finanskrisen sviker massmedierna sitt ansvar” ifrågasatte Rossander att ingen 

framhöll bankernas, trots allt, positiva resultat. Läsare, kunder och ägare lämnades i sticket 

menade Rossander. 

Trots att rykten rasat i flera veckor om hur hårt våra svenska banker 

drabbats har inte någon ekonomiredaktion lyckats leverera en enda rejäl 

företagsanalys av exempelvis Swedbank. Läsare, kunder och ägare har 
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lämnats i sticket av massmediernas ekonomibevakning. Ingen 

ekonomijournalist har ägnat sig åt vad som måste vara höstens 

viktigaste företagsanalys. Och detta är inte någon plötsligt påkommen 

försumlighet. Under flera år har ekonomiredaktionerna struntat i att 

tydligt beskriva bankernas hittills lysande resultat.
76

 

 

Rossander, som genom sin karriär bland annat fungerat som chefredaktör för Affärsvärlden, 

chef för DN:s ekonomiredaktion samt skrivit ett flertal böcker i ämnet, ansåg att jäktade 

ekonomireportrar tvingades bli passiva mikrofonhållare som vidarebefordrade andras 

uttalanden. Rossander önskade att fler reportrar ägnade mer tid åt att ifrågasätta källornas 

motiv för att på så sätt bespara allmänheten mycket oro. Rossander vill samtidigt påpeka att 

han inte skyller finanskrisen på massmedierna eller att det inte fanns anledning till oro. 

Däremot menade han att allmänheten inte hade fått någon chans till att bilda sig en 

välgrundad uppfattning om situationen. 

     Petter Andréasson, grundare och vd för Andréasson PR, skrev i ett debattinlägg i DI att det 

var direkt felaktigt att skylla krisen på medierna.
77

 Andréasson höll inte med Mattias 

Mauritzon som i samma tidning tolv dagar tidigare hade hävdat att det var Swedbanks dåliga 

kommunikation som var huvudorsaken till bankens problem. Enligt Andréasson var det 

uppenbart att Sverige och världen befann sig i en klassisk ekonomisk kris som berodde på 

orealistiska värderingar av tillgångar kombinerat med vettlöst risktagande. Andréasson tyckte 

att det var rent av löjligt när hans kollegor i branschen gick ut med antydningar om att 

Swedbanks förtroendekris var en fråga om dålig kommunikation. Det var att kraftigt 

överskatta mediernas roll. Andréasson medgav ändå att kommunikationen var viktig för att 

minska osäkerheten, men den kunde inte vara lösningen på eller orsaken till finanskrisen. 

Andréasson tar sedan upp Swedbanks kommunikation som ett av de sämre exemplen. 

 

Swedbank är kanske det värsta exemplet. Banken kablade länge ut att 

allt var bra, också i Baltikum och på den svenska bostadsmarknaden. 

Swedbanks vd lät nästan som Bagdad Bob när han förklarade att inga 

sparare övergav banken och att den inte förväntade sig ökade 

kreditförluster. Med tanke på att köerna ringlade på Swedbanks kontor 

och att ingen skulle kunna sälja sin villa ens i närheten av den prisnivå 

som gällde för några månader sedan var denna kommunikation inte helt 

trovärdig.
78
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2.3.2. ”Bankkunderna förtjänar att bjudas in till kalaset” 

 

Krisen för Swedbank kom, tillsammans med Carnegie-kraschen, att bli startpunkten för en 

vild debatt och ett mediedrev som präglade det svenska nyhetsutbudet långt in på 2009. Det 

handlade naturligtvis om de så kallade chefsbonusarna. I mars 2009 kom det fram att 

Swedbank hade delat ut stora bonusar till bankens chefer i Ukraina och Baltikum, trots de 

stora ekonomiska förluster som gjorts i regionerna. SvD avslöjade att Swedbank hade betalat 

ut 35 miljoner kronor i bonus för 2008 till cheferna i det ukrainska dotterbolaget.
79

 Bankens 

ledning i Baltikum hade fått 14 miljoner kronor. Detta fick inte helt oväntat stort genomslag i 

medierna och Swedbanks handlande kritiserades hårt eftersom banken hade skrivit ned värdet 

på sin ukrainska bank med 1,4 miljarder. Swedbanks kommunikationsdirektör Thomas 

Backteman fick frågan hur det kunde bli bonus samtidigt som man gjorde en nedskrivning på 

1,4 miljarder. Hans svar blev inte mer uttömmande än ”Det är en mycket bra fråga”.
80

 Några 

dagar senare gick Swedbanks nya storägare Folksam ut i medierna med budskapet att 

Swedbank borde överväga möjligheten att kräva tillbaka bonuspengarna.
81

 

     DN:s ekonomiskribenter gick hårt ut och fördömde Swedbanks och de övriga 

storbankernas bonussystem. Under rubriken ”Bankkunderna förtjänar att bjudas in till kalaset” 

skrev Maria Crofts att bankernas kunder borde bjudas in när det vankas bonuskalas. 

Det är kunderna som betalat storbankernas vinster. Därför borde de 

också vara bjudna till bonuskalaset. De svenska storbankerna anser sig 

ha råd att dela ut 5,7 miljarder kronor till sina anställda. Det är ofattbart 

mycket pengar. Faktiskt lika mycket som staten betalar ut i barnbidrag 

under tre månader. Men storbankerna är sannerligen inte lika generösa 

mot kunderna. Trots att det är de som betalar. Hos tre av de fyra 

storbankerna kostar det fortfarande pengar att använda internetbanken 

för att betala sina räkningar själv. Att använda girokuvert är ännu 

dyrare.
82

 

 

Crofts fick medhåll av sina tidningskollegor Patricia Hedelius och Bosse Andersson som 

gjorde en genomgång av storbankernas bonusar. 

Storbankerna pressas av kreditförluster och flera av dem har begärt 

hjälp av både aktieägare och staten. Ändå betalar storbankerna ut totalt 

5,7 miljarder kronor i bonusar till de anställda för 2008, enligt DN 

ekonomis genomgång.
83
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Hedelius och Andersson ställde bankernas representanter mot väggen för att reda ut hur det 

kunde betalas ut så höga bonusar i en tid då bankerna hade det sämre ställt än på länge. I 

artikeln konstaterar de att Swedbank hade betalat ut bonusar i miljardklassen medan ägarna 

fick avsluta 2008 med att skjuta in 12,5 miljarder kronor i verksamheten. 

 

2.3.3. Sammanfattning 

 

Pressbevakningen av Swedbank under hösten 2008 och våren 2009 skiljer sig till karaktären 

från bevakningen av Carnegie-affären och fordonskrisen. Den största skillnaden är att 

debatten som fördes i tidningarna skedde mellan två läger. Representanter för de olika 

bankerna och i viss mån även journalister kritiserade ekonomijournalisterna och analytikerna 

för deras sätt att beskriva och analysera. Detta läger ansåg att ekonomijournalisterna och 

analytikerna var onödigt negativa vilket snarast förvärrade problemen för bankerna. Det är 

värt att notera att det, samtidigt som finanskrisen härjade, fördes en debatt om hur 

finanskrisen framställdes. Det andra lägret bestod av ekonomijournalisterna själva som 

naturligtvis hävdade att de hade all rätt att analysera och beskriva på det sätt de ansåg var rätt. 

     Tidningarnas rapportering av bankkrisen, och i synnerhet Swedbanks kris, utgjordes å ena 

sidan av skribenternas egna analyser, och å andra sidan av uttalanden från aktörerna. I de fall 

då aktörerna, det vill säga bankernas representanter, själva uttalade sig fick de göra det ostört. 

I samma artiklar fällde journalisterna sällan egna kommentarer. Dessa flödade dock fritt i 

analyser, krönikor och olika kommenterande texter. Tidningarna gjorde även upprepade 

avslöjanden där hittills ännu inte kända uppgifter framkom och som ställde bankerna mot 

väggen. Detta gällde i synnerhet i fråga om bonusavslöjanden. 

     Detta pekar mot att det har skett en förändring sedan bankkrisen i slutet av 1980-talet. 

Hadenius och Söderhjelm beskriver en nyhetsbevakning där de undersökta tidningarna 

intervjuade och rapporterade, men någon oberoende granskning förekom sällan.
84

 Hadenius 

och Söderhjelms resultat tyder på att journalisterna i huvudsak fungerade som förmedlare av 

information från aktörerna inom bankvärlden. Bankerna hade ett tydligt informationsövertag. 

Bankernas representanter stod för en stor del av informationen. Hadenius och Söderhjelm 

förklarar även att det fanns en optimistisk grundton i medierna som präglades av personer 

som företrädde bankerna. Studierna av medierapporteringen under hösten 2008 och våren 

2009 tyder på att situationen har förändrats dramatiskt. Representanter för Swedbank försökte 
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påverka opinionen genom att i intervjuer hävda att allt var väl ställt med banken. Deras 

uttalanden fick dock ringa genomslag och övertrumfades av journalisternas kritiska analyser 

och avslöjanden av delikata detaljer om bonusar med mera.  

 

3. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att utreda om det har skett någon förändring i svenska 

tidningars sätt att bevaka ekonomiska kriser. Utgångspunkten för undersökningen har varit 

Hadenius och Söderhjelms studie av fem tidningars rapportering av bankkrisen 1984-1990. 

Mina resultat ska ställas i jämförelse med de som presenteras av Hadenius och Söderhjelm. 

     Hadenius och Söderhjelm konstaterar först och främst att de kritiska granskningarna under 

bankkrisen var få. De avregleringar som ägde rum under senare delen av 1980-talet möttes av 

ett stort stöd från tidningarna. Det fanns visserligen varnande röster, men de var sällsynta. 

Hadenius och Söderhjelm tolkar detta som ett resultat av journalisternas bristande kunskaper 

inom området. Ekonomijournalisterna var vana vid att bevaka en reglerad kreditmarknad, och 

saknade djupgående kunskaper om hur en avreglerad marknad fungerade. Enligt Hadenius 

och Söderhjelm var det endast ett fåtal reportrar som gjorde egna granskande undersökningar. 

En av dessa var Johan Selander på Svenska Dagbladet som drog fram egna frågeställningar 

vid rapporteringen av avregleringarna.
85

 

     Denna brist på djupgående kunskaper ledde i sin tur till att aktörerna på marknaden spelade 

en stor roll i medierna. Hadenius och Söderhjelm beskriver detta som ett tydligt fenomen. 

Bristen på kritiska artiklar hörde samman med att olika bankmän, ekonomer och politiker 

hade ett informationsövertag över journalisterna. De visste helt enkelt mer och kunde därför 

styra rapporteringen. Hadenius och Söderhjelm konstaterar att journalistiken på detta sätt ofta 

blev av språkrörskaraktär. Ett framträdande drag hos rapporteringen var att det rådde en 

samstämmighet mellan ledande aktörer och ekonomijournalisterna om det goda i 

avregleringarna.
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     Detta är ett drag som framstår som mycket främmande sett till dagens ekonomijournalistik. 

Som min studie visar varierar graden av inblandning av aktörerna mellan de olika 

händelserna. I nyhetsrapporteringen av fordonskrisen var de aktuella aktörerna jämförelsevis 

mycket tillknäppta. Tidningarna försågs med mycket lite information. Det går med all 

sannolikhet att säga att biltillverkarna inte försökte styra rapporteringen, snarare lämnades 
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journalisterna till att själva spekulera. Mycket av nyhetsbevakningen bestod av 

ryktesspridning som grundades på obekräftade uppgifter från anonyma källor. Journalisterna 

tvingades att själva spekulera i ett försök att ge läsarna en bild av vad det var som pågick med 

de svenska biltillverkarna. Utomstående ”experter” eller analytiker bjöds ofta in för att 

kommentera händelseförloppet och sia om framtiden. 

     De tre undersökta tidningarnas rapportering av Carnegie-kraschen var till synes än mer 

befriad från inblandning av aktörerna, på gott och ont måhända. Maths O Sundqvist och 

representanter för Carnegie uttalade sig mycket sällan, för att inte säga aldrig. Det var först 

när skuldfrågan skulle behandlas som både Maths O Sundqvist själv och personer inom 

näringslivet som höll honom bakom ryggen gjorde försök att påverka opinionen. 

     Nyhetsbevakningen av Swedbanks kris kan sägas överensstämma bättre med den som 

beskrivs av Hadenius och Söderhjelm. Aktörerna försökte, mer frekvent än i de övriga fallen, 

påverka opinionen genom att göra positiva uttalanden i tidningarna. Det fanns dock samtidigt 

en kritisk och granskande journalistik. Det var långt ifrån en samstämmighet mellan aktörer 

och journalister som rådde i frågan. Läsarna var inte på något sätt enbart hänvisade till 

aktörernas uttalanden. Tidningarna gjorde flertalet avslöjanden som fick stort genomslag och 

ställde bankerna mot väggen. Ett av de mest uppmärksammade avslöjanden var när SvD 

luskade ut att Swedbanks estniska chefer hade fått mångmiljonbonusar trots miljardförluster i 

regionen. Detta tyder på att det har skett en förändring av ekonomijournalistiken sedan 

bankkrisen i slutet av 1980-talet. För att säkerställa att en förändring verkligen har skett 

behövs dock en studie av samma omfattning som Hadenius och Söderhjelms. 

     Hur har då denna eventuella förändring av tidningarnas rapportering av finanskrisen 

påverkat händelseförloppet? Hadenius och Söderhjelm ställer sig aldrig frågan hur 1980-talets 

ekonomijournalistik och dess brist på kritiskt granskande påverkade den allmänna opinionen – 

och i förlängningen – händelseförloppet. I inledningen till föreliggande uppsats diskuterades 

olika teoribildningar i frågan om medias påverkan på verkligheten. Ekecrantz och Olsson 

hävdar att det är ett absolut måste att ställa frågan hur det journalistiska arbetet samverkar 

med verkligheten och hur verkligheten påverkas av denna samverkan. Ekecrantz och Olsson 

lägger fram två synsätt som är diametralt motsatta varandra. Förmedlingsteorin mot 

konstruktivismen. Förmedlingsteorin beskrivs som den officiella förklaringen till hur en nyhet 

blir till. Verkligheten är vad den är och den journalistiska insatsen begränsas till att tolka och 

beskriva verkligheten.
87

 Enligt Ekecrantz och Olsson är konstruktivismen ett mer realistiskt 
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synsätt. Konstruktivismen utgår ifrån att nyheter fylls med innehåll som egentligen inte har 

speciellt mycket att göra med verkligheten. Nyheten är en konstruktion av journalisten och 

den redaktion inom vilken journalisten arbetar. När en journalist skriver en nyhet skapas 

samtidigt den händelse, den verklighet som nyheten ska förmedla.
88

 Om det inte vore för 

journalisterna skulle vi förmodligen inte tala om någon finanskris. Finanskrisen skulle således 

inte existera i allmänhetens medvetande. 

     Det konstruktivistiska synsättet går mycket bra att applicera på den förtroendekris som den 

svenska storbanken Swedbank genomled hösten 2008 och våren 2009. Redan när krisen 

pågick var det ett fåtal debattörer som påpekade att det egentligen inte fanns någon kris, 

Swedbanks problem var resultatet av dålig kommunikation från bankens sida och negativ 

publicitet i tidningarna. Var det möjligen så att Swedbanks kris var en konstruktion, till stor 

del byggd av ekonomijournalisterna? Enligt den konstruktivistiska modellen är det mycket 

möjligt, för att inte säga säkert, att det var så. Om tidningarna inte hade basunerat med 

rubriker om Swedbanks mångmiljardförluster och ekonomiska experter som varnade 

kunderna för att spara sina pengar i Swedbank hade krisen förmodligen aldrig ägt rum. Den 

hade åtminstone inte nått samma omfattning. Enligt förmedlingsmodellen skulle Swedbanks 

kris dock redan ha varit ett faktum innan tidningarnas rapportering började. Tidningarna 

förmedlade bara informationen om Swedbanks problem till läsarna. 

     I fråga om de svenska personbilstillverkarnas kris är det svårare att hävda att 

mediebevakningen påverkade i någon riktning. Volvos och Saabs problem var i huvudsak 

resultat av de amerikanska ägarnas kräftgång. Ingen kan dock förneka att de svenska 

tillverkarnas svårigheter att sälja sina bilar i några större massor bidrog till att Volvo och Saab 

sannolikt inte var långt att gå i konkurs hösten 2008 och våren 2009. Den negativa 

medierapporteringen om biltillverkarna gjorde det förmodligen inte lättare att sälja Volvo- 

och Saab-bilar. För vem vill köpa en bil för flera hundra tusen kronor av ett företag som kan 

vara försatt i konkurs när som helst? De svenska biltillverkarnas problem var stora och kanske 

hade de varit mindre om bilden av dem i tidningarna varit en annan. Ur ett konstruktivistiskt 

synsätt hjälpte tidningarna till att förvärra fordonskrisen genom att måla en bild av 

biltillverkarna som företag på randen till konkurs. 

     Carnegie-kraschen är desto mera svårdömd ur det konstruktivistiska perspektivet. 

Händelseförloppet i Carnegie-affären hösten 2008 skedde mestadels ”över huvudet” på 

allmänheten. Den direkta påverkan på småspararen var liten och därför skrevs det sällan något 
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om hur allmänheten kunde påverkas av Carnegie-kraschen. Desto mer livligt skrevs och 

diskuterades det om vem som bar skulden för Carnegies kris. Var det banken själv eller den 

vildsinte finansmannen Maths O Sundqvist? Här spelade media en stor roll som debattforum 

för de olika ståndpunkterna, men också som en syndare. Flera tunga marknadsaktörer ställde 

sig till exempel på Sundqvists sida och hävdade att såväl media som Carnegie utmålade 

Sundqvist som syndabock på lösa grunder. 

     Carnegie-kraschen, såväl som Swedbanks tvivelaktiga affärer i Ukraina och Baltikum, gav 

sedermera upphov till en hett omdiskuterad fråga. Efter åtskilliga avslöjanden om 

näringslivstoppar som fått mångmiljonbonusar trots dåliga resultat för bolagen följde en vild 

debatt om bonussystemen i många svenska företag. En diskussion som kulminerade när det 

framkom att pensionsbolaget AMF betalat ut höga bonusar till ledningen samtidigt som 

AMF:s sparare fått se sina utbetalningar sänkas. 
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