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Abstract 

SVT:s Uppdrag granskning sände i januari-februari 2011 två avslöjande reportage om Ikea 
och dess grundare Ingvar Kamprad. I den här uppsatsen görs en kvantitativ innehållsanalys av 
hur dagstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Smålandsposten och Svenska 
Dagbladet rapporterade kring Kamprad i 74 artiklar under efterspelet till granskningen. 
Forskningsfrågan är huruvida rapporteringen i ett mediedrev styrs av huvudpersonens status i 
samhället. Resultatet tolkas med hjälp av teorier om mediedrev och framing och jämförs med 
tidigare forskning om två politiska affärer: Rainer-affären 1983 och Freivalds-affären 2000. 
Undersökningen visar att flertalet kriterier för ett mediedrev inte stämmer in på rapportering-
en kring Kamprad. Rapporteringen var inte tillräckligt omfattande, inriktningen var inte ensi-
dig och utgången var inte oviss. Beskrivningen av Kamprad som ett nationalhelgon var rela-
tivt vanlig i de undersökta artiklarna. Däremot tycks rapporteringen inte huvudsakligen ha 
styrts av Kamprads status i samhället. Flera alternativa förklaringar kan finnas, däribland att 
affären inte var tillräckligt spektakulär, att Kamprad inte hade någon chefsposition att avgå 
ifrån samt att det var en tids- och resurskrävande uppgift för tidningarna att gräva fram nya 
uppgifter i sakfrågan. 

Nyckelord: journalistik, Kamprad, mediedrev, nationalhelgon, politiker. 
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1 Inledning 

Han är mannen som grundat ett världsomspännande möbelimperium, promoverats till heders-
doktor vid Lunds universitet, blivit utsedd till årets svensk i världen och årets kronobergare 
samt erhållit högre betyg än någon annan i mätningar av svenska folkets förtroende för ledare. 
När Medieakademin genomförde sin årliga förtroendebarometer 2008 uppgav 78 procent av 
svarspersonerna att de hade mycket eller ganska stort förtroende för Ikeas grundare Ingvar 
Kamprad. Närmast därefter kom Sveriges Radios dåvarande vd Kerstin Brunnberg och Hen-
nes & Mauritz styrelseordförande Stefan Persson på vardera 44 procent. Motsvarande siffra 
för statsminister Fredrik Reinfeldt var 39 procent och för dåvarande oppositionsledare Mona 
Sahlin 33 procent. ”I ett kunskapssamhälle som det svenska är förtroende ett centralt feno-
men”, skriver professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull i rapporten från Medieaka-
demin och fortsätter: ”De institutioner, organisationer, medier eller ledare som åtnjuter högt 
förtroende har ett försteg. Den som har människors tilltro äger ett viktigt socialt kapital. Sam-
tidigt är förtroende en grund för att orientera sig i den mångfald av budskap som sprids. För-
troende fungerar som en referenspunkt - både för enskilda medborgare och för andra sam-
hällsaktörer.” (Torekull 1998; Medieakademin 2008). 
 
Ingvar Kamprads unika ställning i samhället har beskrivits på ett träffsäkert sätt av pr-
konsulten och bloggaren Paul Ronge, som menade att en medial attack mot Kamprad inte är 
som att svära i kyrkan utan snarare som att ”hälla en tunna skit över Gud”: 
 

Kamprad är en svensk nationalklenod i stil med Astrid Lindgren, midsommar, röd stuga med 
vita knutar, svenska kräftor, köttbullar, julskinka och Absolut. Snål, småländsk bondpojk med 
båda fötterna på IKEA-golvet. Gud nåde den som ger sig på honom! (Ronge 2008) 

 
Ikeagrundaren har under större delen av sin karriär varit journalisternas favorit. Redan när det 
första Ikeavaruhuset öppnade i Älmhult 1958 beskrevs Ingvar Kamprad som den lille blyge 
smålänningen från små omständigheter som satte arbetets flit före allt annat. ”Journalisterna 
älskade att försöka överträffa varandra i målande skildringar av det närmast lutherskt drivna 
företaget, vars chef inte unnade sig mycket själv och var den förste att komma till arbetet och 
den siste att gå hem”, skriver författaren Thomas Sjöberg i en inofficiell biografi över Kamp-
rad (Sjöberg 1998). Han var också företagsledaren som inte dolde sina svagheter utan snarare 
koketterade med dem: 
 

Han drog gärna snyftsagan om sin ordblindhet och han älskade att jämföra sig med den rädde 
haren. Han hymlade inte om sina tillkortakommanden och hur han grät när hela världen tyck-
tes vara emot honom. Här hade tidningarna en tvättäkta kapitalist som verkade mänsklig och 
som dessutom var någorlunda tillgänglig till skillnad från den sedvanlige toppdirektören i när-
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ingslivet. Ingvar Kamprad tycktes ha mer gemensamt med Åsa Nisse än med Marcus Wallen-
berg. (Sjöberg 1998:220) 

 
Sin starka och grundmurade ställning i samhället till trots har Ingvar Kamprad, som formellt 
lämnade chefsstolen på Ikea 1986, knappast varit immun mot skandaler genom åren, även om 
mediestormarna relativt snabbt blåst över och det mesta återgått till det normala. Det som i 
Bertil Torekulls officiella biografi över Kamprad beskrivs som Ikeas värsta mediala kris nå-
gonsin inträffade när Expressen 1994 avslöjade Kamprads nazistiska förflutna. Han tvingades 
till en offentlig avbön och bad alla anställda om ursäkt för sina ”ungdomssynder” som riske-
rade att underminera förtroendet för hela Ikea (Torekull 1998:153-160). 
Vid sidan av de ovan nämnda biografierna har Johan Stenebo, som tidigare varit nära medar-
betare till Ingvar Kamprad, skrivit en bok om sina två decennier i maktens korridorer på Ikea 
(Stenebo 2009). I boken vill Stenebo ge en mer mångfacetterad bild av Ikeagrundaren än vad 
som framkommit i medierna: 
 

Mitt intryck är att Kamprad oerhört skickligt använder överdrifter som gränsar till lögner för att 
skapa en bild av sig och IKEA som gagnar företaget. Världens rikaste man blir dessutom dub-
belt så spännande om han är nersupen, dyslektiker, usel på engelska och till råga på allt ”lite 
smådum” som han brukar uttrycka det i journalisters sällskap. Om någon skulle tvivla så har 
Ingvar Kamprad utan varje tvekan en av vår tids skarpaste hjärnor. Han är bara förbaskat bra 
på att dölja det. Och han vet mer än väl varför han gör det. (Stenebo 2009:40-41) 

 
Det sägs ibland med en liknelse hämtad från älgskogen att alla journalister drömmer om att 
fälla en tolvtaggare – det kan vara en minister, en generaldirektör eller kanske ett kommunal-
råd. En besläktad jaktmetafor är mediedrev, som brukar användas för att beskriva mediernas 
agerande vid politiska skandaler. Likt drevkarlar går medierna i grupp åt samma håll och med 
samma mål: att fälla bytet (Nord 2001:26). 
 
Även om Ingvar Kamprad inte är politiker framstår Ikeas grundare vid en första anblick som 
högvilt i en sådan mediedramaturgi. Att få Ingvar Kamprad, denne folkkäre smålänning som 
sägs åka andra klass trots att han är miljardär, på fall borde vara en rejäl fjäder i hatten för en 
journalist som drömmer om det stora avslöjandet. Som tidigare nämnts har Kamprad genom 
sina bedrifter och sin personlighet blivit en nationalklenod eller ett nationalhelgon för många 
svenskar. Med nationalhelgon avses en person som beundras av ett helt folk. Ursprungligen 
användes begreppet om en nations beskyddare, till exempel den romerska statens nationalhel-
gon. Numera kan ordet även användas i meningar som: ”De svenska tennisstjärnorna blev 
något av nationalhelgon.” (Nationalencyklopedin 2011). 
 
Detta faktum tog också SVT:s Uppdrag granskning fasta på när det undersökande samhälls-
magasinet ägnade två program åt Ikea och Ingvar Kamprad i januari-februari 2011. Efter näs-
tan ett års grävjobb väntade sig Uppdrag granskning starka reaktioner på uppgifterna i sina 
reportage. Det handlade om 100 miljarder kronor som påståddes ha gömts undan i ett skatte-
paradis och en Ikeagrundare som inte hade berättat hela sanningen. I påannonsen till det första 
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reportaget lät programledaren Janne Josefsson flera Älmhultsbor berätta om sin beundran för 
Ingvar Kamprad. Sedan konstaterade han: 
 

– Ja, ni märker själva, Ingvar Kamprad är en hjälte förmodligen för de flesta utav oss. Så långt 
ifrån en hjärtlös, girig kapitalist man över huvud taget kan komma, och Ikea det mest genuint 
svenska vi kan tänka oss. Men efter kvällens reportage av Magnus Svenungsson och Lars-
Göran Svensson kanske ni ställer er frågan: Hur kunde Ingvar Kamprad så länge undanhålla 
den verkliga och sanna historien om sig själv och Ikea? (SVT 2011) 

 
Av detta uttalande att döma var det som upplagt för ett omfattande mediedrev mot Kamprad, 
ett drev som kunde ha lett till huvudpersonens avgång om det handlat om en förtroendevald 
politiker eller en offentlig tjänsteman. Men nu var det Ingvar Kamprad som stod i centrum för 
mediernas intresse - mannen som under sin långa och framgångsrika karriär grundat ett mö-
belimperium, promoverats till hedersdoktor, blivit utsedd till årets svensk i världen och årets 
kronobergare samt fått dubbelt så höga förtroendesiffror som statsministern. Hur gestaltar sig 
mediernas rapportering när blåsvädret gäller en sådan person? 
 
I den här uppsatsen görs en innehållsanalys av fem dagstidningars rapportering kring Ingvar 
Kamprad under efterspelet till tv-reportagen. För att undersöka om rapporteringen var annor-
lunda i jämförelse med rapporteringen kring politiska affärer ställs den mot tidigare forskning 
om Rainer-affären 1983 och Freivalds-affären 2000. Ett alternativ hade varit att undersöka 
rapporteringen kring ett annat nationalhelgon, exempelvis friidrottaren Ludmila Engquist som 
hamnade i mediestormen när hon avslöjades för dopning 2001, eller finansmannen Refaat El-
Sayed som blev utsedd till årets svensk 1985 men som sedan ertappades med att ha ljugit om 
sin doktorsexamen. Även jämförelsematerialet hade kunnat vara ett annat. Istället för att jäm-
föra med Rainer-affären och Freivalds-affären hade man kunnat jämföra med drevet mot ex-
empelvis arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin som avgick 2010 när ett påstått sexköp 
uppdagades, eller blåsvädret kring Mona Sahlin i samband med den så kallade Toblerone-
affären 1995.  
 
Det finns flera skäl till att jag har valt att undersöka rapporteringen kring just Ingvar Kamprad 
och ställa den mot Rainer-affären och Freivalds-affären. Ämnesvalet är till att börja med ak-
tuellt med tanke på att Kamprad-affären utspelade sig i början av 2011. Vidare bygger affä-
rerna kring såväl Ingvar Kamprad som Ove Rainer och Laila Freivalds på att huvudpersonen 
inte lever som den lär. Justitieminister Ove Rainers skatteupplägg och justitieminister Laila 
Freivalds lägenhetsköp ansågs strida mot Socialdemokraternas politik. Ingvar Kamprad an-
klagades för att kontrollera en stiftelse värd 100 miljarder kronor trots att han enligt egen ut-
sago inte är rik. Dessutom innebär denna jämförelse att jag i min undersökning kan använda 
mig av ett forskningsupplägg som tidigare har visat sig fungera väl. Närmare bestämt det 
forskningsupplägg som Lars Nord (2001) använder i sin undersökning av Rainer-affären och 
Freivalds-affären. 
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2 Händelseförloppet 

Genom ett antal nedslag under 27 dagars rapportering kring Ingvar Kamprad ges här en över-
siktlig bild av händelseförloppet. Syftet är att ge en första inblick när det gäller vinkling, arti-
keltyper, intervjupersoner, med mera. På det sättet får läsaren av den här uppsatsen en upp-
fattning om händelseutvecklingen i denna affär, där inte bara Ikeagrundaren utan även journa-
listerna och skattesystemet i Sverige fick utstå kritik. 
 
25 januari. Expressen publicerar en oansenlig artikel i botten på sidan 14. Läsarna får veta att 
84-årige Ingvar Kamprad har surnat till när en reporter från SVT:s Uppdrag granskning ställt 
frågor om hans förmögenhet. ”Hur kan du ställa sådana frågor? Du är ju snurrig i huvudet”, 
uppges Ikeagrundaren ha sagt vid en konfrontation som ägt rum på möbelföretagets årliga 
julfest i Älmhult. 
 
26 januari. På kvällen sänds programmet där Uppdrag granskning med reportrarna Magnus 
Svenungsson och Lars-Göran Svensson i spetsen gör gällande att Ingvar Kamprad har 100 
miljarder kronor undangömda i en topphemlig stiftelse i skatteparadiset Liechtenstein. Dess-
utom påstås Kamprad fortfarande ha total kontroll över det Ikea han säger sig ha skänkt bort 
till en holländsk stiftelse för drygt 30 år sedan. 
Samma dag publicerar Smålandsposten flera helsidesartiklar skrivna av reportern Bosse Vi-
kingson som ingått i Uppdrag gransknings projektgrupp och nu kan berätta historien om ”Ike-
as svindlande affärer i hemliga skatteparadis” i lokaltidningen med redaktion i Kamprads 
hemtrakter. 
Expressen gör en helsida med rubriken ”Han har gömt 100 miljarder”. Ikea meddelar att man 
inte ger några kommentarer förrän programmet har sänds, men att kunderna kommer att kun-
na ställa sina frågor till företaget i en chatt nästa dag. 
 
27 januari. ”Tittarna rasar mot SVT efter granskningen av Ingvar Kamprad och hans privata 
miljarder”, skriver Expressen och berättar att i många av de 5 500 frågor som ställdes i SVT:s 
chatt efter programmet försvarade tittarna Ikeagrundaren. Magnus Svenungsson säger i en 
kommentar: ”Vi ger oss in på helig mark, det väcker reaktioner och folk är upprörda.” Själv 
förklarar Ingvar Kamprad sitt utbrott mot reportern med att han är nästan 85 år gammal och 
var mycket trött efter en lång dag. Han bekräftar Uppdrag gransknings uppgift om att Ikea har 
en stiftelse i Liechtenstein men hävdar att det i sammanhanget helt saknar betydelse. 
Smålandsposten fortsätter att skriva om Ikeas stiftelser och skatteplanering. I andra tidningar 
handlar såväl tv-krönikor som insändare och ledare om Kamprad och Ikea denna dag. 
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28 januari. Smålandsposten berättar att avslöjandena om Ikea ”slog ner som en bomb” för en 
lokal fackkämpe i Älmhult. En annan facklig representant säger: ”Det känns lite otrevligt kan-
ske att vi inte visste om stiftelsen i Liechtenstein.” Samtidigt påpekar hon att många arbets-
kamrater på Ikea tycker att det blivit en storm i ett vattenglas. 
Svenska Dagbladet skriver att avslöjandet uppmärksammats stort i internationella medier, 
särskilt i Tyskland som är Ikeas största marknad. En insändarskribent i Dagens Nyheter tycker 
att Ingvar Kamprad borde ha dåligt samvete. 
Uppdrag gransknings programledare Janne Josefsson hävdar i Expressen att Kamprad gör en 
taktisk bedömning när han vägrar ställa upp på en intervju: ”Nu när han får så stort stöd tän-
ker han att folk ställer upp på honom ändå.” 
Finansminister Anders Borg uttalar sig i samma tidning om Kamprads miljarder i utlandet. 
”Jag skulle naturligtvis önska att han betalade mer pengar i skatt i Sverige”, säger Borg. 
 
29 januari. Hans Sjögren, professor i ekonomisk historia och institutionell ekonomi, skriver 
på Svenska Dagbladets debattsida att kritiken mot Ingvar Kamprad och hans imperiebygge 
”vittnar om okunnighet och upprepar ett gammalt förakt för entreprenörer”. Enligt professorn 
bör kritiken istället vändas mot den svenska modellen som tvingat framgångsrika familjeföre-
tagare att gå i exil för att säkra arvet. 
Krönikören Johan Hakelius skriver i Aftonbladet att Uppdrag granskning egentligen bara av-
slöjat det alla redan visste: att Kamprad är en snål smålänning. 
Expressen sammanfattar i en ordrik artikel de senaste dagarnas turbulens och konstaterar att 
folk i allmänhet inte är upprörda över Kamprads skatteplanering. Däremot är folk arga på 
SVT som framställde Ikeagrundaren som en skattesmitare. ”Ingvar Kamprad är som en urfa-
der, en plastmorfar, för oss”, säger psykologen Jörgen Oom. 
 
30 januari. I en debattartikel i Expressen skriver Smålandspostens chefredaktör Magnus 
Karlsson under rubriken ”Kamprad är hela Smålands helgon” om allmänhetens reaktioner på 
Smålandspostens avslöjanden: ”En kollega på tidningen gick och klippte sig samma dag som 
våra första reportage publicerades. Med saxen vinande runt örat fick hon lyssna på hur en hel 
frisörsalong ställde sig på Ingvar Kamprads sida.” 
 
31 januari. Fredrik Virtanen kallar Ikea för en sekt i en nöjeskrönika i Aftonbladet och berät-
tar om hur förbannad han en gång blev på filmstjärnan Edward Norton, som hade mage att 
dissa Ikeas möbler: ”Det är som med ens familj. Den kan man bråka med och rent av avsky, 
internt, men gud nåde den utböling som säger ett ont ord om min bror - dåru.” 
 
2 februari. Uppdrag granskning sänder program nummer två. Man berättar om reaktionerna 
på det förra programmet, och om framtiden för Ikea. När Ingvar Kamprad inte längre styr Ikea 
kommer troligen hans tre söner att ta över företaget. ”I Älmhult hoppas man, och tror, på 
framtiden. I en stiftelse i Liechtenstein finns svaren. Men vad som står i de dokument som 
reglerar stiftelsen i detalj är hemligt. Om det står något om Älmhult, eller om sönerna, vet 
bara några få”, säger Magnus Svenungsson. 
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3 februari. Tv-krönikören Johan Croneman skriver i Dagens Nyheter att Magnus Svenungs-
son och Lars-Göran Svensson gjort ett ”excellent journalistiskt grundarbete” i sin granskning 
av Ikea, men att gårdagskvällens uppföljning ändå inte gav särskilt mycket mer: ”Det fanns 
nästan en lite bitter ton i programmet. Mejlskörden till Uppdrag granskning-redaktionen gav 
vid handen att starkast var kritiken av kritiken: Rör inte vår Ingvar Kamprad.” 
Smålandsposten berättar att en stadgeändring inom Ikea öppnar för mer välgörenhet. Tidning-
en publicerar även en debattartikel skriven av Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap 
vid Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping. ”Alla svenskar, särskilt vi i Småland, kän-
ner sig berörda nu när media igångsätter ett välorganiserat tvåfrontsangrepp på Ingvar Kamp-
rad och hans livsverk”, skriver Bengt Johannisson som en gång krönt Ingvar Kamprad med en 
doktorshatt. 
 
4 februari. Under rubriken ”Männen styr Ikea” skriver Smålandsposten att mansdominansen 
är stor inom Ikeasfären. Av de 29 viktigaste styrelseposterna är bara tre vikta för kvinnor. 
En insändarskribent i Dagens Nyheter menar att Ingvar Kamprad nu har visat sitt rätta ansik-
te: ”Ingvar, vad har du gjort oss? Visat ditt rätta ansikte. En girigbuk, en simpel kapitalist som 
gör som alla andra kapitalister som vi avskyr.” 
 
7 februari. Göran Grosskopf, styrelseordförande för Ikea, ägnas ett uppslag i Aftonbladet. 
Det berättas att den 65-årige skatteprofessorn även haft tunga roller inom Tetra Laval, som i 
likhet med Ikea ägnar sig åt avancerad skatteplanering. 
Även Svenska Dagbladet spinner vidare på granskningen av Ikea. Det finns fler än Ingvar 
Kamprad som är ovilliga att låta sina företagsvinster beskattas: ”För svensk del kan man 
nämna andra folkliga ikoner, som öl-familjen Spendrups och åtminstone ett av de båda B:na i 
popgruppen ABBA, vilka utnyttjat den mycket låga skatten i Holland på royaltyinkomster.” 
 
8 februari. En insändarskribent i Aftonbladet tycker att Ingvar Kamprad är värd att bli rik, 
och undrar varför ingen i massmedia har tagit upp den verkliga orsaken till att Kamprad flyt-
tade utomlands med Ikeas huvudkontor: ”Har man glömt att skattesatsen för en framgångsrik 
företagare på 1960- och 70-talet låg på mellan 80 och 100,02 procent av inkomsten?” 
Aftonbladet avslöjar att Ikeas styrelseordförande Göran Grosskopf öppnar för en flytt tillbaka 
till Sverige, eftersom han anser att skatterna blivit mer gynnsamma för företag som Ikea. 
Därmed skulle Ikea kunna bli ”blågult” igen. 
 
10 februari. Tv-krönikören Jan-Olov Andersson i Aftonbladet konstaterar att granskningen 
av Ikea inneburit höga tittarsiffror för Uppdrag granskning: ”SVT:s samhällsmagasin har haft 
en kanonstart på säsongen och slog nytt rekord under sin tioåriga historia med drygt 1,5 mil-
joner tittare för första programmet om Ingvar Kamprad och Ikea.” 
 
15 februari. ”Stränga internationella ekonomiska regleringar och transaktionsskatter måste 
införas för att minska nackdelarna med skatteflykt, osund skatteplanering och för att förhindra 
illojal konkurrens mellan små och stora företag”, skriver en insändarskribent i Expressen ap-
ropå avslöjandet om Ingvar Kamprads skatteplanering. 
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20 februari. ”Hetsen mot ägare drev bort Ikea” är rubriken på en ledare i Svenska Dagbladet 
som tar upp villkoren för svenska företagare på 1970-talet. ”Många trodde på fullt allvar att 
det gick att skapa en kapitalism utan kapitalister. Ägandet skulle regleras och beskattas bort”, 
skriver Anders Ydstedt. 
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3 Vetenskaplig frågeställning och syfte 

Att undersöka rapporteringen kring en person som Ingvar Kamprad är intressant inte minst 
med tanke på att mycket av den tidigare forskningen handlar om folkvalda politiker som av 
någon anledning hamnat i blåsväder. Hur förhåller sig medierna till ett nationalhelgon, som 
inte har förtroendet från väljarna att leva upp till, i jämförelse med hur man förhåller sig till en 
folkvald politiker som kan utkrävas ansvar på ett helt annat sätt? 
 
Hypotesen i denna magisteruppsats är att de vanliga mekanismerna i ett mediedrev sätts ur 
spel när drevet riktar sig mot nationalhelgon som Ingvar Kamprad. Deras ställning i samhället 
och allmänhetens stöd för dem gör att rapporteringen blir annorlunda i jämförelse med om 
skandalen hade gällt en minister eller ett kommunalråd utan helgonstatus. I undersökningen 
analyserar jag det mediala efterspelet till tv-reportagen och ställer rapporteringen mot tidigare 
forskning kring två politiska affärer som inträffade med 17 års mellanrum, Rainer-affären 
1983 och Freivalds-affären 2000. Dessa affärer beskrivs mer ingående i teorikapitlet. 
 
Den övergripande forskningsfrågan är huruvida rapporteringen i ett mediedrev styrs av hu-
vudpersonens status i samhället. Forskningsfrågan är uppdelad på tre frågeställningar som ska 
ge svar på rapporteringens omfattning och karaktär, jämföra rapporteringen kring Kamprad 
med rapporteringen kring två politiska affärer samt beskriva hur Kamprads status som natio-
nalhelgon framträdde i rapporteringen: 
 

• Hur rapporterade Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Smålandsposten och 
Svenska Dagbladet kring Ikeas grundare Ingvar Kamprad under efterspelet till Upp-
drag gransknings avslöjande reportage? 

• Vilka likheter och skillnader fanns i jämförelse med hur medierna rapporterade kring 
Ove Rainer och Laila Freivalds? 

• Hur beskrevs nationalhelgonet Kamprad och vilken betydelse för affärens utgång till-
skrevs hans status i samhället? 
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4 Teori 

I detta kapitel presenteras de teoriska utgångspunkterna för undersökningen i form av teorier 
kring mediedrev och framing. En utförlig genomgång görs också av Lars Nords tidigare 
forskning kring två politiska affärer som i den här uppsatsen ställs mot Kamprad-affären. 

4.1 Mediedrevets kännetecken 

När man talar om ett drev i jaktsammanhang syftar man på företeelsen när människor och 
hundar spårar upp och driver viltet mot jägaren. Definitionen av ett mediedrev är inte lika 
självklar. Lars Nord (2001:28) konstaterar att ett mediedrev kännetecknas av en omfattande 
mediebevakning där storstadsmedierna spelar en viktig roll. Bevakningen är ensidig och foku-
serar kring en viss dramatik kring händelsen med särskilda aktörer och roller och konflikt-
mönster. Vidare kan drevet bara pågå under en begränsad tid, och det finns oftast bara ut-
rymme för ett mediedrev åt gången även om viss uppmärksamhet kan ges åt parallella affärer. 
Sist men inte minst måste förloppet som skildras ha en oviss utgång. 
 
Joakim Nilsson (2004:107) menar att drevjournalistiken bland annat präglas av att en stor del 
nyhetsagenter fokuserar på samma händelse i återkommande reportage och nyhetsbevakning-
ar över en viss tidsrymd. Han lyfter även fram drevens karaktär av konkretiserade nyheter där 
en symbol eller företeelse skapar en kedjereaktion av bevakning från olika nyhetsförmedlare. 
Dessutom finns en rent normativ aspekt som man ofta hänvisar till för att kritisera journalist-
kollektivet för en överdriven eller onyanserad rapportering, nämligen att drevjournalistiken 
med få undantag är präglad av en journalistisk idé som inte gör någon skillnad mellan en per-
sons offentliga och privata liv. 
 
Sigurd Allern och Ester Pollack (2009:11-12) har i sin definition av ett mediedrev hämtat in-
spiration inte bara från Lars Nord och Joakim Nilsson, utan även från Göran Rosenberg och 
Tor Midtbø. Enligt denna definition är ett mediedrev en omfattande, intensiv och kritisk rap-
portering riktad mot en eller flera personer, organisationer eller institutioner. Rapporteringen 
innehåller personfokuserade anklagelser om normbrott som karaktäriseras som en skandal, där 
flera dominerande redaktioner och nyhetsmedier deltar under en viss tid, med samma perspek-
tiv, journalistiska huvudvinkling och dramaturgi, och där utgången är oviss. Med andra ord 
räcker det inte med att en tidning publicerar några avslöjande artiklar om en politiker för att 
man ska kunna tala om ett drev. Enligt ovanstående definition måste flera redaktioner jaga i 
flock och göra samma nyhetsvärdering. Viktigt är också att rapporteringen har prägeln av en 
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följetong. Ovissheten när det gäller konsekvenser och resultat av rapporteringen bidrar till 
ökad uppmärksamhet och spänning. På grund av det inbyggda osäkerhetsmomentet går det 
inte heller att planera ett mediedrev i form av en reportageserie eller en politisk kampanj. 

4.2 Drevets kritiska punkter 

Vad är det då som gör att vissa skandaler utvecklas till långvariga mediedrev medan andra dör 
ut efter en kortare tids rapportering? Joakim Nilsson (2004:112) menar att det i varje form av 
drevjournalistik uppkommer kritiska punkter när drevet kan bära eller brista beroende på vad 
den utpekade gör. Dels måste nya uppgifter tillföras för att granskningen ska kunna fortsätta, 
dels skulle en granskning som visar sig vara felaktig sänka mediekanalens trovärdighet. 
Många drevobjekt väljer därför att ta strid mot medierna, vilket är naturligt i de fall där avslö-
jandet visar sig vara felaktigt, missvisande eller uppfattas som oväsentligt av både nyhetskon-
sumenter och den person som står i centrum för drevet. Men det händer också att drevobjekt 
väljer att inte samarbeta trots att medierna har belägg för de uppgifter som framkommer i 
granskningen. 
 

I det första ledet av drevrespons kan försvaret från ett drevobjekt klassas i två kategorier: An-
tingen a) ”ingenting felaktigt har inträffat” eller b) ”jag lägger alla papper på bordet”. Nyhets-
journalisterna kan i sin tur endast agera på två sätt - antingen dra tillbaka uppgifterna eller föra 
fram bekräftelser på att anklagelserna är solida och fortsätta att uppdaga fler belägg för 
granskningen. (Nilsson 2004:112) 

 
I nästa skede kan drevobjektet enligt Nilsson välja mellan att återigen förneka allting och att 
försöka jämka sina tidigare utsagor med de bevis som journalisterna för fram - den sistnämn-
da strategin innebär att drevobjektet påstår att journalisterna har rätt men ändå fel. Det finns 
även ett tredje alternativ där drevobjektet använder sig av skrämseltaktik genom att hota jour-
nalistkollektivet eller på annat sätt framföra direkta anklagelser mot enskilda journalister. 

4.3 Två politiska affärer - Ove Rainer och Laila Freivalds 

Lars Nord (2001) har undersökt mediebilden av två svenska justitieministrar - Ove Rainer och 
Laila Freivalds - som avgått efter politiska affärer. I Ove Rainers fall var det debatten kring 
hans köp av privatobligationer i syfte att minska sin taxerade inkomst som ledde till hans av-
gång i november 1983. Laila Freivalds avgick i september 2000 efter debatten kring hennes 
lägenhetsköp i samband med att lägenheten omvandlades från hyresrätt till bostadsrätt. I un-
dersökningen görs en kvantitativ innehållsanalys som kompletteras med vissa kvalitativa ob-
servationer i form av typiska citat ur artiklar och inslag. Empirin består av artiklar från Afton-
bladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet samt inslag från nyhetssändning-
arna Aktuellt 21.00, Rapport 19.30 och Nyheterna i TV4 22.00. Syftet med studien är att un-
dersöka och jämföra mediebilderna av de båda fallen med varandra. Nord frågar sig vilka 
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likheter och skillnader som finns och vad de beror på, hur affärerna utvecklas i medierna, vil-
ka aktörer som kommer till tals och vilken uppfattning de företräder, om medierna är både 
aktör och arena (domare och skådeplats) samt om det är befogat att tala om mediedrev i dessa 
båda fall eller om rapporteringen följer andra mönster. 
 
Omfattningen av mediebevakningen skiljer sig åt mellan de båda fallen. Rainer-affären omfat-
tar totalt 89 artiklar/inslag vilket ger ett genomsnitt på nästan 10 artiklar/inslag per dag. Frei-
valds-affären omfattar 66 artiklar/inslag eller 2,3 artiklar/inslag per dag. Även i fråga om ar-
tiklarnas storlek och inslagens längd var publiciteten större i Rainer-affären, vilket delvis kan 
förklaras med de förändringar som skett i medielandskapet mellan 1983 och 2000. 
Om man tittar närmare på händelseförloppen hade Freivalds-affären ett mer utdraget förlopp 
med 28 dagar från första publiceringstillfället till att Laila Freivalds avgick. Rapporteringen 
var som mest intensiv redan dag två med 13 artiklar/inslag. Sedan minskade intensiteten och 
under en mellanperiod bestod rapporteringen endast av enstaka artiklar och inslag. Dag 27 
kunde en ökning noteras i samband med att ett avgörande möte hölls i justitieministerns bo-
stadsrättsförening. 
I Rainer-affären dröjde det bara nio dagar från första publiceringstillfället till att Ove Rainer 
lämnade sin post. Förloppet var mycket mer koncentrerat och ökningen av antalet artik-
lar/inslag skedde mycket kraftigare än i Freivalds-affären. Toppnoteringen i publiceringsin-
tensitet med 39 artiklar/inslag inträffade dag nio då Ove Rainer avgick. 
 
I denna uppsats görs en undersökning av fem dagstidningars rapportering kring Ingvar Kamp-
rad, vilket jag återkommer till i kapitlet Metod och material. För att kunna jämföra min under-
sökning med Lars Nords studie är det relevant att titta närmare på just dagstidningarnas rap-
portering i Rainer-affären och Freivalds-affären. En av Nords slutsatser är att kvällspressens 
bevakning generellt sett verkar vara mer omfattande och pådrivande än morgonpressens i 
båda de studerade affärerna, vilket kan ha sin förklaring i att sensations- och personorienterat 
material är vanligast i de medier som är mest beroende av att dagligen vinna en helt ny publik. 
En tydlig skillnad finns mellan affärerna. 1983 rapporterar enbart kvällspressen under de för-
sta dagarna i förloppet - det dröjer till dag fyra innan morgontidningarna börjar skriva om 
saken. 2000 finns även morgontidningarna med på banan i ett tidigt skede. Lars Nord gör yt-
terligare en intressant observation: 
 

När det gäller Freivalds-affären, kan sägas att stormen bedarrar efter en vecka och då är det i 
princip ingen nyhet längre. Intressant är det faktum att det, trots avsaknaden av ny information 
i ämnet, ändå skrivs en och annan artikel. Notabelt är också att morgontidningarna under 
denna informationsfattiga period (dag 8 - 26) skriver fler artiklar än kvällspressen. (Nord 
2001:41) 

 
Vid sidan av bevakningens omfattning analyserar Nord bevakningens inriktning i de båda 
affärerna. En aspekt som undersöks är artiklarnas och inslagens huvudsakliga tendens, eller 
partiskhet med ett annat ord. Bedömningen grundas i första hand på de källor som kommer till 
tals och den grundläggande ton som finns i artikeln/inslaget. När det gäller Rainer-affären är 
”negativ till huvudpersonen” och ”neutral” de klart vanligaste tendenserna. Kritiken mot Rai-
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ners agerande är i många fall både hård och personlig, men sammantaget finns ändå en balans 
mellan antalet artiklar/inslag som är neutrala och antalet som är negativa till huvudpersonens 
agerande. 
I Freivalds-affären dominerar däremot det negativt orienterade materialet, vilket främst kom-
mer till uttryck genom att personer som är negativt inställda till Laila Freivalds får stort ut-
rymme. 
 
För att se vilka olika perspektiv på affärerna som lyfts fram gör Lars Nord även en bedömning 
av den huvudsakliga vinkeln i varje artikel/inslag. I Freivalds-affären är de moraliskt vinklade 
artiklarna/inslagen helt dominerande, medan det i Rainer-affären är liten skillnad mellan de 
två vanligaste vinklingarna: den moraliska och den politiska. I Rainer-affären är också den 
ekonomiska vinklingen relativt vanlig. Mindre vanliga vinklingar är juridisk, massmedial, 
trivialiserande, spin-off och annan. 
Studien visar att flertalet medier redan i ett tidigt skede är någorlunda överens om att Ove 
Rainer rent juridiskt inte gjort något fel. Debatten kommer istället att handla dels om huruvida 
Rainers eget agerande är moraliskt rätt eller fel, dels om huruvida det är rätt att kräva ett visst 
moraliskt agerande från en socialdemokrat eller inte. I Freivalds-affären gäller diskussionen 
främst det moraliskt försvarbara i att ett socialdemokratiskt statsråd agerar i strid med social-
demokratins officiella bostadspolitik. Moralfrågorna diskuteras här på ett annat sätt, och Laila 
Freivalds moral döms inte ut lika explicit som Rainers. 
 
Intressant är att det förekommer ett antal texter som klart stöder mediernas agerande när det 
gäller rapporteringen av de båda affärerna. Enligt Nord är det svårare att hitta någon självkri-
tisk hållning. Samtidigt utsätts de båda politikerna för en närgången bevakning med den nu-
mera klassiska scenen utanför Laila Freivalds lägenhetsdörr som främsta exempel. ”Ni borde 
skämmas!” ryter en ursinnig minister till de journalister som samlats i trapphuset för att få en 
kommentar. Även Ove Rainer utsätts för påtryckningar om att uttala sig och i flera medier 
ställs krav på hans avgång. 
 
Ove Rainer och Laila Freivalds är de vanligaste personliga källorna i materialet, vilket enligt 
Lars Nord knappast är överraskande. Även statsministern är en viktig uppgiftslämnare i båda 
fallen. Dessutom har ”kritikern från de egna leden” en viktig funktion som pådrivare av kon-
flikten. Den sistnämnda aktören utgörs i båda affärerna av partikamrater som kritiserar Ove 
Rainer respektive Laila Freivalds. 
På samma tema undersöker Nord i vilken utsträckning huvudpersonerna får komma till tals. 
Huvudpersonens syn på affären kan anses vara viktig för en saklig nyhetsrapportering. Det 
visar sig att Laila Freivalds får komma till tals i 24 av 60 artiklar/inslag medan Ove Rainer får 
göra sig hörd i 22 av 76 artiklar/inslag. Bland annat refereras till Ove Rainers personliga re-
dogörelse i fyra medier. Redogörelsen publiceras på nyhetsplats i två tidningar, vilket innebär 
att Rainer helt oemotsagd får redogöra för händelseförloppet. Laila Freivalds ges inte samma 
möjlighet till bemötande på nyhetsplats, men får däremot skriva själv på Aftonbladets debatt-
sida. 
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Avgångskrav är en annan aspekt som studeras. Skillnaden är i det avseendet stor mellan de 
båda fallen. I Rainer-affären finns 18 krav på avgång medan det i Freivalds-affären bara före-
kommer ett sådant uttalat krav. Redan i ett tidigt skede av Rainer-affären diskuteras, både på 
ledar- och nyhetsplats, avgång som en möjlig och ibland önskvärd utväg för Rainer. Lars 
Nord har i sin undersökning inte inkluderat indirekta krav på avgång, men konstaterar att det 
även förekommer avgångskrav som går att läsa ut mellan raderna. 
 
Sammanfattningsvis finns stora skillnader i hur dessa affärer skildras i medierna. Det gäller 
både rapporteringens omfattning och dess inriktning. Rainer-affären ägnas betydligt större 
intresse, har ett snabbt förlopp på drygt en vecka och når sin kulmen efter en intensiv stegring 
dag för dag. Freivalds-affären behandlas sparsamt i medierna men under en period av fyra-
fem veckor. Lars Nord anser att det kan finnas flera möjliga förklaringar till variationerna i 
mängden inslag och artiklar. En förklaring är att en politisk affär med ett statsråd i centrum 
var en mycket större nyhet 1983 eftersom man då inte hade sett särskilt många sådana händel-
ser i svensk politik. 
 

2000 var de stora kommunala skandalerna i Gävle och Motala historia, liksom en rad andra 
fall från hög politisk nivå. Framförallt hade då vice statsminister Mona Sahlin avgått 1995 efter 
en mycket intensiv mediebevakning. Politiska affärer hör nu mer till den politiska vardagen, el-
ler mer korrekt till den medierade politiska vardagen, eftersom merparten av alla folkvalda 
också i vår tid varken kunnat beskyllas för maktmissbruk eller myglande. (Nord 2001:62) 

 
Det lägre antalet artiklar och inslag i Freivalds-affären kan också bero på att politiska nyheter 
hade ett sämre nyhetsvärde 2000 än 1983. I jämförelse med till exempel ekonomi- och nöjes-
journalistik tycks den politiska journalistiken ha förlorat terräng. Nord lägger dock in en re-
servation: flera nya programformer i tv kan ha skildrat Freivalds-affären vid sidan av de ordi-
narie nyhetsprogrammens huvudsändningar. 
 
Som tidigare nämnts finns även skillnader i tendens och vinkling. 2000 dominerar den mora-
liska vinklingen i materialet och flertalet artiklar och inslag är kritiska till Laila Freivalds age-
rande. 1983 är rapporteringen inte lika ensidig utan innehåller många artiklar/inslag med poli-
tisk vinkling och neutral tendens vid sidan av det moraliska och kritiska materialet. Enligt 
Nord fångar dessa skillnader möjligen flera generella förändringar i den politiska journalisti-
ken under de år som gått mellan affärerna. Resultaten stödjer delvis tesen att det ökade me-
dieutbudet med fler medier inte gett en ökad mångfald innehållsmässigt. Dessutom kan den 
framträdande skildringen av politikern istället för politiken i Freivalds-affären vara en speg-
ling av mer djupgående förändringar av det politiska klimatet i Sverige med ett ökat inslag av 
personifiering. Utvecklingen sammanfaller med en medierapportering där både medielogikens 
dramaturgiska krav och marknadsstyrningens avkastningskrav uppmuntrar till ett mer privat 
tilltal. 
 
En annan stor skillnad gäller antalet avgångskrav i rapporteringen. 2000 är det nästan ingen 
som kräver huvudpersonens avgång medan sådana krav är relativt vanliga 1983. Förändringen 
är sannolikt ett tecken på en gradvis förskjutning av journalistiska ideal - från 1980-talets 
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granskande och avslöjande skjutjärnsjournalistik till 2000-talets mjukare journalistideal som 
kommer till uttryck genom exempelvis personliga reportage, individuellt hållna krönikor och 
mer förutsättningslösa och öppna samtal. 
 

Samtidigt har en viss distans mellan journalist och politiker etablerats. Journalisten reflekterar 
ofta på håll och kommer mer ofta med egna omdömen. Men det sker inte i en nära konfronta-
tion. Det vore en smula löjligt att direkt skrika på politikerns avgång eller spekulera i detta. I 
stället vidmakthålls ett drama med en och annan antydning och spekulation, lite ironi eller mer 
renodlad populism med inslag av politikerförakt. TV-reportern i studion som svarar på en kol-
legas frågor om statsrådet gör rätt eller fel är ganska typisk för den nya tidens politiska journa-
listik. (Nord 2001:64) 

 
Frågan om det var mediedrev som fällde Ove Rainer och Laila Freivalds får inget entydigt 
svar i Lars Nords undersökning. De båda affärerna lever upp till vissa men inte alla kriterier 
för ett mediedrev. När det gäller Rainer-affären tyder såväl omfattningen på bevakningen som 
den ovissa utgången på att det handlade om ett mediedrev. Däremot var inte bevakningen sär-
skilt ensidig, eftersom olika tendenser i materialet kom fram och flera olika perspektiv blev 
belysta. Slutsatsen är därför att det inte handlade om något typiskt mediedrev. I Freivalds-
affären var det tvärtom. Rapporteringens ensidiga inriktning och den ovissa utgången i affären 
levde upp till kraven på ett mediedrev. Däremot var det inget mediedrev i fråga om bevak-
ningens omfattning. 

4.4 Framing 

För att undersöka bilden av Ingvar Kamprad används i denna uppsats även teorin om framing, 
som är en av de mest använda och citerade teorierna under de senaste decennierna. På svenska 
talar man ibland om gestaltningsteorin, men framing kan även översättas med utformning, 
inramning eller upplägg. Framing innebär att utforma eller gestalta något på ett särskilt sätt, 
vilket i mediesammanhang betyder att journalister väljer ut vissa aspekter när de utformar sina 
artiklar och inslag och därigenom gestaltar verkligheten på ett visst sätt. Det innebär samtidigt 
att de framhäver vissa specifika problembeskrivningar, orsaksförklaringar, värderingar 
och/eller sätt att lösa problem. Beroende på vilka gestaltningar som används aktiveras olika 
associationsbanor och tankar, vilket påverkar människor till mer eller mindre förutsägbara 
slutsatser (Strömbäck 2009:118-124). 
 

Gestaltningarna kan vara uttryck för medvetna försök att påverka opinionen, men också för 
sådant som uppfattas som mer eller mindre självklart eller för djupt liggande kulturella värde-
ringar, normer och myter. Gemensamt är att gestaltningarna tar sig uttryck i specifika sätt att 
organisera information och skapa sammanhang genom val av vinkel, fakta, attribut, källor och 
ord. (Strömbäck 2009:124) 
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5 Metod och material 

Detta kapitel ägnas åt en diskussion kring undersökningens metodval samt en presentation av 
det material som analyseras. Kapitlet avslutas med en diskussion om undersökningens validi-
tet och reliabilitet. 

5.1 Metod 

Den forskningsdesign som använts i uppsatsen är en teoriprövande design, vilket innebär att 
undersökningen huvudsakligen prövat huruvida förklaringsfaktorer som valts ut i början av 
undersökningen stöds av resultaten. Närmare bestämt handlar det om en jämförande studie 
med mest olika-design där rapporteringen i Kamprad-affären ställts mot tidigare forskning om 
Rainer-affären och Freivalds-affären. En sådan forskningsdesign innebär att man väljer ut fall 
som har olika värden på alla de variabler man vill avfärda som tänkbara förklaringar men 
samma värde på den egna favoritvariabeln (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 
2007:97-122). 
 
Skillnaderna mellan Kamprad-affären å ena sidan och Rainer-affären och Freivalds-affären å 
andra sidan är fler än likheterna. Medan Ingvar Kamprad är en affärsman med status som na-
tionalhelgon var Ove Rainer och Laila Freivalds politiker utan helgonstatus. Rapporteringen 
ledde inte till några synliga konsekvenser för Kamprad medan såväl Rainer som Freivalds 
avgick ur regeringen. Den gemensamma nämnaren, och det som gör affärerna relevanta att 
jämföra, är att alla tre anklagades för att inte leva som de lärde. Den snåle Kamprad som på-
stått att han inte är rik anklagades för att via en stiftelse i ett skatteparadis ha tillgång till 100 
miljarder kronor. Socialdemokraten Ove Rainer anklagades för att ha smitit från att betala 
skatt genom att köpa obligationer för pengarna, vilket inte stämde överens med S-linjen. Den 
andra socialdemokraten, Laila Freivalds, anklagades för att ha brutit mot Socialdemokraternas 
politik genom att omvandla sin hyresrätt till en bostadsrätt. 
 
Tanken med studien har varit att göra en empirisk prövning av hypotesen att mediernas rap-
portering i ett mediedrev huvudsakligen styrs av personens status i samhället. Det skulle inne-
bära att ett nationalhelgon visas större hänsyn i rapporteringen än en vanlig politiker. Den 
oberoende variabeln i undersökningen är således statusen i samhället, och den beroende vari-
abeln som ska mätas är hur medierna rapporterade om Kamprad respektive Rainer och Frei-
valds. Om undersökningen visar att rapporteringen skiljer sig åt mellan Kamprad-affären och 
de båda politiska affärerna, trots att kärnfrågan i alla tre affärerna var att huvudpersonen inte 
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levde som den lärde, kan man dra slutsatsen att hypotesen fått stöd och att alternativa teorier 
fått en försvagad ställning. Om det tvärtom inte finns någon skillnad i rapporteringen blir slut-
satsen den motsatta. 
 
Vidare har en kvantitativ innehållsanalys använts för att analysera de artiklar som ingått i un-
dersökningen, vilket är en lämplig metod när man vill undersöka hur frekvent olika innehålls-
liga kategorier förekommer i ett material samt hur stort utrymme i tid eller rum de får (Esaias-
son et al. 2007:223). Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att göra en kvalitativ textana-
lys för att tränga djupare in i texterna och upptäcka aspekter som går förlorade i en kvantitativ 
analys. Skälet till att jag ändå valde en kvantitativ metod, med vissa kvalitativa inslag, var att 
det gav möjlighet att ta ett helhetsgrepp på rapporteringen och dra generella slutsatser om hur 
Kamprad-affären skildrades i tidningarna. Den valda metoden gjorde dessutom att undersök-
ningens resultat till stora delar kunde jämföras med Lars Nords (2001) undersökning om Rai-
ner-affären och Freivalds-affären, vilket inte hade varit möjligt vid en kvalitativ analys. Lars 
Nords undersökning har också kommit till användning i operationaliseringen av mina fråge-
ställningar genom att jag med vissa justeringar har kunnat använda många av Nords variabler, 
variabelvärden och kodningsanvisningar. 

5.2 Material 

I undersökningen används material från fem svenska papperstidningar: Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet och Smålandsposten. De fyra förstnämnda tid-
ningarna ingår i undersökningen för att de är rikstäckande tidningar som når många läsare och 
för att jag vill titta på rapporteringen i både morgontidningar och kvällstidningar. Genom att 
inkludera Smålandsposten, som är den största lokaltidningen i Kronobergs län, får jag en bild 
av rapporteringen i en tidning med anknytning till Ingvar Kamprads hemtrakter kring Älm-
hult, där också Ikeas huvudkontor finns. Smålandsposten skrev inte bara om efterspelet till 
Uppdrag gransknings reportage utan hade även ett samarbete med SVT-programmet, vilket 
resulterade i ett flertal artiklar om Ikea och Ingvar Kamprad. Trots att min undersökning går 
ut på att analysera det mediala efterspelet och inte granskningen i sig, ser jag en poäng i att ta 
med Smålandsposten i undersökningen just på grund av den lokala anknytningen till Älmhult. 
För att få en helhetsbild av rapporteringen ingår tidningarnas samtliga avdelningar i under-
sökningen. Med tanke på att en stor del av rapporteringen skedde i form av krönikor, debattar-
tiklar och ledare anser jag att även den typen av material måste beaktas i en heltäckande ana-
lys av rapporteringen. 
 
Inför valet av tidsperiod att undersöka har jag tittat på när rapporteringen kring Kamprad var 
som mest intensiv. En sökning på ”Kamprad” i Mediearkivet (Retriever Research) gav 70 
träffar i januari 2011 och 58 träffar i februari 2011. I sökningen ingick Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet och Smålandsposten. Den första artikeln under 
den perioden som handlade om uppgifterna i Uppdrag granskning publicerades i Expressen 
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den 25 januari, dagen innan det första reportaget sändes i SVT, och den 25 januari blir därmed 
startdatum för min undersökning. Att välja ett slutdatum är en svårare uppgift med tanke på 
att rapporteringen saknar en tydlig avslutning i form av att huvudpersonen avgår eller får 
sparken. Vid en genomgång av materialet har jag dock kunnat se att rapporteringen var som 
mest intensiv i månadsskiftet januari-februari för att senare under februari få en mer blygsam 
omfattning. Den sista artikeln som ingår i undersökningen publicerades i Svenska Dagbladet 
den 20 februari. En sökning med samma sökord och urval under perioden den 25 januari till 
den 20 februari gav sammanlagt 110 träffar. Ett antal träffar som handlar om Ingvar Kamprad 
i andra sammanhang än Uppdrag gransknings och Smålandspostens granskning eller är irrele-
vanta av andra anledningar har sorterats bort. Exempel på träffar som inte ingår i undersök-
ningen är förstasidor, tyckarpaneler, ”dagens sms” och webbkommentarer från en tidnings 
nätupplaga som publicerats i papperstidningen. Användningen av ”Kamprad” som sökord och 
inte ”Ikea” eller liknande har också inneburit att ett mindre antal artiklar om granskningen 
inte kommit med i undersökningen. Skälet till att inte inkludera samtliga artiklar om gransk-
ningen är att studien gäller bilden av Ingvar Kamprad och inte bilden av Ikea, vilket innebär 
att dessa artiklar varken hade varit relevanta eller möjliga att analysera med mitt mätinstru-
ment. 

5.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet kan definieras som överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 
indikator eller enklare uttryckt att vi mäter det som vi påstår att vi mäter (Esaiasson et al. 
2007:63). Som jag nämnde ovan har jag använt mig av en beprövad operationalisering som 
den etablerade forskaren Lars Nord tidigare använt i en undersökning, vilket inte betyder att 
jag har kopierat operationaliseringen rakt av utan att fundera på dess rimlighet. Tvärtom har 
operationaliseringen anpassats efter min studie samtidigt som förändringarna som gjorts inte 
varit så stora att undersökningens resultat inte gått att jämföra med Nords resultat. I jämförel-
sen har jag på olika sätt tagit hänsyn till att de båda undersökningarna inte har samma urval. 
Det som förenar studierna är att båda undersöker rapporteringen i Aftonbladet, Expressen, 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Skillnaden är att Nord även har tittat på nyhetssänd-
ningar i SVT och TV4, medan jag har analyserat Smålandspostens artiklar. För att uppnå så 
god validitet som möjligt har jag därför inte gjort några direkta jämförelser i absoluta tal utan 
istället tittat på de olika innehållsliga kategoriernas relativa fördelning. Det viktiga har varit 
att identifiera och jämföra materialets tendenser i stora drag snarare än att ställa exempelvis 
14 artiklar/inslag i Rainer-affären mot 17 artiklar i Kamprad-affären. När det har varit nöd-
vändigt har jag uteslutit Smålandsposten från jämförelsen för att enbart jämföra rikstäckande 
morgontidningar respektive kvällstidningar. 
 
Vidare finns det variabler som till sin karaktär är lättare att undersöka än andra, och därmed 
blir även validiteten högre. Antalet artiklar per tidning och artikeltyp hör till den kategorin, 
medan variabler som ”huvudsaklig tendens” och ”huvudsaklig vinkling” i högre grad är öpp-
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na för tolkning. Om en annan forskare gjorde samma undersökning skulle resultaten kanske 
bli något annorlunda för den här typen av variabler. För att uppnå en så god validitet som 
möjligt har jag utformat relativt detaljerade kodningsanvisningar (se bilaga 3) som utvecklas 
ytterligare i resultatredovisningen. 
 
Reliabilitet handlar om frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel, vilket man bör vara 
uppmärksam på under datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen (Esaiasson et 
al. 2007:70). För att uppnå en god reliabilitet under datainsamlingen har jag analyserat delar 
av materialet flera gånger. Databearbetningen har gjorts i ett kalkylprogram där jag genomgå-
ende har räknat samman antalet innehållsliga kategorier för att kontrollera att det stämmer 
överens med antalet artiklar. Slarvfel har på det sättet kunnat upptäckas. 
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6 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultaten av den innehållsanalys som ska besvara uppsatsens fråge-
ställningar om rapporteringen kring Kamprad. Redovisningens första del ägnas åt rapporte-
ringens omfattning räknat i antalet artiklar av olika typer och deras storlek på tidningssidorna. 
Redovisningens andra del är inriktad på rapporteringens karaktär i form av vinkling, källor, 
referenser och framing med mera. Resultaten jämförs med Lars Nords undersökning av Rai-
ner-affären och Freivalds-affären. 

6.1 Rapporteringens omfattning 

En viktig ingrediens i ett mediedrev är att en omfattande och intensiv rapportering sker i flera 
dominerande redaktioner och nyhetsmedier under en viss tidsperiod (Allern & Pollack 2009). 
För att beskriva rapporteringens omfattning kategoriseras artiklarna i denna redovisning efter 
publiceringsdag, tidning, artikeltyp och storlek. 

6.1.1 Artiklar per dag 

Totalt ingår 74 artiklar i undersökningen varav hälften, 37 stycken, publicerades under rap-
porteringens första sju dagar i januari. Resterande 37 artiklar publicerades under en period av 
20 dagar i februari. Sammantaget handlar det alltså om 74 artiklar under en period av 27 da-
gar, vilket ger ett genomsnitt på 2,7 artiklar per dag. 
Mest intensiv var rapporteringen den 27 och 28 januari då elva artiklar per dag publicerades. 
Därefter sjönk intensiteten i bevakningen innan den i början av februari fick förnyad kraft - 
den 2 och 3 februari publicerades sju respektive åtta artiklar - för att under resterande del av 
mätperioden återigen gå på sparlåga med noll till tre artiklar per dag. Topparna i rapportering-
en kan förklaras med sändningsdatumen för Uppdrag gransknings båda program om Ikea och 
Kamprad. Det första programmet sändes den 26 januari, det andra programmet den 2 februari. 
 
När det gäller rapporteringens utdragna förlopp och den tidiga toppnoteringen i publicerings-
intensitet finns stora likheter mellan Kamprad-affären och Freivalds-affären. I det avseendet 
är Rainer-affären helt annorlunda med sitt snabba förlopp och stegvisa upptrappning fram till 
den nionde och sista dagen. Däremot skiljer sig Kamprad-affären från båda de övriga affärer-
na med tanke på att rapporteringen inte ledde fram till huvudpersonens avgång. Därmed finns 
heller inget tydligt slutdatum. 
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Figur 1. Rapporteringens omfattning i fem dagstidningar under en period av 27 dagar i januari-februari 
2011. Den 25 januari är dag 1. Det totala antalet artiklar är 74. 

6.1.2 Artiklar per tidning 

De 74 undersökta artiklarna fördelar sig mellan tidningarna på följande sätt: Smålandsposten 
20 artiklar, Expressen 19 artiklar, Svenska Dagbladet 14 artiklar, Aftonbladet 11 artiklar och 
Dagens Nyheter 10 artiklar.  
 
Såväl kvällspress som morgonpress rapporterar om affären i ett tidigt skede, vilket innebär att 
den även i det avseendet liknar Freivalds-affären. I frågan om rapporteringens omfattning har 
kvällstidningarna (Expressen och Aftonbladet) något fler artiklar än de rikstäckande morgon-
tidningarna (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet) men kvällstidningarnas dominans är 
inte alls lika stor som i Rainer-affären och Freivalds-affären. Däremot kan rapporteringen i 
kvällstidningarna sägas vara mer omfattande när det gäller artiklarnas storlek, vilket jag åter-
kommer till nedan. 
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Figur 2. Rapporteringens omfattning uppdelad på de fem dagstidningar som ingår i undersökningen. 

6.1.3 Artiklar per storlek 

Antalet artiklar totalt sett och i de olika tidningarna ger en översiktlig bild av rapporteringen 
men erbjuder ingen närmare inblick i artiklarnas format och storlek. En artikel kan utgöras av 
allt från en kort insändare på några få rader till ett längre reportage som sträcker sig över flera 
tidningssidor. För att få en uppfattning om artiklarnas omfång väljer en del forskare att mäta 
deras utrymme på tidningssidorna i kvadratcentimeter eller kvadratmeter. Den metod som 
används i denna studie är mindre exakt men ger ändå en uppfattning om artiklarnas storlek. 
En uppskattning av de 74 artiklarnas omfång visar att en majoritet av artiklarna är av det 
mindre slaget. 40 artiklar fyller en kvartssida eller mindre, 7 artiklar en halvsida, 23 artiklar 
en helsida, 3 artiklar ett uppslag och endast en artikel täcker mer än två sidor. 
 
I undersökningen av Rainer- och Freivalds-affärerna mäts artikelytan i kvadratmeter, vilket 
betyder att någon jämförelse med Kamprad-affären inte kan göras. Däremot kan det konstate-
ras att kvällspressen har fler stora artiklar än den rikstäckande morgonpressen. Kvartssides- 
och halvsidesartiklarna är ungefär lika många i kvällstidningar och morgontidningar, men 
medan kvällstidningarna har tio helsidesartiklar om affären har morgontidningarna bara fem. 
Kvällstidningarna har också två uppslag medan morgontidningarna inte har något. 
Smålandsposten har relativt många stora texter: åtta helsidesartiklar, ett uppslag och en artikel 
som täcker mer än två sidor. Det kan förklaras med att Smålandsposten har gjort en egen 
granskning av Ikea och Kamprad, medan de övriga tidningarna huvudsakligen skriver om 
efterspelet till Uppdrag gransknings program. 
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Figur 3. De undersökta artiklarnas ungefärliga storlek räknat i kvartssida eller mindre, halvsida, 
helsida, uppslag och mer än två sidor. 

6.1.4 Artiklar per artikeltyp 

För att undersökningen ska ge en så heltäckande bild som möjligt av rapporteringen ingår 
tidningarnas samtliga avdelningar i analysen. En stor andel av artiklarna är olika typer av 
åsikts- eller opinionsmaterial: vid sidan av 27 nyhetsartiklar och 2 analyser finns 17 krönikor, 
15 insändare, 6 debattartiklar, 5 ledare och 2 recensioner. 
 
En skillnad kan här noteras i jämförelse med Rainer-affären och Freivalds-affären, där ny-
hetsmaterialet intar en dominerande ställning. Även i Kamprad-affären är nyhetsartiklar vis-
serligen den största kategorin, men sammantaget utgör åsikts- och opinionsmaterial (debatt, 
ledare och krönikor) en ännu större grupp. Artiklar och tv-inslag redovisas dock samtidigt i 
Lars Nords undersökning, vilket gör att de båda undersökningarna inte fullt ut går att jämföra. 
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Figur 4. De 74 artiklarna uppdelade på artikeltyper. I kategorin ”Debatt” ingår både insändare och 
debattartiklar. I kategorin ”Övrigt” ingår två recensioner från kultursidor. 

6.2 Rapporteringens karaktär 

Vid sidan av rapporteringens omfattning ingår en analys av rapporteringens karaktär i under-
sökningen med följande variabler: huvudsaklig tendens, huvudsaklig vinkling, huvudsaklig 
personlig källa, referenser till andra medier, krav på konsekvenser samt framing. 
Till kännetecknen på ett mediedrev hör att flera dominerande nyhetsmedier rapporterar med 
samma perspektiv, dramaturgi och journalistiska huvudvinkling. Drevet innehåller personfo-
kuserade anklagelser om normbrott som karaktäriseras som en skandal. Ovissheten när det 
gäller konsekvenser och resultat av rapporteringen bidrar till ökad uppmärksamhet och spän-
ning (Allern & Pollack 2009). 

6.2.1 Huvudsaklig tendens 

För att utröna artiklarnas huvudsakliga tendens, eller partiskhet med ett annat ord, har de be-
dömts med hjälp av följande värden: positiv/negativ till Kamprad, positiv/negativ till gransk-
ningen samt neutral. Artiklarnas grundläggande ton och de källor som får komma till tals har 
varit vägledande vid bedömningen. 
 
En artikel har bedömts som positiv till Kamprad om den i huvudsak ger ett positivt intryck av 
Ingvar Kamprad. På samma sätt har en artikel bedömts som negativ till Kamprad om den i 
huvudsak ger ett negativt intryck av Ingvar Kamprad. En artikel har bedömts som positiv till 
granskningen om den i huvudsak ger ett positivt intryck av Uppdrag gransknings och/eller 
Smålandspostens granskning, vilket innebär att artikeln förmedlar bilden att uppgifterna som 
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framkommer i granskningen är viktiga eller intressanta. Om artikeln i huvudsak ger intryck av 
att uppgifterna som framkommer i granskningen är oviktiga eller irrelevanta har den bedömts 
som negativ till granskningen. En artikel som befinner sig i mitten av värdeskalan har be-
dömts som neutral, vilket innebär att någon särskild tendens när det gäller Kamprads agerande 
eller granskningens relevans inte kan utläsas i artikeln. Det kan betyda att artikeln är en saklig 
redovisning av fakta, men också att den belyser flera olika ståndpunkter och därmed inte vä-
ger över åt varken det positiva eller negativa hållet. Artiklar som inte kunnat klassificeras med 
något av ovanstående alternativ har förts till kategorin ej tillämpbar och lämnats utanför ana-
lysen. Det gäller främst artiklar som nämner granskningen av Ingvar Kamprad men huvudsak-
ligen handlar om något annat ämne. 
 
Innehållsanalysen visar att en stor del av artiklarna, 23 stycken, är negativa till Kamprad me-
dan bara 5 artiklar har bedömts som positiva till Ikeagrundaren. Samtidigt finns 15 neutrala 
artiklar, 8 artiklar som är positiva till granskningen och 7 artiklar som är negativa till gransk-
ningen. 
Om artiklarna delas upp i nyhetsmaterial respektive opinionsmaterial blir bilden något annor-
lunda. Bland nyhetsartiklarna finns en större andel neutrala artiklar, 9 stycken. De är nästan 
lika många som de 11 artiklar som är negativa till Kamprad. 
 
Tendensen i Kamprad-affären befinner sig därmed någonstans mellan Freivalds-affärens stora 
dominans av material som är negativt till huvudpersonens agerande och Rainer-affärens mer 
balanserade rapportering. Ingen tendens har tillåtits att dominera rapporteringen fullständigt. 
 
 Positiv till 

granskningen 
Positiv till 
Kamprad 

Negativ till 
granskningen 

Negativ till 
Kamprad 

Neutral 

Expressen 1 1 2 7 3 

Dagens Nyheter 1   5 1 

Aftonbladet 2  2 2 3 

Smålandsposten 4 1 1 7 5 

Svenska 
Dagbladet 

 3 2 2 3 

 
Summa 

 
8 

 
5 

 
7 

 
23 

 
15 

 
Tabell 1. Rapporteringens huvudsakliga tendens uppdelat på tidningar. Siffrorna grundar sig på 58 av 
totalt 74 artiklar. 
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 Positiv till 
granskningen 

Positiv till 
Kamprad 

Negativ till 
granskningen 

Negativ till 
Kamprad 

Neutral 

Nyhetsartiklar 3  2 11 9 

Opinionsmaterial 5 5 5 12 6 

 
Summa 

 
8 

 
5 

 
7 

 
23 

 
15 

 
Tabell 2. Rapporteringens huvudsakliga tendens uppdelat på nyhetsartiklar och opinionsmaterial.  
I kategorin opinionsmaterial ingår debattartiklar, insändare, ledare, krönikor, analysartiklar och recen-
sioner. 

6.2.1.1 Negativ till Kamprad 

Den allra första artikeln som publicerades under de 27 dagarna har en huvudsaklig tendens 
som är negativ till Ingvar Kamprads. I denna artikel framstår Kamprad som en oberäknelig 
och argsint person som ”ilsknar till” och ”inte kan behärska sig” när han får frågor om sin 
förmögenhet av Uppdrag gransknings reporter Magnus Svenungsson. Kamprad skildras kort 
sagt som en pamp: 
 

I ett år har ”Uppdrag Granskning i SVT grävt i Ikeas ekonomi. I en trailer inför första avsnittet, 
som sänds i morgon kväll, får tittarna se hur Kamprad blir rasande.  
– Han blir arg för att vi pratar om hans förmögenhet. Han har ju präntat in i medarbetarna att 
alla pengar går till Ikea, säger Magnus Svenungsson på ”Uppdrag Granskning”. 
(Nyhetsartikel i Expressen 2011-01-25) 

 
Såväl Expressen som Dagens Nyheter och Smålandsposten har en hög andel artiklar som är 
tydligt negativa till Kamprad. Tendensen blir synlig bland annat i form av källor som uttalar 
sig till Kamprads nackdel, som i följande artikel där en ekonomiprofessor framställer Ikeas 
och Kamprads agerande som tvivelaktigt: 
 

Den tyske ekonomiprofessorn Lorenz Jarass som vi träffar i Wiesbaden beskriver hur skatter 
hela tiden minimeras. Samtidigt är möbeljätten Ikea inte sen att utnyttja skattebetalarnas mi-
nistrar och statstjänstemän att agera åt företaget i sina kontakter med andra länder. 
– Upplägget går ut på att slippa skatt och istället betala dyra advokater för att kringgå den, sä-
ger Lorenz Jarass. 
(Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-01-26) 

 
Vidare finns beskrivningar av miljardvinster som gömts undan i skatteparadis av en Ikeagrun-
dare som undanhållit sanningen till och med för sina närmaste medarbetare. Kamprad fram-
står som en pengahungrig person som inte drar sig för att ljuga om det tjänar hans egna syf-
ten: 
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Nu avslöjas sanningen om Ingvar Kamprads okända privata miljarder. I ett skatteparadis finns 
stiftelsen som varit hemlig i 20 år, enligt SVT:s ”Uppdrag granskning”. 
– Jag tvivlar på att ens de högsta cheferna i Ikea kände till det här, säger reportern Magnus 
Svenungsson. 
(Nyhetsartikel i Expressen 2011-01-26) 

6.2.1.2 Positiv till Kamprad 

Betydligt färre artiklar, fem stycken, är övervägande positiva till Kamprad. I analysen har 
gränsdragningen ibland varit svår mellan artiklar som är positiva till Kamprad respektive ne-
gativa till granskningen. Det hör till sakens natur att en artikel som är positiv till Kamprad 
ofta är negativ till granskningen och vice versa. De artiklar som bedöms vara positiva till 
Kamprad har ett tydligare fokus på Ikeagrundarens positiva sidor än på granskningens negati-
va aspekter. Ett exempel är följande text där Kamprad framställs som en pionjär som flyttade 
produktionen utomlands istället för att fäktas med ogynnsamma marknadsvillkor och skatte-
regler i Sverige: 

 
Debatten kring Ikeas miljarder måste ställas i ljuset av familjeföretagandets väsen. Låt oss 
först konstatera att Kamprad varit en banbrytare och katalysator för en ny syn på industriell lo-
gik inom sin bransch, med de platta paketen och en ny distributionsteknik som kännetecken. I 
stället för att ta strid för bättre marknadsvillkor och skatteregler i hemlandet valde han tidigt att 
utmana sina konkurrenter genom att förlägga en stor del av sin produktion utomlands, i låg-
kostnadslandet Polen till att börja med. Kamprad hade inget statligt monopol att brottas med 
och vinstmaskinen Ikea blev heller inte beroende av den hårt reglerade kreditmarknaden un-
der efterkrigstiden och tillgången på börskapital. 
(Debattartikel i Svenska Dagbladet 2011-01-29) 

 
I en krönika är Kamprad den gode entreprenören som tänjer på gränserna utan att bryta mot 
lagen, och på det sättet inte bara skapar massor av jobb utan även förbättrar bostadsstandar-
den: 
 

Sanningen är helt enkelt att vi förvisso behöver fler entreprenörer som Kamprad som - inom 
lagens råmärken - skapar tusentals jobb och ger bokstavligen miljoner människor en bättre 
bostadsstandard. Mera sånt, tack! 
Och mindre byråkrati, färre hajpade program, bättre använda skattemedel och därför lägre 
skatter. 
(Krönika i Expressen 2011-02-01) 

 
Det finns också exempel på texter där Kamprad framställs som ett offer för de hårda företags-
reglerna i Sverige. Han var tvungen att flytta Ikea utomlands: 

 
Löntagarfondernas arkitekt, LO-ekonomen Rudolf Meidner, ansåg att företag som Ikea och 
Tetra Pak var osvenska. Till Hans Rausing ska Meidner ha sagt: ”Den typen av företag, de 
familjeägda, ska vi inte ha i det framtida Sverige”. Företagen skulle inte kunna kringgå fonder-
na genom någon särskild avgift, som Rausing hoppades. ”Det är inte möjligt, ingen ska kunna 
köpa sig fri” var Meidners besked. Var det då så konstigt att både Rausing och Kamprad flyt-
tade sina företag utomlands? Är det märkligt om Kamprad är mån om att trygga familjens infly-
tande över Ikea? (Ledare i Svenska Dagbladet 2011-02-17) 
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6.2.1.3 Neutral 

Näst vanligast i det undersökta materialet är den neutrala tendensen, vilket innebär att ingen 
tydlig förskjutning finns åt varken det negativa eller positiva hållet. 15 artiklar har bedömts 
som neutrala. Här utmärker sig Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Smålandsposten. Att en 
artikel bedöms vara neutral betyder inte nödvändigtvis att den är en saklig redovisning av 
fakta, vilket exemplifieras i en artikel (Aftonbladet 2011-02-07) där Kamprad utmålas som en 
skattesmitare genom formuleringar som ”Tetra Pak och Ikea flyttade utomlands - och snuvade 
svenska staten på tiotals miljarder i utebliven skatt”. Det som gör att artikeln trots allt bedöms 
som neutral är att Ikeakoncernens styrelseordförande Göran Grosskopf får stort utrymme att 
ge en mer positiv bild av Ikeas och Kamprads agerande, bland annat i följande stycke: 
 

Hur ser du på Anders Borgs kritik, handlar inte skattebetalande också om moral och sam-
hällsansvar? 
– Jag vill understryka att Ikea verkligen tar sitt samhällsansvar och betalar skatt i alla länder 
man är verksam. Det som nu framförallt kritiseras är det så kallade royaltyupplägget och där 
bygger debatten på att man inte förstått problematiken. 
(Nyhetsartikel i Aftonbladet 2011-02-07) 

 
Ett annat exempel är hämtat från Svenska Dagbladet som i en artikel med god balans ger de 
båda parterna ungefär lika mycket utrymme att föra fram sina ståndpunkter. Samtidigt som 
Ingvar Kamprad får säga att uppgifterna i SVT:s granskning saknar relevans hänvisar artikeln 
till SVT som hävdar motsatsen (nyhetsartikel i Svenska Dagbladet 2011-01-28). Ett tredje 
exempel på en neutral artikel är Smålandspostens porträttering av Ingvar Kamprad där såväl 
framgångssagan med Ikea som avslöjandet av Kamprads nazistiska förflutna tas upp (nyhets-
artikel i Smålandsposten 2011-01-26). 

6.2.1.4 Negativ till granskningen 

Sju artiklar har bedömts som negativa till granskningen, vilket innebär att de huvudsakligen 
innehåller kritik mot Uppdrag granskning eller Smålandsposten. Ett exempel är en artikel där 
både tv-tittare och Kamprad själv får uttrycka kritik mot granskningen: 
 

Tittarna rasar mot SVT efter granskningen av Ingvar Kamprad och hans privata miljarder. Nu 
förklarar Ikea-grundaren i ett brev varför han reagerade med sådan ilska när reportern ställde 
frågor: ”Jag är snart 85 år gammal, hade haft en lång dag och var mycket trött”, skriver han. 
(Nyhetsartikel i Expressen 2011-01-27) 

 
I en krönika med rubriken ”Tänk att få avslöja det alla redan vet” framförs åsikten att Upp-
drag granskning inte lyckades avslöja någonting om Kamprad som inte redan var allmänt 
känt: 
 

De flesta av oss trodde nog att vi redan visste att Kamprad avskyr att betala för något i onö-
dan. Varför han skulle göra ett undantag för skattmasen, till skillnad från leverantörer av spån-
plattor, är svårt att begripa. Men reportrarna gjorde vad de kunde för att smitta oss med käns-
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lan av plötslig insikt. En underton av att sparsamhet är en synd gentemot staten, kröp in i re-
portaget. Alla kronor är egentligen Anders Borgs. 
Men kontentan var ändå att det nu avslöjats att Ingvar Kamprad är smålänning. 
(Krönika i Aftonbladet 2011-01-29) 

 
I en debattartikel används negativt laddade ord som ”drev”, ”tvåfrontsangrepp” och ”hetsjakt” 
för att kritisera Uppdrag gransknings och Smålandspostens granskning av Kamprad: 
 

Alla svenskar, särskilt vi i Småland, känner sig berörda nu när media igångsätter ett välorgani-
serat tvåfrontsangrepp på Ingvar Kamprad och hans livsverk. Lokalt genom Smålandsposten, 
nationellt genom Uppdrag granskning. Nu ska mytbildningen kring den goda entreprenören 
och det kulturbärande företaget slutligen krossas! Kanske resulterar detta i ett journalistpris. 
Men det är också viktigt att fråga sig vad priset för denna hetsjakt är. 
(Debattartikel i Smålandsposten 2011-02-03) 

6.2.1.5 Positiv till granskningen 

Åtta artiklar har bedömts vara positiva till granskningen. I den här kategorin hittar vi exem-
pelvis en artikel där Smålandsposten flera gånger betonar att uppgifterna som framkommit i 
granskningen är av stort intresse: 
 

Stiftelsestadgarna är offentliga, men det riktigt intressanta, bilagorna, är hemliga. Översatt om-
fattar stadgarna drygt tio sidor med mycket formalia, men också klart intressanta uppgifter. Det 
framgår klart och tydligt att det är där makten över Inter Ikea - och därmed Ikea totalt - sitter 
och att det är Ikeas koncept som ska förvaltas. 
(Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-01-27) 

 
I en krönika får Uppdrag granskning beröm för att ha dragit ner byxorna på Ingvar Kamprad 
och visat att myten om Ikeagrundaren som ”en fin kille” inte stämmer överens med verklighe-
ten: 
 

Han har i åratal fifflat och skatteplanerat (dock inte olagligt) så att han fortfarande har total 
kontroll över det företag han sagt att han skänkte bort och har 100 miljarder kronor undan-
gömda i en stiftelse utomlands och han gick fullständigt bananas när Svenungsson konfronte-
rade honom med uppgifterna. 
Underhållande och avslöjande tv-journalistik på högsta nivå. Och uppföljaren kommer redan 
nästa onsdag... 
(Krönika i Aftonbladet 2011-01-27) 

 
En annan krönikör är minst lika positiv till granskningen och kallar den för ”ett excellent 
journalistiskt grundarbete” som avslöjat både Ikea och kapitalismen som helhet: 
 

Jag vill sannerligen inte ta ifrån Magnus Svenungsson och Lars-Göran Svensson något enda 
litet - tack för påminnelsen, och lektionen, om hur modern kapitalism fungerar, hur girigheten 
regerar på alla plan, hur dubbelmoralen odlas och gosar till sig, särskilt i ett företag som det 
blågulaste av det blågula: Ikea. Ingen vill låtsas om den stora blåsningen. 
(Krönika i Dagens Nyheter 2011-02-03) 
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6.2.2 Huvudsaklig vinkling 

Den huvudsakliga vinklingen i artiklarna bedöms med hjälp av följande värden: 
Ekonomisk - artikeln handlar i huvudsak om ekonomiska aspekter såsom skatter, stiftelser 
och Ikeas företagskonstruktion. 
Massmedial - artikeln handlar i huvudsak om massmediala aspekter på granskningen. Det kan 
handla om granskningens metoder och syfte, vem som uttalar sig eller inte uttalar sig samt om 
reaktioner på granskningen eller Kamprads agerande. 
Porträtt - artikeln handlar i huvudsak om en persons bakgrund eller personlighet 
Trivialiserande - artikeln handlar i huvudsak om triviala aspekter på granskningen. 
Spin-off - artikeln har inte huvudsaklig anknytning till granskningen men är ett slags friståen-
de uppföljning på den. 
Annan - artikeln passar inte in i någon av ovanstående kategorier. 
 
Det visar sig i undersökningen att de massmediala och ekonomiska vinklingarna dominerar i 
rapporteringen. Att två vinklingar får ungefär lika mycket utrymme påminner om Rainer-
affären där den moraliska och den politiska vinklingen dominerar. Freivalds-affären är betyd-
ligt mer ensidig med stor dominans för den moraliska vinklingen. 
 
 Ekonomisk Massmedial Porträtt Trivialiserande Spinoff Annan 

Expressen 3 9  1  6 

Dagens 
Nyheter 

2 4   1 3 

Afton-
bladet 

1 5 1 1 1 2 

Smålands-
posten 

9 4 1 1  5 

Svenska 
Dagbladet 

6 4 1  2 1 

 
Summa 

 
21 

 
26 
 

 
3 

 
3 

 
4 

 
17 

 
Tabell 3. Rapporteringens huvudsakliga vinkling uppdelat på tidningar. 
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 Ekonomisk Massmedial Porträtt Trivialiserande Spinoff Annan 

Nyhets-
artiklar 

9 9 2 1 1 5 

Opinions-
material 

12 17 1 2 3 12 

 
Summa 

 
21 

 
26 
 

 
3 

 
3 

 
4 

 
17 

 
Tabell 4. Rapporteringens huvudsakliga vinkling uppdelat på nyhetsartiklar och opinionsmaterial.  
I kategorin opinionsmaterial ingår debattartiklar, insändare, ledare, krönikor, analysartiklar och recen-
sioner. 

6.2.2.1 Ekonomisk vinkling 

21 artiklar har en ekonomisk vinkling och särskilt benägen att använda en sådan vinkling i sin 
rapportering är Smålandsposten, vilket är naturligt med tanke på att Smålandsposten tillsam-
mans med Uppdrag granskning står för själva granskningen av Ikea och Kamprad medan öv-
riga tidningar främst rapporterar om granskningen. Här följer några exempel från Smålands-
postens artiklar med ekonomisk vinkling: 
 

Royaltyupplägget gör exempelvis att för varje Billy-hylla du köper går tolv kronor vidare. På så 
sätt landar varje år cirka åtta miljarder obeskattade kronor i skatteparadisen. Sverige går miste 
om cirka 100 miljoner kronor i skatteintäkter. 
(Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-01-26) 
 
I 21 år har Ingvar Kamprad hållit den verkliga makten över Ikea hemlig. Den finns hos stiftel-
sen Interogo Foundation i skatteparadiset Liechtenstein. Nu finns omkring 100 miljarder kronor 
undangömda där. 
(Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-01-28) 
 
Den skattemässiga finessen är att pengar får dras av före skatt. De slussas i stället i väg till 
olika skatteparadis. Så i stället för att tvingas betala en skatt på i genomsnitt omkring 25 pro-
cent närmar sig skatten noll med följd att vinsten ökar. Förloraren är de olika länderna som 
tappar skatteintäkter. 
(Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-02-02) 

 
Även Svenska Dagbladet har en relativt stor andel artiklar med ekonomisk vinkling. I det fal-
let handlar det enbart om opinionsmaterial, där bland annat det svenska skattesystemet disku-
teras: 
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Uppdrag granskning visade nyligen att Ikea använder sig av avancerad skatteplanering. Visst 
kan vi moralisera över företagets aktion, men det är också ett kvitto på hur det svenska skat-
tesystemet missgynnat företagande och kreativitet. 
(Insändare i Svenska Dagbladet 2011-02-02) 
 
Kritiken mot Ingvar Kamprad och hans imperiebygge vittnar om okunnighet och upprepar ett 
gammalt förakt för entreprenörer. Kritiken bör i stället vändas mot den svenska modell som 
tvingat framgångsrika familjeföretagare att gå i exil för att säkra arvet. 
(Debattartikel i Svenska Dagbladet 2011-01-29) 

6.2.2.2 Massmedial vinkling 

26 artiklar har en massmedial vinkling, vilket i flera artiklar innebär ett slags metadiskussion 
som ofta tar sikte på journalisternas arbetsmetoder och syften eller allmänhetens reaktioner på 
granskningen: 
 

I ett år har ”Uppdrag Granskning” i SVT grävt i Ikeas ekonomi. I en trailer inför första avsnittet, 
som sänds i morgon kväll, får tittarna se hur Kamprad blir rasande. 
– Han blir arg för att vi pratar om hans förmögenhet. Han har ju präntat in i medarbetarna att 
alla pengar går till Ikea, säger Magnus Svenungsson på ”Uppdrag Granskning”. 
Ingvar Kamprad var oförberedd på konfrontationen som ägde rum i december på Ikeas årliga 
julfest i Älmhult. Då hade ”Uppdrag Gransknings” redaktion försökt få till en intervju i ett halvår. 
(Nyhetsartikel i Expressen 2011-01-25) 
 
Efter programmet rasade tittarna mot ”Uppdrag granskning”. I många av de 5 500 frågorna 
som ställdes i SVT:s chatt efteråt försvarar tittarna Ikea-grundaren. 
– Vi ger oss in på helig mark, det väcker reaktioner och folk är upprörda. ”Gå inte på Kamprad 
som har gjort så mycket för Sverige”, är andemeningen, säger Magnus Svenungsson, reporter 
på ”Uppdrag granskning”. 
(Nyhetsartikel i Expressen 2011-01-27) 
 
Granskningen tas upp i flera tv-krönikor som av lätt insedda skäl har en massmedial vinkling. I 
en av krönikorna (Aftonbladet 2011-01-27) konstateras det att Uppdrag granskning ”slog till 
igen” och förstörde den mytomspunna bilden av Ingvar Kamprad. I en annan krönika frågar sig 
skribenten om inte Kamprad är den fetaste fångsten hittills i Uppdrag gransknings historia, 
men tvivlar samtidigt inte på att han kommer att rida ut också den här stormen: 
 
Att 84-åringen i ett okontrollerat ögonblick beskyllde reportern Magnus Svenungsson för att 
vara ”sjuk i huvudet” när han ställde ”jävla idiotfrågor” om de 100 miljarder kronor som den 
enkle mannen stoppat undan i en hemlig stiftelse i Liechtenstein, kommer säkert att ursäktas 
med hans ålder. Ja, det har han för övrigt själv redan gjort i ett uttalande efter programmet, 
där han också förnekar allt hemlighetsmakeri. 
(Krönika i Expressen 2011-01-27) 

 
I opinionsmaterialet - ledare, insändare och debattartiklar - diskuteras bland annat Kamprads 
agerande och granskningens relevans. Vissa pekar på att Kamprad och Ikea inte gjort något 
brottsligt, andra menar att Ikeagrundaren borde ha berättat sanningen från början: 
 

Såvitt jag förstår har Uppdrag granskning inte kunnat visa att Ikea gör något brottsligt. Det är 
inte kriminellt att ha en stiftelse i Liechtenstein. Och att multinationella företag väljer att redovi-
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sa vinsterna i det land där skatten är lägst är förvisso ett problem, men inte för företagen utan 
för politiker i andra länder. 
(Ledare i Expressen 2011-01-27) 
 
Ingvar Kamprad, som anses vara så väldigt intelligent, borde ha förstått att han skulle synas i 
sömmarna. Det är väl inget att bli arg för, eller? 
Det går inte att spela dum hur länge som helst för oss vanliga ”dumsnutar”, för sanningen 
kommer alltid fram förr eller senare. 
(Insändare i Smålandsposten 2011-02-03) 

6.2.2.3  Porträttvinkling 

Tre artiklar är porträtt av Ingvar Kamprad eller Göran Grosskopf, det vill säga texter om Ikea-
grundarens eller styrelseordförandens bakgrund och personlighet: 
 

1958 öppnade han i Älmhult, världens första Ikeavaruhus. Affärerna gick snabbt framåt även 
om möbelbranschen gjorde vad den kunde för att sabotera för Ikea. Det var också anledning-
en till att Ingvar Kamprad, med start i Polen, började skaffa leverantörer i andra länder. 
(Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-01-26) 
 
Den nya mediestormen runt Ikea handlar som vanligt om en dragkamp om bilden av Ingvar 
Kamprad. Är han den kramgoa 84-åring han utger sig för att vara? Eller en kallhamrad skatte-
planerare? Svaret: både och. 
(Analys i Svenska Dagbladet 2011-01-27) 
 
Arbetet med skattemålet blev första mötet mellan Ingvar Kamprad och Göran Grosskopf. Skat-
teguruns bana mot att bli en av de i särklass mäktigaste personerna inom Ikea började där 
och då. Med åren skulle han få flera chefsjobb inom Ikea och är i dag styrelseordförande för 
Ingka Holding, det bolag som utgör det vi i dagligt tal kallar Ikea. 
(Nyhetsartikel i Aftonbladet 2011-02-07) 

6.2.2.4  Trivialiserande vinkling 

Tre artiklar har ett trivialiserande upplägg, däribland följande artikel där Aftonbladets reporter 
”går på Kamprad-jakt i Ikeavaruhuset”. Syftet med jakten är inte att söka upp Kamprad för en 
intervju, utan att hitta spår efter honom i Ikeas utbud: 
 

Här på Ikea i Barkarby ramlar vi genast på lysröret Sparsam. Kan det bli mer Kamprad än så? 
Japp, det kan det. Strax intill hittar vi lampan Krämare. 
Och vad hänger där borta om inte duschstången Gömmaren. Gömmaren som den som 
smusslar undan stålarna till Liechtenstein? 
(Nyhetsartikel i Aftonbladet 2011-01-27) 

 
I en kåserande krönika med rubriken ”Här är Operahuset Ingvar” på Expressens kultursidor 
spekuleras i möjligheterna för en donation från Ikea till bygget av ett nytt operahus i Stock-
holm. Genom ironi och sarkasm används uppgifter från granskningen i ett trivialiserande 
sammanhang: 
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Den som såg Uppdrag gransknings program om Ingvar Kamprad i veckan betraktar nog den 
tanken som mera illusorisk än vilken romantisk operaföreställning som helst. 
Men inte ska det väl vara helt omöjligt att locka ut den svårflörtade smålänningen på banan. 
Till att börja med kan man försäkra honom att tre procent av varje såld operabiljett kommer att 
överföras till hans stiftelse i Liechtenstein. Vidare kan man ge honom rätten att inte bara mö-
blera inredningen i det nya operahuset utan också att i folkhemsk anda bygga scenografin i 
varje uppsättning. 
(Krönika i Expressen 2011-01-30) 

 
En insändarskribent i Smålandsposten bygger sin text på en uträkning av hur mycket 100 mil-
jarder kronor egentligen är: 
 

För Kamprads del skulle kronstapeln bli 20 000 mil vilket motsvarar fem varv runt jorden. Det 
skulle också kunna bli 100 000 tiotonslaster. Antag att man skulle göra en sådan transport om 
dagen till Liechtenstein. Man skulle då behöva 274 år för att få dit pengarna. 
(Insändare i Smålandsposten 2011-02-01) 

6.2.2.5  Spin-off 

Fyra artiklar är av typen spin-off, det vill säga fristående uppföljningar till granskningen av 
Ikea och Ingvar Kamprad. I dessa texter berättas om andra som är ovilliga att låta sina före-
tagsvinster beskattas (analys i Svenska Dagbladet 2011-02-07), ett nytt satellitnavigeringssy-
stem som Kamprad med sin förmögenhet på 600 miljarder skulle ha råd att köpa i 13 exem-
plar (krönika i Svenska Dagbladet 2011-02-07), slit- och slängsamhället som Kamprad bidra-
git till (insändare i Dagens Nyheter 2011-02-08) samt möjligheterna för att Ikea flyttar tillba-
ka till Sverige (nyhetsartikel i Aftonbladet 2011-02-08). 

6.2.2.6  Annan vinkling 

17 artiklar passar inte in i någon av ovanstående kategorier, vilket ofta beror på att gransk-
ningen eller Kamprad nämns i förbigående i en text vars huvudämne är något annat. Det gäll-
er exempelvis för följande artiklar om sport, andra företag och könsfördelningen i Ikeas sty-
relse: 
 

Det där är ett av handbollens mysterier. Ett annat är att det inte brinner till i skallen på spelar-
na, man ser väldigt få Ingvar Kamprad-utbrott när de har sin version av ultimate fighting på 
planen. Är det avblåst så är det. 
(Krönika i Dagens Nyheter 2011-01-28) 
 
Bröderna Spendrup har använt samma beskrivning som Ingvar Kamprad när han berättar om 
hur ägandet i Ikea är konstruerat - all makt ligger i stiftelsens händer och själv äger de inget 
som de kan sälja. Tanken med det har varit att ingen av arvtagarna ska kunna utnyttja ägan-
det för spekulationer, men att de alla ska vara engagerade i bolaget. 
(Nyhetsartikel i Expressen 2011-02-01) 
 
Ikeasfären makt är extremt manlig. Av de viktigaste 29 styrelseposterna är tre vikta för kvin-
nor. Där sitter Margaretha Kamprad på två stolar och Magdalena Gerger på en. I övrigt är det 
bara män. Inter Ikea är helt enkönat. (Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-02-04) 
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6.2.3  Huvudsaklig personlig källa 

Med huvudsaklig personlig källa avses den person som får uttala sig flest gånger i artikeln, 
vilket ger en uppfattning om rapporteringens viktigaste aktörer. Flertalet artiklar har ingen 
huvudsaklig personlig källa eftersom flera källor får uttala sig lika många gånger, men totalt 
sett i undersökningen finns fyra personer som utmärker sig. 
 

De vanligaste personliga källorna 
1. Ingvar Kamprad (8 artiklar) 
2. Göran Grosskopf (3 artiklar) 
3. Magnus Svenungsson (2 artiklar) 
3. Anders Borg (2 artiklar) 
 
 
Tabell 5. De aktörer som är huvudsakliga personliga källor i flest artiklar. 
 
Huvudpersonen själv, Ingvar Kamprad, är alltså huvudsaklig personlig källa i flest artiklar. På 
samma sätt är Ove Rainer och Laila Freivalds de vanligaste personliga källorna i Rainer-
affären respektive Freivalds-affären. Kamprad intar denna position trots att han under efter-
spelet till granskningen inte ger en enda personlig intervju. Kamprad väljer att istället yttra sig 
via ett pressmeddelande där han bland annat förklarar varför han skällde ut Uppdrag gransk-
nings reporter i tv-reportaget - han blev överrumplad i mörkret: 
 

”Jag är snart 85 år gammal, hade haft en lång dag och var mycket trött efter att ha hållit mitt 
årliga jultal och personligen tackat över 1 000 medarbetare för det gångna året.” 
(Nyhetsartikel i Expressen 2011-01-27) 

 
Göran Grosskopf, ordförande i Ikeakoncernen, är den näst vanligaste huvudsakliga personliga 
källan i artiklarna. I Rainer-affären och Freivalds-affären är det statsministern, vilket innebär 
att denna ”topplista” över källor kan sägas följa samma mönster i de tre affärerna med en högt 
uppsatt person i chefsposition på andra plats. Till skillnad från Ingvar Kamprad uttalar sig 
Göran Grosskopf i personliga intervjuer med flera tidningar: 
 

– Det är jättetråkigt med den negativa kritiken när man inte ser det positiva som sker, säger 
Göran Grosskopf och pekar på de allt fler anställda runtom i världen och stora skatteintäkter 
för länderna. 
– Och företagsskatterna är inte det viktigaste Ikea i de olika länderna fokuserar på. 
(Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-01-27) 

 
På tredje plats finns i Rainer-affären och Freivalds-affären ”kritikern från de egna leden”, det 
vill säga partikamrater till huvudpersonerna. I Kamprad-affären får ingen Ikea-anställd en lika 
framskjuten position som källa. Istället återfinns externa kritiker på denna placering - Upp-
drag gransknings reporter Magnus Svenungsson och finansminister Anders Borg: 
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– Han blir arg för att vi pratar om hans förmögenhet. Han har ju präntat in i medarbetarna att 
alla pengar går till Ikea, säger Magnus Svenungsson på ”Uppdrag Granskning”. 
(Expressen 2011-01-25) 
 
– Jag skulle välkomna om Ingvar Kamprad flyttade hem. Ikea är ett viktigt företag för oss och 
Ingvar Kamprad har gjort en historisk insats för Sverige så det vore naturligtvis bra om vi har 
så goda skattevillkor så att människor vill skatta i Sverige. 
(Smålandsposten 2011-02-02) 

6.2.4  Får Kamprad komma till tals? 

Ingvar Kamprad är alltså den vanligaste huvudsakliga personliga källan i artiklarna. En när-
liggande fråga är i vilken utsträckning Ikeagrundaren över huvud taget får komma till tals, 
vilket säger något om sakligheten i rapporteringen. Totalt sett får Kamprad uttala sig direkt 
eller indirekt i åtta artiklar och via ombud (som ombud räknas Ikea-chefer och pressavdel-
ningen) i sju artiklar. Därutöver framgår det av tre artiklar att Kamprad eller Ikea blivit tillfrå-
gade om att uttala sig men tackat nej. 
 
  

Ja, direkt eller indirekt 
 
Ja, via ombud 

 
Tillfrågad men ej intresserad 

 
Nej 

Nyhets-
artiklar 

7 7 3 10 

Opinions-
material 

1   46 

 
Summa 

 
8 

 
7 
 

 
3 

 
56 

 
Tabell 6. Antal artiklar där Ingvar Kamprad får komma till tals uppdelat på nyhetsartiklar och opini-
onsmaterial. I kategorin opinionsmaterial ingår debattartiklar, insändare, ledare, krönikor, analysartik-
lar och recensioner. 
 
Sammantaget får alltså huvudpersonen uttala sig i 15 av 74 artiklar, vilket är en lägre andel än 
i såväl Rainer-affären som Freivalds-affären. En förklaring är att många texter är av ett slag 
där intervjuer med berörda personer normalt sett inte förekommer: krönikor, insändare och 
debattartiklar. Om vi bara tittar på nyhetsartiklar får Kamprad uttala sig i ungefär hälften av 
dessa, 14 av 27 artiklar, och avböjer att kommentera i tre artiklar. Som tidigare nämnts gör sig 
Kamprad dessutom otillgänglig för journalister och yttrar sig endast via ett pressmeddelande. 
Det förekommer inte en enda artikel där reportern har sökt upp Kamprad på jobbet, i hemmet 
eller någon annanstans för att få en kommentar. I brist på egna intervjuer med Kamprad cite-
rar tidningarna hans uttalanden i tv-reportaget eller gamla intervjuer med Ikeagrundaren: 
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”Är du snurrig i huvudet?!” Det vräkte Ikeas Ingvar Kamprad ur sig till Magnus Svenungsson, 
reporter på Uppdrag granskning i går kväll. 
Varför? Jo, Svenungsson hade magen, fräckheten och ohyfset att fråga om Kamprads undan-
stoppade miljarder i skatteparadiset Liechtenstein. 
– Hur kan du ställa såna jävla idiotfrågor, förtydligade Kamprad det första yttrandet. 
– Han är ju sjuk i huvudet den här mannen, konstaterade Kamprad om reporter Svenungsson. 
(Nyhetsartikel i Aftonbladet 2011-01-27) 
 
En öppenhjärtig intervju om sönerna hade Ingvar Kamprad år 2008 med Sydsvenskans dåva-
rande reporter Johan Wessman. 
Beskrivningen löd: 
”Äldste sonen Peter är duktig på att administrera finansiella grejer och är med i kommittéer 
och styrelseuppdrag. Mellansonen Jonas är den ende som har specialistutbildning från konst-
högskolan i Lausanne och har nu ett operativt sortimentansvar. Han lydde mitt råd att studera 
verkligheten och jobbade under två års tid på olika fabriker och avslutade på Kosta glasbruk. 
/.../” (Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-02-04) 

6.2.5  Referenser till andra medier 

Fokuseringen på massmediala frågor i många artiklar är tydlig inte bara i valet av vinkel, utan 
även i form av referenser till andra medier. En klar majoritet, 47 artiklar, hänvisar till 
SVT/Uppdrag granskning som källa till information eller nämner SVT av någon annan anled-
ning. Tre artiklar refererar till Smålandsposten, två artiklar refererar till TT och fyra artiklar 
refererar till lika många andra medier. Referenser till den egna tidningen ingår inte i denna 
undersökning. 
 

 
Figur 5. Antalet artiklar som innehåller referenser till andra medier. 
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6.2.6  Krav på konsekvenser 

Avgångskrav är relativt vanliga i Rainer-affären medan det i Freivalds-affären bara förekom-
mer ett sådant uttalat krav. Att tvingas avgå tycks inte ha varit ett möjligt alternativ för Ingvar 
Kamprad som inte längre har någon formell chefsposition inom Ikea. I ett mindre antal artik-
lar ställs däremot mer eller mindre uttalade krav på andra typer av konsekvenser till följd av 
de uppgifter som framkommit i Uppdrag granskning och Smålandsposten. 
 

 
Figur 6. Antal artiklar där man ställer krav på konsekvenser i samband med granskningen. 
 
Det talas om att Kamprad bör betala mer skatt, att nya skatteregler måste införas, att Ikeas 
miljardvinster borde komma de anställda till del samt att Kamprad bör tala ut i en intervju 
med SVT:s Janne Josefsson. Kraven på konsekvenser är i flera fall försiktigt ställda, och det 
handlar snarare om ett slags indirekta krav som lindas in i formuleringar som ”Det vore roligt 
om ...” eller ”Jag skulle naturligtvis önska ...”: 
 

– Internationella pengar tillhör inget land. Jag älskar när Ingvar Kamprad säger det. Pengarna 
bara snurrar runt. Men vart går de internationella pengarna? Till Schweiz, Liechtenstein och 
Curacao där ingenting produceras. Vi måste hitta sätt att beskatta Kamprad och beskatta det 
internationella kapitalet. 
(Lorenz Jarass, skatteprofessor, Smålandsposten 2011-01-26) 
 
– Det vore roligt om man kunde se något av all den här vinsten i lönerevisionen i år. 
(Susanne Håkansson, facklig företrädare, Smålandsposten 2011-01-28) 
 
– Som jag uppfattar det gömmer han sig. Jag kan inte begripa varför vi inte kan få ställa ade-
kvata och relevanta frågor, säger Janne Josefsson. 
(Janne Josefsson, programledare för Uppdrag granskning, Expressen 2011-01-28) 
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Hoppas du att Kamprad flyttar hem sina miljarder? 
– Jag skulle naturligtvis önska att han betalade mer pengar i skatt i Sverige, säger Borg. 
(Anders Borg, finansminister, Expressen 2011-01-28) 

 

6.3  Fyra bilder av Kamprad 

Framing innebär att man utformar eller gestaltar något på ett särskilt sätt. Beroende på vilka 
gestaltningar som används aktiveras olika associationsbanor och tankar, vilket påverkar män-
niskor till mer eller mindre förutsägbara slutsatser (Strömbäck 2009). I det analyserade mate-
rialet framträder i första hand fyra olika bilder eller frames av Ingvar Kamprad: den folkkäre 
nationalklenoden, den slipade affärsmannen, den snåle smålänningen och den kramgoe mys-
farbrorn. Förekomst av framing kan i större eller mindre utsträckning noteras i alla olika kate-
gorier av artiklar och det är såväl skribenterna själva som deras intervjupersoner som bidrar 
till den. Tyngdpunkten i följande analys ligger vid att undersöka framingen av Kamprad som 
en folkkär nationalklenod, men ett antal exempel ges även på framingen av Kamprad som 
slipad affärsman, snål smålänning och kramgo mysfarbror. 

6.3.1 Det folkkära nationalhelgonet 

”Kamprad är hela Smålands helgon” är rubriken på en debattartikel i Expressen skriven av 
Smålandspostens chefredaktör Magnus Karlsson. Han berättar om de starka reaktioner bland 
allmänheten som följt i spåren av Uppdrag gransknings och Smålandspostens granskning av 
Ikea och Kamprad. Debattartikeln inleds med ingressen ”Att kritisera Ingvar Kamprad i Små-
land är som att svära i kyrkan” och innehåller ytterligare religiösa liknelser som slår fast att 
många ser Kamprad som en helig person vars affärer medierna borde låta bli att skärskåda: 
 

När ABB-chefen får ett guldkantat pensionsavtal protesterar svenskarna med en röst. Men 
något är fundamentalt annorlunda med Ingvar Kamprad. En hyvens kille. Self made man. 
Snål. En vi kan identifiera oss med. 
Ingvar stoppar in en snus, sänker priset på köttbullar och frånsäger sig ägandet för sitt livs-
verk. Rik är han inte, om man frågar honom: Pengarna är Ikeas. En sån ska väl inte grans-
kas?  
(Debattartikel i Expressen 2011-01-30) 

 
Smålandspostens chefredaktör är inte ensam om sina religiösa referenser. I ett antal artiklar 
jämförs Ingvar Kamprad med en ikon vars ställning mediala blåsväder inte kan rubba. Oavsett 
vad han anklagas för behåller ”den helige Ingvar” sin popularitet bland svenskarna: 
 

Efter programmet rasade tittarna mot ”Uppdrag granskning”. I många av de 5 500 frågorna 
som ställdes i SVT:s chatt efteråt försvarar tittarna Ikea-grundaren. 
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– Vi ger oss in på helig mark, det väcker reaktioner och folk är upprörda. ”Gå inte på Kamprad 
som har gjort så mycket för Sverige”, är andemeningen, säger Magnus Svenungsson, reporter 
på ”Uppdrag granskning”. 
(Nyhetsartikel i Expressen 2011-01-27) 
 
Förra gången som den helige Ingvar råkade i rejält blåsväder var när det avslöjades att han 
varit ”nazi-sympatisör” ända upp i 25-årsåldern. Den gången bad han hela världen och alla 
Ikea-anställda om ursäkt, efter att han först korrigerat uppgiften - det var fascismen han hade 
sympatiserat med, en ideologi han nu helt tog avstånd från. 
(Tv-krönika i Expressen 2011-01-27) 
 
Ingvar Kamprads bäste vän Bertil Torekull tror att hans gode vän är glad för stödet: 
- Han blir väl glad som alla andra människor. Han är en av Sveriges stora ikoner och toppar 
listor över Sveriges populäraste människor. 
(Nyhetsartikel i Expressen 2011-01-28) 
 
Vem sympatiserar inte med en skröplig gammal man, låt vara att han är frisk och stark nog att 
leda ett världsimperium? 
Kamprad är en medborgare höjd över all misstanke, eller så tycker även svenska folket att 
skatt bör undvikas, eller så förlåts han för allt - även gammal fascism - eftersom han ”gjort så 
mycket för Sverige”. 
Det är både vackert och sjukt. Ikea är en sekt, en religion, en kyrka. En helig institution. Ingen 
jävla journalist eller filmstjärna ska mucka med vårt Ikea! Ingen annan heller. Ingen utifrån. 
Men visa mig en enda person som inte svär och förbannar Ikea när hyllsystemet Ivar ska 
skruvas ihop. 
(Nöjeskrönika i Aftonbladet 2011-01-31) 
 
Är någon egentligen förvånad? Ingvar Kamprad beslås med graverande fakta, gömmer 100 
miljarder i en brevlåda i Liechtenstein, påstår att han skänkt bort allt när han egentligen styr 
varenda rörelse från en hemlig stiftelse, undkommer svenska skatteregler - vad skall till för att 
Ingvar Kamprads gloria skall hamna på sned? Ett naziförflutet? Nej. Skatteflykting? Aldrig. 
Samarbete med diverse diktaturer? Skojar du. 
Ingvar Kamprad kan kasta dvärg, sparka på sin lilla vovve, vara otrogen, hellre elda upp 40 
miljoner i köksspisen än betala svensk skatt. 
Han är untouchable. 
Har alltid varit, kommer alltid att vara. 
(Tv-krönika i Dagens Nyheter 2011-02-03) 
 
Ingvar Kamprads storytellers har gjort ett jättebra jobb. 
Den flitige smålänningen som gnetade sig upp ur myllan och blev en skimrande ikon. Han står 
där och lyser under namnskylten, lite fårad, mycket anspråkslös, en av oss. Vi högaktar ho-
nom, nästan avgudar honom. Han har övertygat oss om att alla som vill kan bli något stort. 
Vida flög hans namn utöver jorden. Nästan som en Obama för oss smålänningar. 
(Insändare i Dagens Nyheter 2011-02-04) 
 
Ingvar Kamprad och Ikeas komplicerade lösningar att via holdingbolag och stiftelser i bland 
annat Holland och Liechtenstein minimera sin skattebelastning har väckt en stor vrede i breda 
folklager, nästan lika stor som vreden mot de journalister som har ”smutskastat” den folklige 
företagarikonen. 
(Analys i Svenska Dagbladet 2011-02-07) 
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Skribenterna konstaterar även att Kamprad är ”själva inkarnationen av hederlig svensk företa-
garanda” (tv-krönika i Expressen 2011-01-27) och ”en supersmart, iskallt kalkylerande före-
tagsledare med vinstintresset som religion” (analys i Svenska Dagbladet 2011-01-27). Vidare 
kan det religiösa temat skönjas när Smålandsposten berättar om ”En möbelhandlares testa-
mente” som för tankarna till de tio budorden i Bibeln: 

 
I början av 1970-talet startade den finansiella exporten. Då flyttade såväl Ingvar Kamprad som 
Ikeas huvudkontor till Danmark. Samma år passerade omsättningen en miljard och Ingvar 
Kamprad började, enligt honom själv, förbereda sin död. Det gjordes via skriften ”En möbel-
handlares testamente” vilket är förlagan till Ikeakonceptet som styr hur varuhusen in i minsta 
detalj ska se ut. 
(Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-01-26) 
 
Just Ikeamässighet handlar ju om att följa Ingvar Kamprads skrift ”En möbelhandlares testa-
mente”. Punkt 4 lyder ”Att med små medel nå goda resultat” och punkt 5 ”Enkelhet är en 
dygd”. 
(Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-01-28) 

 
När Smålandsposten skriver om Ingvar Kamprads födelse och barndom förekommer ytterliga-
re referenser till kristendomen och Bibeln i form av förlossningshemmet ”Hvita Korset” och 
bostadsområdet ”Paradiset”: 
 

Den 30 mars 1926 föddes Ingvar Kamprad i Hvita Korsets förlossningshem i Älmhult. Han 
bodde då halvannan kilometer norrut i det gula huset i Majtorp, på randen till Älmhults nya bo-
stadsområde Paradiset. 
(Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-01-26) 
 
Genom åren har Ikea samlat enormt mycket pengar i ladorna för att säkra sitt eviga liv. 
(Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-01-27) 

 
I en artikel där Aftonbladets reporter ”går på Kamprad-jakt i Ikeavaruhuset” används det reli-
giöst anstrukna ordet ”köptempel” och bland möblerna svävar Kamprads ande omkring, vilket 
möjligtvis är en referens till den helige ande i Bibeln: 

 
Det är i och för sig inget nytt. Så är alla världens köptempel utformade. Utom gamla GUM i 
Moskva där ingen vettig människa köpte någonting. 
Men vad som skiljer Ikea från andra varuhus är Kamprad själv, mannen som gjort snålheten 
till en dygd. 
Oavsett om hans miljarder finns i Liechtenstein eller inte så svävar hans ande omkring i varu-
husen. 
(Nyhetsartikel i Aftonbladet 2011-01-27) 

 
Exemplen på metaforer som kan tolkas som religiösa tar inte slut där. I andra artiklar talas det 
bland annat om Ikeas eviga liv, företagets själ och myten kring Ingvar Kamprad: 
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Genom åren har Ikea samlat enormt mycket pengar i ladorna för att säkra sitt eviga liv. Men 
när den ekonomiska krisen kom, den största sedan 1930-talets depression, användes inte ett 
öre av kapitalet för att lindra effekterna. 
(Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-01-27) 
 
– Att det finns en svensk själ finns det ingen som helst tvekan om. Väldigt mycket kommer 
Sverige tillgodo genom den expansion som finns. Svenskheten i det här ligger i företagssjälen. 
Den själen skapar den interna kulturen. Folk som jobbar i företaget känner sig som hemma, 
menar Göran Grosskopf. 
(Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-01-27) 
 
Underförstått har vi säkert också ”köpt” och påverkats av den där myten att Ikeas:s grundare 
Ingvar Kamprad är en fin kille för han är ju snål, även mot sig själv, utom när han super lite för 
mycket då och då, förstås, och så har han ju satt Sverige ”på kartan”. 
(Tv-krönika i Aftonbladet 2011-01-27) 
 
Ingvar Kamprad höjs till skyarna för att ha byggt upp Ikea till ett världsföretag med åtskilliga 
miljarder i omsättning och tillgångar. Det är utan tvekan en framgångssaga om en selfmade 
man som verkligen lyckats. 
(Insändare i Dagens Nyheter 2011-01-28) 

 
Vid sidan av de religiösa liknelserna och begreppen finns sekulära beskrivningar av Ingvar 
Kamprad som det folkkära nationalhelgonet. Kamprad är ”en beundransvärd person” som 
jämförs med Astrid Lindgren och ”förtjänar respekt”. Hans familj beskrivs som en blivande 
dynasti: 
 

Sverige har ett fåtal men stora dynastier. Om kravet ställs på minst fyra familjegenerationer ta-
lar vi om Bonniers, Wallenbergsfären och Johnsons. Kamprad och hans söner betraktar vi 
därför som en potentiell dynasti. 
(Debattartikel i Smålandsposten 2011-01-29) 
 
Att ge sig på Ingvar Kamprad uppfattas lite grann som att attackera Astrid Lindgren. 
– Särskilt nu när Kamprad börjar bli gammal. Kamprad ger oss kök som vi inte skulle ha råd 
med annars. Han begär mycket av folk, men ännu mer av sig själv. Jag har hört av bekanta att 
om det är möte klockan sju på morgonen så är Kamprad där halv sex och han kommer i en 
enkel Skoda, säger Jörgen Oom. 
(Nyhetsartikel i Expressen 2011-01-29) 
 
Ingen ifrågasätter att Ingvar Kamprad med hela sin Ikea-familj skapat det (hittills?) mest typis-
ka och förtroendeingivande det här landet kan uppbringa. Däremot tycks få begripa att värdet 
av den insatsen är mångdubbelt högre än de skattebefriade miljarder som Ingvar Kamprad i 
sitt företags eller sin familjs namn samlat i lador i utlandet. 
(Debattartikel i Smålandsposten 2011-02-03) 
 
Ingvar är värd att bli rik och förtjänar mer respekt än vad Janne Josefsson i programmet ”Upp-
drag granskning” förstår. 
(Insändare i Aftonbladet 2011-02-08) 
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Uppdrag gransknings avslöjande om Ingvar Kamprads omflyttning av pengar för att minimera 
skattebördan har upprört många. Jag har dock alltid tyckt och tycker fortfarande att Kamprad 
är en beundransvärd person. 
(Insändare i Expressen 2011-02-15) 

6.3.2 Den slipade affärsmannen 

När Ingvar Kamprad gestaltas som en slipad affärsman kallas han i vissa artiklar uttryckligen 
för en smart affärsman, en selfmade man, ett PR-geni, en stenrik Joakim von Anka, en kall-
hamrad skatteplanerare, en slug rackare, en girigbuk eller en simpel kapitalist. Här följer någ-
ra exempel på denna manifesta form av framing: 
 

Ingvar Kamprad är en smart affärsman. Till viss del hänger det säkert samman med hans 
vittomtalade snålhet. Rikedom skapas visserligen av goda intäkter men också av små utgifter 
och där har han varit en levande uppslagsbok och ett föredöme. 
(Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-01-26) 
 
Samhällsmagasinet ”Uppdrag granskning” slog till igen - och så stod Ingvar Kamprad där som 
en annan Joakim von Anka. Lika stenrik. Och med rumpan precis lika bar. 
(Tv-krönika i Aftonbladet 2011-01-27) 
 
Ingvar Kamprad är tveklöst ett PR-geni. Han må inte bara ha ”möblerat folkhemmet”, han mö-
blerade en berättelse i våra huvuden om en multinationell koncern på småfolkets sida, han 
knöt an till traditionella svenska värderingar om flit och sparsamhet. Det vilar något provoce-
rande präktigt över företaget. 
(Ledare i Expressen 2011-01-27) 
 
Ingvar, vad har du gjort oss? Visat ditt rätta ansikte. En girigbuk, en simpel kapitalist som gör 
som alla andra kapitalister som vi avskyr. Dina miljarder i Liechtenstein. Skicklig skatteplane-
ring. Nätverk bortom vårt förstånd. Vi som trodde du var en av oss, bara lite bättre, lite rikare. 
En svensk med rötterna i Småland, de magra tegarnas och lingontuvornas stora hjälte. 
Aldrig mer Ikea! 
(Insändare i Dagens Nyheter 2011-02-04) 

 
I andra texter är framingen mer åt det latenta hållet. Även om inte Kamprad bokstavligen kal-
las för en smart affärsman eller liknande så finns denna gestaltning närvarande i skildringar av 
Ikeagrundarens kallsinniga agerande gentemot sina anställda, i ordval som ”Ingvar Kamprads 
imperium” och i beskrivningar av hur han som 17-åring startade Ikea med två tomma händer: 
 

Ingvar Kamprads anställda har förgäves försökt få svar om imperiets uppbyggnad av grunda-
ren. Nu tycker förre klubbordföranden, Conny Andersson, att hela bilden visar på ren och skär 
kapitalism. 
– På något sätt slås hela bilden av Ikea sönder. Framför allt gäller det konstruktionen med In-
terogo.  
(Nyhetsartikel i Smålandsposten 2011-01-26) 
 
I över ett år har SVT:s ”Uppdrag Granskning” grävt i Ingvar Kamprads imperium. I kvällens 
program avslöjar reportrarna Magnus Svenungsson och Lars-Göran Svensson att Ikeagrunda-
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ren har gömt undan 100 obeskattade miljarder i en tidigare helt okänd stiftelse i skatteparadi-
set Liechtenstein. 
(Nyhetsartikel i Expressen 2011-01-26) 
 
Ekonomie doktor Miriam Salzer-Mörling förklarar Ikeas attraktionskraft med att de anställda vill 
vara en del av framgångssagan om Ingvar Kamprad, mannen som 17 år ung startade med två 
tomma händer och som i dag leder ett företag som omsätter 200 miljarder kronor och har 127 
000 medarbetare i 25 länder. 
(Nyhetsartikel i Expressen 2011-01-29) 

6.3.3 Den snåle smålänningen 

Bilden av den snåle smålänningen Ingvar Kamprad framträder i texterna genom att han bok-
stavligt talat kallas för en snål smålänning, men också i beskrivningar av hans agerande och 
personlighet. Han ”avskyr att betala för något i onödan”, skänker inga pengar till projekt i sin 
hemby och porträtteras med ord som ”enkel” och ”anspråkslös”: 
 

I det första av två program avslöjades att den enkle och anspråkslöse smålänningen - själva 
inkarnationen av hederlig svensk företagaranda - har seglat under falsk flagg i många år och 
att inte ens själva flaggan på flaggskeppet Ikea är registrerad i Sverige. 
(Tv-krönika i Expressen 2011-01-27) 
 
De flesta av oss trodde nog att vi redan visste att Kamprad avskyr att betala för något i onö-
dan. Varför han skulle göra ett undantag för skattmasen, till skillnad från leverantörer av spån-
plattor, är svårt att begripa. Men reportrarna gjorde vad de kunde för att smitta oss med käns-
lan av plötslig insikt. En underton av att sparsamhet är en synd gentemot staten, kröp in i re-
portaget. Alla kronor är egentligen Anders Borgs. 
Men kontentan var ändå att det nu avslöjats att Ingvar Kamprad är smålänning. 
(Krönika i Aftonbladet 2011-01-29) 
 
”Det är nästan som att vi har kränkt någon släkting”, sa Uppdrag gransknings reporter Magnus 
Svenungsson till Resumé i fredags. Sedan avslöjandet om Ingvar Kamprads Liechtensteinmil-
jarder har tittarstorm blåst genom SVT:s korridorer. 
Varför hacka på Ikea:s grundare som gjort så mycket för Sverige? Folket sluter upp bakom en 
snål smålänning som ljuger om sin skatteplanering. 
Man frågar sig varför. 
En förklaring är förstås att Ingvar Kamprad har gjort mycket för Sverige. 
För en annan rekommenderas Ljust & fräscht. 
(Recension av humorföreställning i Expressen 2011-01-30) 
 
Jag läste en artikel om Ingvar Kamprad för ett par år sen, där man intervjuat folk i ”byn” där 
han bor utomlands. De var mycket negativa i sitt omdöme om sin kände granne och sa: 
– Han skänker aldrig några pengar - som andra företagare och privata personer här gör - till 
något ”projekt” här på orten. 
Dessutom uppger han samma årsinkomst nu - 300 000 kronor - som när han flyttande hit. 
Min tanke då var: Wow, Ingvar, du är smart, men snål! Det är väl så man blir rik? 
(Insändare i Expressen 2011-02-03) 
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6.3.4 Den kramgoe mysfarbrorn 

Bilden av den kramgoe mysfarbrorn träder fram i flera texter. I en analyserande artikel i 
Svenska Dagbladet (2011-01-27) skriver reportern: ”Den nya mediestormen runt Ikea handlar 
som vanligt om en dragkamp om bilden av Ingvar Kamprad.” Två bilder ställs mot varandra, 
”den kramgoa 84-åringen och ”den kallhamrade skatteplaneraren”. Slutsatsen i artikeln är att 
en bild inte räcker för att ge en heltäckande bild av Kamprads personlighet: 
 

Uppdrag Gransknings reportage, utlöser naturligtvis häftiga reaktioner från dem som vill behål-
la helylle-bilden av smålänningen intakt. Men man måste försöka hålla flera bilder i huvudet 
samtidigt. 
Jag tror inte för en sekund att Kamprad spelar när han gråtande kramar om en rysk arbetare i 
Moskva eller unna sig en varmkorv. Samtidigt är han en supersmart, iskallt kalkylerande före-
tagsledare med vinstintresset som religion. Nya pusselbitar gör totalbilden av Möbelkungen 
mer balanserad. Det tycker jag är positivt. 
(Analys i Svenska Dagbladet 2011-01-27) 

 
Andra epitet som används för att beskriva mysfarbrorn Kamprad är ”familjär” och ”jordnära”, 
”charmigt anspråkslös” och ”plastmorfar”: 
 

Ikea har under alla år trummat in den genuint svenska och familjära bilden av företaget. Ingvar 
Kamprad själv har på samma sätt lyckats behålla en image av att vara en jordnära och char-
migt anspråkslös entreprenör som till och med lyfter folkpension. Men det är alltså inte san-
ningen, enligt programmet. 
(Nyhetsartikel i Dagens Nyheter 2011-01-26) 
 
– Ingvar Kamprad är som en urfader, en plastmorfar för oss. Alla har en relation till Ikea. Vi har 
legat i en Ikeasäng, haft våra serietidningar i en Billybokhylla, fyndat i fyndhörnan och köpt en 
korv med bröd för en femma. Ingen kan vara arg på en person eller ett företag som säljer nå-
gonting så billigt. Att Kamprad tjänar några miljarder må liksom vara hänt. Han står över det, 
säger Jörgen Oom. 
(Expressen 2011-01-29) 
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7 Slutsatser och diskussion 

I uppsatsens inledning beskrev jag Ingvar Kamprad som en närmast helgonförklarad person 
med en unik ställning i samhället och skyhöga förtroendesiffror. Jag ställde frågan om hur 
medierna förhåller sig till ett nationalhelgon i jämförelse med hur man förhåller sig till folk-
valda politiker som kan utkrävas ansvar på ett helt annat sätt. För att bringa klarhet i den frå-
gan gjordes en innehållsanalys av ett antal tidningsartiklar som publicerades i samband med 
Uppdrag gransknings program om Ikea och Kamprad. Resultaten jämfördes med tidigare 
forskning om två politiska affärer - Rainer-affären 1983 och Freivalds-affären 2000 - där hu-
vudpersonerna precis som i Kamprad-affären anklagades för att inte leva som de lärde. Ingvar 
Kamprads gloria hamnade på sned när det avslöjades att Ikeagrundaren kontrollerade en stif-
telse med 100 miljarder kronor i ett skatteparadis. Justitieminister Ove Rainer (S) avgick när 
hans köp av privatobligationer för att minska sin taxerade inkomst skandaliserades i massme-
dierna. Justitieminister Laila Freivalds, även hon socialdemokrat, lämnade sin post i samband 
med debatten om hennes hyresrätt som i strid med partiets linje omvandlades till bostadsrätt. 
I detta avslutande kapitel diskuterar jag undersökningens resultat i relation till teorier om me-
diedrev och skandaler. 
 
När det gäller rapporteringens omfattning kan jag konstatera att den är av en relativt blygsam 
art med i genomsnitt mindre än tre artiklar per dag. De enda gångerna som det bränner till och 
rapporteringen blir någorlunda intensiv är i anslutning till de dagar när Uppdrag granskning 
sänder sina två program om Ikea och Kamprad, men inte ens när affären tas upp i rikstäckan-
de tv inför miljoner svenskar når tidningarnas bevakning någon anmärkningsvärd intensitet. 
Som mest rör det sig om elva artiklar per dag, vilket måste ses som en låg siffra utslaget på 
fem tidningar. Påfallande många artiklar täcker en kvartssida eller mindre i såväl kvällspress 
som morgonpress. Visserligen utgör helsidesartiklar den näst vanligaste artikeltypen, men de 
mindre texterna intar ändå en klart dominerande ställning. En delförklaring står att finna i den 
relativt stora förekomsten av insändare, debattartiklar och krönikor som sällan får större ut-
rymme än just en kvartssida eller halvsida. I kombination med ovanstående resonemang om 
det relativt låga antalet artiklar tyder undersökningens resultat på att Kamprad-affären inte 
prioriterades i någon större utsträckning på tidningarnas redaktioner. Min bedömning är där-
för att bevakningen inte uppfyller kriterierna för ett mediedrev i fråga om rapporteringens 
omfattning och intensitet. Samma sak gäller enligt Lars Nord (2001) för Freivalds-affären 
medan Rainer-affären med sitt intensiva förlopp var ett mediedrev i detta avseende. Nord för-
klarar denna skillnad bland annat med att en politisk affär med ett statsråd i centrum var en 
mycket större nyhet 1983 eftersom man då inte hade sett särskilt många sådana händelser i 
svensk politik. Möjligtvis kan en liknande slutsats dras för Kamprad-affären. För 30 år sedan 
skulle tidningarna troligen ha ägnat affären större intresse eftersom man då levde i en tid in-
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nan den typen av avslöjanden inom näringslivet blev vardagsmat. Sedan dess har medierna 
rapporterat i skandaliserande ordalag om allt från Fermentadirektören Refaat El-Sayeds dok-
torshatt till Skandiadirektörernas vidlyftiga fallskärmsavtal och bonusar. I den kontexten före-
faller Ingvar Kamprads skatteplanering inte vara tillräckligt spektakulär år 2011 för att ge 
upphov till ett omfattande mediedrev. 
 
Något annat som kan ha betydelse i sammanhanget är Kamprads ovilja att låta sig intervjuas. 
Som Joakim Nilsson (2004) konstaterar uppkommer kritiska punkter i all form av drevjourna-
listik när drevet kan bära eller brista beroende på vad den utpekade gör. Bland annat måste 
nya uppgifter tillföras för att rapporteringen ska kunna fortsätta. I fallet med Kamprad fram-
står tidningarna som mycket beroende av Uppdrag gransknings uppgifter i sin rapportering, 
vilket synliggörs dels i form av ett stort antal referenser till tv-reportagen, dels genom att arti-
kelfrekvensen minskar de dagar när Uppdrag granskning inte bidrar med nya uppgifter. Efter 
att det sista reportaget har sänts i början av februari publiceras inte mer än någon eller några 
enstaka artiklar per dag under den resterande delen av undersökningsperioden. När Ingvar 
Kamprad tackar nej till intervjuer och istället skickar ut samma pressmeddelande till alla me-
dier kan tidningarna inte heller från Ikeagrundaren få nya infallsvinklar till sin rapportering. 
 
I vissa avseenden är rapporteringen kring Kamprad mer lik Rainer-affären än Freivalds-
affären. Både när det gäller tendens och vinkling påvisar Kamprad-affären och Rainer-affären 
en större mångfald i rapporteringen än vad som är fallet i Freivalds-affären som har en betyd-
ligt mer ensidig inriktning. Mångfalden i rapporteringen tar sig bland annat uttryck i att 
Kamprad beskrivs som en argsint och lögnaktig person men också som en initiativrik och 
samhällsnyttig entreprenör. Dessutom får diskussionen om granskningens relevans och jour-
nalisternas arbetsmetoder stort utrymme vid sidan av de artiklar som är inriktade på ekono-
miska frågor i form av stiftelser, skatter och Ikeas företagsstruktur. Därför faller rapportering-
en inte heller på denna punkt in i ramen för ett mediedrev, där medierna enligt Allern och 
Pollacks (2009) definition har samma perspektiv och journalistiska huvudvinkling. Intressant 
är att den självkritiska hållning i form av kritik mot granskningen och journalisternas arbets-
metoder som förekommer i stor utsträckning i Kamprad-affären är betydligt mindre vanlig i 
de politiska affärerna. Tvärtom finns där ett antal texter som klart stöder det sätt på vilket me-
dierna agerat i sin rapportering. 
 
Kraven på konsekvenser för Kamprad är få till antalet och ofta vagt ställda, vilket ytterligare 
förstärker intrycket att rapporteringen saknar drevjournalistikens kännetecken. I ett klassiskt 
mediedrev bidrar den ovissa utgången till ökad uppmärksamhet och spänning men i Kamprad-
affären diskuteras inga allvarligare konsekvenser än att Ikeagrundaren borde betala mer skatt 
eller dela med sig av vinsten till de anställda. Kamprad lämnade posten som Ikea-chef redan 
1986 och det kan därför tyckas självklart att avgång inte diskuteras som en möjlig konse-
kvens. Samtidigt ska det sägas att en av Uppdrag gransknings och Smålandspostens huvudpo-
änger i granskningen är att Kamprad fortfarande har stor makt över Ikea via de utländska stif-
telserna. Det är inte orimligt att tänka sig att det kunde ha uppstått en diskussion om denna 
inofficiella maktposition i termer av konsekvenser och avgångskrav, men i tidningarnas rap-
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portering förekommer alltså inte någon diskussion av den typen. Lika ovanliga är de direkta 
avgångskraven i Freivalds-affären, vilket förklaras med en förskjutning av de journalistiska 
idealen från 1980-talets granskande och avslöjande skjutjärnsjournalistik till 2000-talets mju-
kare journalistideal. Denna förändring kan troligen vara en del av förklaringen till avsaknaden 
av avgångskrav också i Kamprad-affären. Samtidigt skiljer sig såväl Rainer-affären som Frei-
valds-affären från rapporteringen kring Kamprad på det sättet att utgången, oavsett om det 
förekommer avgångskrav eller inte, bedöms som oviss i de politiska affärerna. Till slut avgår 
ju också båda ministrarna. 
 
I fråga om vilka aktörer som ges störst utrymme i rapporteringen finns påfallande likheter 
mellan Kamprad-affären och de politiska affärerna. Listan toppas i tur och ordning av affärer-
nas huvudpersoner, en person i chefsposition i form av statsministern eller Ikeas styrelseord-
förande samt interna eller externa kritiker. I det avseendet handlar det om mediedrev eftersom 
bevakningen lever upp till kriterierna om särskilda aktörer, roller och konfliktmönster. 
 
Sammantaget är likheterna mellan Kamprad-affären och de politiska affärerna fler än skillna-
derna, vilket talar emot min hypotes om att rapporteringen i ett mediedrev huvudsakligen 
styrs av personens status i samhället. Emellertid finns några viktiga skillnader. Den självkri-
tiska eller rättare sagt mediekritiska hållningen är relativt vanlig i Kamprad-affären men säll-
synt i de politiska affärerna. Redan i ett tidigt skede av rapporteringen fokuserar man på att 
Uppdrag granskning får kritik av allmänheten för sitt påhopp på Ingvar Kamprad, och istället 
för att följa upp uppgifterna om Kamprads skatteplanering i mångmiljardklassen väljer tid-
ningarna att ge stort utrymme åt diskussionen om tv-programmets utformning och arbetsme-
toder. Kamprad ger själv inte en enda intervju under hela mätperioden utan nöjer sig med att 
skicka ut ett pressmeddelande där han kommenterar programmet. Man kan då fråga sig hur 
medierna agerade i Rainer-affären och Freivalds-affären när huvudpersonen var sparsam med 
kommentarer? Det mest extrema exemplet är de numera klassiska bilderna på Laila Freivalds 
när hon står utanför sin lägenhetsdörr och skäller ut journalisterna i medieuppbådet som sam-
lats där. Även Ove Rainer utsattes för påtryckningar om att uttala sig. Men i Kamprad-affären 
finns inga exempel på att tidningarna krävt huvudpersonen på kommentarer eller sökt upp 
honom varken på jobbet eller vid bostaden. För att få en kommentar från Kamprad till sina 
artiklar citerar journalisterna pressmeddelandet eller gamla intervjuer med Ikeagrundaren. 
Den enda ”Kamprad-jakten” som förekommer är i en humoristiskt skriven artikel där repor-
tern letar spår efter Kamprad i Ikeas utbud - lysröret Sparsam, duschstången Gömmaren och 
liknande. Denna trivialiserande artikel publiceras för övrigt dagen efter att Uppdrag gransk-
ning sänt sitt program, då man kan tycka att jakten på en kommentar från Kamprad borde ha 
varit som mest intensiv. 
 
I undersökningen ingår en framinganalys som ska besvara den tredje forskningsfrågan: Hur 
beskrivs nationalhelgonet Kamprad och vilken betydelse för affärens utgång tillskriver medi-
erna hans status i samhället? Resultaten visar att bilden av Kamprad som det folkkära natio-
nalhelgonet förekommer i ett flertal artiklar med formuleringar som ”en skimrande ikon”, 
”hela Smålands helgon” eller ”den helige Ingvar”. I andra artiklar finns mer subtila religiösa 
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referenser, som när Smålandsposten berättar om Kamprads födelse i Hvita Korsets förloss-
ningshem och uppväxt i närheten av bostadsområdet Paradiset, eller som när Aftonbladet kal-
lar Ikeavaruhuset för ett köptempel där Kamprads ande svävar omkring. 
Strömbäck (2009) skriver att framing aktiverar olika associationsbanor och tankar, vilket på-
verkar människor till mer eller mindre förutsägbara slutsatser. När alla metaforer och referen-
ser i rapporteringen om Kamprad-affären läggs samman tonar bilden fram av en mytisk per-
son som redan från födseln var utvald att frälsa människorna med billiga möbler och vis-
domsord om sparsamhet. Kamprads status lyfts också fram i flera artiklar som en förklaring 
till att affären inte blev större. Det sägs att Ikeagrundaren är ”untouchable”, ”en medborgare 
höjd över varje misstanke” och att en attack mot Ingvar Kamprad uppfattas lite grann som att 
attackera Astrid Lindgren. Bilden av Kamprad som ett nationalhelgon är samtidigt inte allena-
rådande i rapporteringen. Som jag visar i min analys förekommer huvudsakligen tre alternati-
va bilder: den slipade affärsmannen, den snåle smålänningen och den kramgoe mysfarbrorn. 
 
Kamprads status som nationalhelgon kan visserligen vara en delförklaring till att bevakningen 
inte utvecklades till ett mediedrev, men undersökningen ger inte stöd för tesen att rapporte-
ringen i ett mediedrev huvudsakligen styrs av personens status i samhället. I fallet med Kamp-
rad-affären finns många alternativa förklaringar som kan ha betydelse för att något drev i or-
dets rätta bemärkelse inte bröt ut. Allt från att affären inte var tillräckligt spektakulär i ljuset 
av tidigare skandaler inom näringslivet till att Kamprad inte hade någon chefsposition att avgå 
ifrån. Bristen på lättillgängliga uppgifter och Kamprads sparsamhet med uttalanden spelade 
sannolikt också en roll. För att gå vidare med rapporteringen om sakfrågan skulle det ha 
krävts att tidningarna gjorde egna tids- och resurskrävande granskningar i ämnet. Vad studien 
däremot visar är att Kamprads status som nationalhelgon i högsta grad är levande i debatten 
och, kanske slentrianmässigt, används som förklaringsmodell till 85-åringens vana och talang 
för att komma helskinnad ur drevliknande situationer. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Jag lanserar i mina slutsatser flera möjliga alternativa förklaringar till att rapporteringen kring 
Ingvar Kamprad inte utvecklades till ett mediedrev. Det vore intressant att undersöka dessa 
teorier i en empirisk studie. Vad krävs i dagens läge för att ett mediedrev ska bryta ut, vilka 
spektakulära inslag bör en sådan affär ha? Vilken betydelse har huvudpersonens officiella 
position inom ett företag eller en organisation, och kan det i ett mediedrev även ställas krav på 
att personen ska lämna sin inofficiella maktposition? Går drevets journalister till reträtt när det 
visar sig att uppgifter som kan föra rapporteringen om sakfrågan framåt är svåråtkomliga, och 
vilka blir konsekvenserna för rapporteringens relevans när fokus istället hamnar på mer eller 
mindre berättigad kritik mot de journalister som gjort granskningen? Med andra ord: Fanns 
det fog för den kritik mot arbetsmetoder och syfte med granskningen som Uppdrag gransk-
ning och Smålandsposten fick utstå? 
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Bilaga 1 

Analysmaterial 
 
Expressen - nyhetsartiklar 
2011-01-25. ”Du är ju snurrig i huvudet” - IKEA-Kamprad surnade till. 
2011-01-26. HAN HAR GÖMT 100 MILJARDER. ”Uppdrag granskning” om Ingvar Kamp-
rads okända pengar. 
2011-01-27. Han stöttas - av tittarna. Kamprad slår tillbaka - förklarar sin ilska: ”Var trött”. 
2011-01-28. Angreppet på Kamprad. Josefsson om IKEA-grundaren: ”Han gömmer sig”. 
2011-01-28. Borgar för sänkt skatt. Borg om: Bättre ekonomi - Duktiga H&M - Kamprads 
miljarder. 
2011-01-29. Därför sluter Sverige upp bakom Kamprad. 
2011-02-01. Bryggimperiet kontrolleras av familjerådet. 
 
Expressen - krönikor 
2011-01-27. Själva inkarnationen av hederlig svensk företagaranda har seglat under falsk 
flagg. 
2011-01-27. Malin Roos: Det finns gränser, även för bakgrunden. 
2011-01-30. Här är Operahuset Ingvar. 
2011-02-01. En stor minoritet anser att det är mer eller mindre brottsligt att bli rik. 
2011-02-03. Jag har alltid trott att man har en inredning - lite ärvt, lite Ikea, en köpesoffa eller 
två. 
2011-02-05. Efter Kamprad hoppar Josefsson på Norge. 
 
Expressen - ledare 
2011-01-27. Ikea är inte Moder Svea. 
 
Expressen - debattartiklar 
2011-01-30. Kamprad är hela Smålands helgon. Oron är stor vad som kommer att ske när 
Kamprad inte längre kan driva sin lokalpatriotiska linje, skriver Magnus Karlsson, efter läsar-
stormen. 
 
Expressen - insändare 
2011-02-01. Skatterna drev bort Ikea. 
2011-02-03. Bli rik med Ikeamodellen. 
2011-02-15. Skatteflykt, ett globalt problem. 
 
Expressen - recensioner 
2011-01-30. Så vitt vi vet. 
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Smålandsposten - nyhetsartiklar 
2011-01-26. IKEAS SVINDLANDE AFFÄRER I HEMLIGA SKATTEPARADIS. 
2011-01-26. Ikea utnyttjar systemet till max. 
2011-01-26. Han är värd 600 miljarder. 
2011-01-27. Skattegurun i Ikeatoppen. 
2011-01-27. Här ligger Ikeas hemliga maktbolag. 
2011-01-28. Förvåning på Ikea i Älmhult. 
2011-01-28. Avslöjandet om Ikea slog ner som en bomb för fackkämpen. 
2011-01-28. Ikea - från Malmö till Liechtenstein. 
2011-02-02. Ny skatteplanering på gång för Ikea. 
2011-02-02. Ikeas royalties inte optimalt för finansministern. 
2011-02-03. Stadgeändring öppnar för mer välgörenhet. 
2011-02-04. Männen styr Ikea. 
 
Smålandsposten - ledare 
2011-01-31. Ikea och det goda företaget. 
 
Smålandsposten - debattartiklar 
2011-01-28. Frälsaren. 
2011-02-01. Lära för livet. 
2011-02-03. Drevet efter Kamprad. 
2011-02-11. Åsa-Nisse i hjärta och hjärna. 
 
Smålandsposten - insändare 
2011-01-28. Billigare boende? 
2011-02-01. Hur mycket är 100 miljarder egentligen? 
2011-02-03. Sanningen kommer fram. 
 
Dagens Nyheter - nyhetsartiklar 
2011-01-26. Tv-program gör upp med myten om Ikea. 
2011-01-27. Kamprad styr via stiftelse. 
 
Dagens Nyheter - krönikor 
2011-01-28. I kväll gör det ont. 
2011-02-03. Rör inte vår Ingvar Kamprad! Visst vore det skönt att någon gång få höra san-
ningen, och den är ju enormt avslöjande och pinsam. 
2011-02-03. Bokberoende har sina sidor. 
 
Dagens Nyheter - ledare 
2011-01-27. Låga skatter är bra skatter. 
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Dagens Nyheter - insändare 
2011-01-28. Kamprad borde ha dåligt samvete. 
2011-02-04. Kapitalisten Kamprad visar sitt rätta ansikte. 
2011-02-08. Vår konsumtionstakt snurrar för fort. 
Dagens Nyheter - recensioner 
2011-01-30. Poetisk och komisk Peer Gynt. 
 
Aftonbladet - nyhetsartiklar 
2011-01-27. Lack, Lömsk & Snålis. Svante Lidén hittar spår efter Kamprad i Ikeas utbud. 
2011-02-07. Rikare - av råden. Prestigeprofessorn Göran Grosskopf är hemlige hjärnan bak-
om storföretagens och miljardärernas skatteklipp. 
2011-02-08. Ikea kan bli blågult igen. 
 
Aftonbladet - krönikor 
2011-01-27. Kamprad gick bananas - i tv. 
2011-01-29. Tänk att få avslöja det alla redan vet. 
2011-01-31. Ikea är som en sjuk sekt. 
2011-02-02. Nya nyheter med bra flyt. 
2011-02-03. Klistrad vid tv:n av danskt drama. 
2011-02-10. Morbergs attityd är inte klädsam. 
 
Aftonbladet - insändare 
2011-02-08. Ingvar är väl värd att bli rik. 
2011-02-12. Kamprad är beundransvärd. 
 
Svenska Dagbladet - nyhetsartiklar 
2011-01-28. ”Många ifrågasätter SVT:s hårda vinkling”. 
2011-01-28. Nygammal storm kring Kamprad. 
2011-02-13. Varnande röst. 
 
Svenska Dagbladet - krönikor 
2011-02-02. Program om Kamprad skapade mycket debatt. 
2011-02-07. Kamprad god för 13 satellitsystem. 
 
Svenska Dagbladet - analyser 
2011-01-27. Både mysfarbror och skattesmitare. 
2011-02-07. Kamprad är inte ensam. 
 
Svenska Dagbladet - ledare 
2011-02-17. Meldners budskap: Inga familjeägda företag i Sverige. 
2011-02-20. Hetsen mot ägare drev bort Ikea. 
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Svenska Dagbladet - debattartiklar 
2011-01-29. Sverige behöver fler som Kamprad. 
 
Svenska Dagbladet - insändare 
2011-02-02. Gör ett avdrag som gynnar företagen. 
2011-02-02. Skattesystemet gör att företag flyr landet. 
2011-02-02. Samarbeta bättre med andra länder. 
2011-02-09. Inte så mycket svenskt med Ikea. 
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Bilaga 2 
Kodschema 
 
Variabel    Variabelvärden 
 
V1 Löpnummer   1-74 
 
V2 Publiceringsdag   11-01-25 
 
V3 Tidning    1. Aftonbladet 
    2. Dagens Nyheter 
    3. Expressen 
    4. Smålandsposten 
    5. Svenska Dagbladet 
 
V4 Artikeltyp   1. Nyhetsartikel 
    2. Ledare 
    3. Debattartikel 
    4. Insändare 
    5. Krönika 
    6. Analys 
    7. Recension 
 
V5 Artikelns storlek   1. Kvartssida eller mindre 
    2. Halvsida  
    3. Helsida  
    4. Uppslag  
    5. Mer än två sidor 
       
V6 Huvudsaklig personlig källa  1. Ingvar Kamprad 
    2. Magnus Svenungsson 
    3. Göran Grosskopf 
 
V7 Huvudsaklig tendens   1. Positiv till granskningen 
    2. Positiv till Kamprad 
    3. Negativ till granskningen
    4. Negativ till Kamprad 
    5. Neutral 
    6. Ej tillämpbar 
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V8 Huvudsaklig vinkling   1. Ekonomisk 
    2. Massmedial 
    3. Porträtt  
    4. Trivialiserande 
    5. Spin-off  
    6. Annan  
 
V9 Referenser till andra medier  1. Ja: ______________ 
    2. Nej 
 
V10 Finns krav på konsekvenser?  1. Tala ut  
    2. Betala mer skatt 
    3. Ge vinst till anställda 
    4. Nya skatteregler 
 
V11 Hur gestaltas Kamprad?  1. Det folkkära nationalhelgonet
    2. Den slipade affärsmannen
    3. Den snåle smålänningen 
    4. Den kramgoe mysfarbrorn 
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Bilaga 3 
Kodningsanvisningar 

 
V1 Löpnummer – för att strukturera materialet förses varje artikel med ett löpnummer, 1-74. 
 
V2 Publiceringsdag – varje artikel kodas efter publiceringsdag. 
 
V3 Tidning – varje artikel kodas utifrån vilken tidning de förekommit i. De fem alternativen 
är: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Smålandsposten och Svenska Dagbladet. 
 
V4 Artikeltyp – artiklarna delas in i artikeltyper med följande alternativ: nyhet, ledare, debatt-
artikel, insändare, krönika, analys, recension. 
 
V5 Artikelns storlek – artiklarna delas in i olika kategorier beroende på ungefärlig storlek: 
mer än två sidor, uppslag, helsida, halvsida, kvartssida eller mindre. 
 
V6 Huvudsaklig personlig källa – den personliga källa som till största del är källa för artikeln. 
När flera källor förekommer räknas den källa som förekommer flest gånger som huvudsaklig 
källa. Om flera källor får lika mycket utrymme i texten anses ingen huvudsaklig källa finnas. 
 
V7 Huvudsaklig tendens – varje artikel bedöms i sin helhet utifrån värdeskalan posi-
tiv/negativ i förhållande till granskningen eller till Kamprad. En artikel som är positiv till 
granskningen är positiv till att Uppdrag granskning har valt att granska Ikea och Kamprad. En 
artikel som är positiv till Kamprad är positiv till Ingvar Kamprads agerande i samband med 
granskningen eller i allmänhet. Det finns också ett femte alternativ, neutral, som används när 
ingen tydlig tendens kunnat identifieras. Bedömningen grundar sig huvudsakligen på de källor 
som kommer till tals och den grundläggande tonen i artikeln. 
 
V8 Huvudsaklig vinkling – det huvudsakliga perspektivet som lyfts fram i artikeln. Om texten 
i sig inte är tillräcklig för att göra bedömningen görs en sammanvägd bedömning av bild, ru-
brik och ingress. Fyra kategorier finns: ekonomisk vinkling, massmedial vinkling, porträtt-
vinkling, trivialiserande, spin-off, annan. 
 
V9 Får huvudpersonen komma till tals? Huvudpersonens möjlighet att komma till tals bedöms 
med hjälp av fyra olika värden: ja, direkt eller indirekt; ja, via ombud; tillfrågad men inte in-
tresserad; nej. 
 
V10 Referenser till andra medier – att det på ett uttalat sätt framkommer att material är hämtat 
från andra medier eller att andra medier på annat sätt nämns vid namn. 
 
V11 Finns krav på konsekvenser? Här avses krav på konsekvenser för Ingvar Kamprad. Fyra 
kategorier: tala ut, betala skatt, ge vinst till anställda, nya skatteregler. 
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V12 Hur beskrivs Kamprad i artiklarna? Variabeln används för att identifiera eventuell fra-
ming i artiklarna. Beskrivs Kamprad som en folkkär nationalklenod, slipad affärsman, snål 
smålänning eller kramgo mysfarbror? 
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