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Sammanfattning
Den här kvalitativa textanalysstudien syftar till att undersöka vad det finns för ideal i samhället och 
vilka normer som motiverar dessa. Ur debatter på internet blottlägger jag samhällsideal om makt 
och politik och de normativa gränser som finns mellan privatliv, arbetsliv och svensk partipolitik. 
På så vis lyfter jag upp vad det är som upprör människor i Maxgate. Genom att visa vad som skapar  
den kollektiva upprördheten kommer det  som tidigare var  osynliga samhällsideal  och normer i 
öppen dager. Studien syftar också till att visa på spänningar inom samhällsidealen och hur normer 
tolkas olika, men ändock beskrivs på samma sätt. För att ta mej an detta utgår jag från Durkheims 
moralsociologi, och hävdar att det finns en kollektiv moral, som har sin grund i samhälleliga ideal 
och normer. I analysen och diskussionen av materialet framgår det vilka samhällsideal och normer 
som aktualiseras i skandalen och hur dessa tolkas av de som skriver i debattkedjorna. En slutsats 
som  kan  dras  av  studien  är  att  även  om  man  ställer  sej  bakom  idealen  och  normerna  som 
framkommer i denna studie, är det inte säkert att man tolkar dem lika eller att man kommer att  
handla på liknande sätt.

Nyckelord: Durkheim, Maxgate, Normer, Samhällsideal, Skandal, Kollektiv moral

Abstract
The purpose of this qualitative text analysis is to investigate the ideals of society, and the underlying 
norms.  In web-based public  debates  social  ideals  concerning power and politics as well  as  the 
normative boundaries between private life, working life and Swedish party politics are made clear. 
Looking  into  said  debates  therefore  makes  it  possible  to  see  which  aspects  of  “Maxgate”  are 
upsetting to the public. By showing what creates the collective outrage, what was formerly invisible 
social ideals and norms can be revealed. This study also aims to cast light upon tensions within 
social ideals and how norms are interpreted differently, although described in the same way. The 
theoretical  foundation  of  the  study  is  Durkheim's  sociology  of  morals,  and  I  work  on  the 
supposition that there is a collective morale with a based on social ideals and norms. In the analysis  
and discussion of the material it is revealed which social ideals and norms are brought up in the  
scandal, and how these are interpreted by the participants in the debates. A conclusion that can be 
made from this study is that, although people endorse the ideals and norms investigated in the study, 
it is not given that they interpret them the same way, or that they would act similarly.

Keywords: Durkheim, Maxgate, Norms, Social ideals, Scandal, Collective moral

Populärvetenskaplig sammanfattning
Maxgate var en skandal som briserade i början av år 2014, just i startgroparna av valrörelsen inför  
riksdagsvalet senare den hösten. Arbetsgivare gick ut och varnade sina anställda för vad som skulle 
hända om de borgerliga partierna förlorade regeringsmakten, på ett sätt som några uppfattade som 
relevant  information  där  arbetsgivaren  förmedlade  sin  omvärldsanalys  och  framtidsprognos  för 
företaget. Medan andra uppfattade det som hot om att medarbetarna skulle förlora sina arbeten om 
de röstade fel. Samhällsideal och normer är svåra att studera eftersom de är så självklara för de som 
lever efter dessa, men i den här skandalen uppenbarar de sej. Skandaler beror på överträdelser mot 
samhällsideal och normer, och först när man bryter mot dessa blir det tydligt att de är viktiga. Vilka 
samhällsideal  kring  makt  och  politik  aktualiseras  i  Maxgate?  Vilka  normer  lägger  grund  till 
handlingsmönstren för dessa ideal? Tolkas normerna lika av alla eller finns det utrymme för olika 
synsätt? Jag har studerat debattkedjor på internet, vilka är kopplade till nyhetsartiklar om skandalen. 
I dessa hittas gemensamma ideal och normer blir synliga, och det blir tydligt att det finns olika sätt 
att tolka dessa, utan att man tar avstånd från dem.
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Maxgate – en skandalstudie i normperspektiv Elin Hyving

1. Inledning

Ett företag går ut och varnar sina medarbetare för vad Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet 

(V) skulle göra med deras arbeten om de fick regeringsmakten. Fler företag hakar på och meddelar  

sina anställda vad en socialdemokratiskt ledd regering skulle åsamka företaget för skada. Är det ett 

hot  från  arbetsgivaren  –  den  som röstar  (S)  eller  (V)  kommer  att  förlora  sitt  jobb?  Eller  en 

företagsledning som är mån om att de anställda ska få veta allt som rör deras anställning?

Det börjar med hamburgerkedjan Max, strax efteråt gör callcenterföretaget Silentium samma sak. 

Några dagar efter det kan man läsa på Stockholms läns landstings hemsida att Moderaterna försöker 

sej på en liknande grej. Avslutningsvis går kanalbåtsföretaget Strömma ut till sina medarbetare.1 Det 

skapar upprörda känslor hos allmänheten och på Facebook startas gilla-sidan ”Vi som bojkottar 

Max” så snart  skandalen är  ett  faktum. På kort  tid  har  den sidan fler  gillningar  är  exempelvis 

sidorna för Folkpartiet,  Centerpartiet och Kristdemokraterna.2 Det blir en skandal,  och som alla 

skandaler får den ett namn. Ett namn som hjälper oss att referera till samma händelse. Maxgate.

I skandalens spår blandas upprördhet med förvåning över att  det skapas sådan folkstorm. Flera 

menar att det är ett hot mot demokratin, fri rösträtt och möjlighet att engagera sej politiskt. Andra 

hävdar bestämt att företagsledarna gjort det rätta, allianspolitiker sympatiäter på Max och lägger ut 

bilder på det i sociala medier.3 Ett företag är inte en del av det demokratiska samhället, samtidigt 

som  det  agerar  i  ett  demokratiskt  landskap.  I  den  här  skandalen,  liksom  i  andra  skandaler, 

uppenbarar sej samhällelig moral. Vad är det egentligen som gäller för att vi ska kunna leva och 

interagera med varandra utan att behöva lagstifta om allt? Den här studien visar varför Max öppna 

brev till sina anställda skapar folklig upprördhet och vad det kan säga oss ur ett normperspektiv.

1 Rawet, P., Nord, M. Företagsprotest mot höjd skatt, www.svt.se, 2014-01-25. 
http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/foretagaruppror-mot-hojd-skatt (Hämtat 2014-12-12) ; DN, FP-kritik mot M:s 
öppna brev, Dagens Nyheter 2014-02-04:6 ; Hirsch, D. Strömma: "Rösta klokt i valet”, www.besoksliv.se, 2014-09-
01. http://www.besoksliv.se/artikel/stroemma-%E2%80%9Droesta-klokt-i-valet%E2%80%9D-63413 (Hämtat 2014-
12-12)

2 Facebook, Sidan ”Vi som bojkottar Max”, 2014. https://www.facebook.com/pages/Vi-som-bojkottar-
Max/494736043972346?sk=timeline (Hämtat 2014-11-25) ; Facebook, Sidan ”Centerpartiet”, 2014 
https://www.facebook.com/centerpartiet?fref=ts (Hämtat 2014-11-25) ; Facebook, Sidan ”Folkpartiet Liberalerna”, 
2014. https://www.facebook.com/folkpartiet?fref=ts (Hämtat 2014-11-25) ; Facebook, Sidan ”Kristdemokraterna”, 
2014. https://www.facebook.com/Kristdemokraterna?fref=ts (Hämtat 2014-11-25)

3 Facebook, Sidan ”Ring P1”, 2014. https://www.facebook.com/ringp1/posts/10153826544670515 (Hämtat 2014-12-
12) ; Svanström, S. Twitterpost, januari 23, 2014, 3:18 p.m. https://twitter.com/ssvanstrom (Hämtat 2014-12-12)
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Mitt eget intresse för Maxgate vaknar i samband med den första delen av skandalen. Det är inte bara 

någon annans normer som arbetsgivarna har brutit, utan det handlar om samhällsideal och normer 

som  omfattas  av  mej.  När  jag  dessutom  ser  det  stora  engagemanget  från  allmänheten  kring 

skandalen kommer frågorna om hur sådana påtryckningar borde förbjudas, blandat med om detta 

egentligen är något nytt fenomen eller om arbetsgivare gör så här lite titt som tätt. Men den största  

frågan som hänger kvar är ändå: Varför blir jag, och många med mej, upprörda över detta? Och 

varför blir  vi inte upprörda av att exempelvis Hyresgästföreningen går ut inför valet  och driver 

kampanjer för att det ska byggas fler hyresrätter? Ganska snart landar jag i att det har att göra med 

samhällsideal och föreställningar om hur ett demokratiskt samhälle ska vara i fråga om arbetsliv, 

privatliv och partipolitik.

1.1 Syfte
Som namnet  antyder  klassas Maxgate som en skandal.  Skandaler är  sociologiskt intressanta att 

studera eftersom de säger något om den kollektiva moral som finns i samhället. Därför är syftet med 

denna studie att undersöka vad det finns för ideal i samhället och vilka normer som motiverar dessa, 

och som hjälper oss att interagera med varandra utan att vi för den sakens skull behöver lagstifta om 

allting och som gör att vi vill följa det som redan nu är lag. Ur debatter på internet ämnar jag 

blottlägga samhällsideal om makt och politik och de normativa gränser som finns mellan privatliv, 

arbetsliv och svensk partipolitik för att på så vis lyfta upp vad det är  som upprör folk i denna 

skandal.  Genom att  visa  vad det  är  som skapar  den  kollektiva  upprördheten  kommer  det  som 

tidigare var osynliga samhällsideal och normer i öppen dager. Studien syftar också till att visa på 

spänningar inom samhällsidealen och hur normer tolkas olika, men ändock motiveras på samma 

sätt.

1.2 Frågeställning
Vilka samhällsideal kring makt och politik aktualiseras i Maxgate?

Vilka normer lägger grund till handlingsmönstren för dessa ideal?

Tolkas normerna lika av alla eller finns det utrymme för olika synsätt?
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1.3 Begreppsförklaring

1.3.1 Skandal
Johansson definierar skandal som en överträdelse som kan kopplas ihop med en aktörs handling, 

förhållningssätt eller position, och som andra aktörer upprörs av eller menar bryter mot det som 

förväntas av aktören. Det är andra aktörers reaktion som avgör om det är en skandal, vilket betyder 

att skandaler måste bli kända för att bli skandal. Försök att dölja skandaler, som ändå lyckas bli  

offentliga, kan leda till större skandal. Det spelar inte någon roll om överträdelsen verkligen har 

skett eller om den är påhittad, utan det är hur trovärdig den är som avgör om det blir skandal eller  

inte.  Andra företeelser liknar skandalen, exempelvis moralpanik.  Skillnaden är att  skandaler har 

tydliga och avgränsade episoder och aktörer.4

1.3.2 Kollektiv moral
Att handla moraliskt är att göra det man anser är det bästa. Durkheim beskriver att agera moraliskt 

som att handla efter det som gynnar kollektivet.5 Kollektiv moral handlar alltså om att enskilda 

individer  i  en  grupp  motiverar  sina  handlingar  efter  vad  som gagnar  kollektivet,  och  gruppen 

reagerar och motiverar sina handlingar på liknande sätt. Då kan man tala om att gruppen har en 

kollektiv moral.

1.3.3 Samhällsideal 
Ideal som värderas högt i samhället och som omfattas av allmänheten kan kallas samhällsideal. 

Dessa är positivt laddade och ses som något gott. För att klassificeras som ett samhällsideal måste 

samhället sträva efter det och det måste vara en del i hur samhällsmedborgarna ser på sej själva.6 

Samhällsideal underbyggs av normer.

1.3.4 Norm
En norm är en delad definition av vad som är ett önskvärt beteende. En norm kan adressera hela 

mänskligheten och den kan gälla för en persons handling i ett specifikt sammanhang. Den måste 

omfattas av fler än en person. Normer är en del av det regelverk vi sätter upp för vårt gemensamma 

liv.7 De skapar kollektiv moral och underbygger samhällsideal.

4 Johansson, P. I skandalernas spår – minskad legitimitet i svensk offentlig sektor Göteborg : Kompendiet, 2004, s 55
5  Durkheim, E. Moral education. Mineolia : Dover Publications Inc, 2012
6  Durkheim, E. Moral education.
7 Sills, D. L. International encyclopedia of the social sciences. Vol 11, New York : Macmillan, 1968
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2. Teoretiska utgångspunkter

2.1 Svenska skandaler
På senare år har det skrivits en del om skandaler och normer i svensk politik. Kerstin Jacobsson och 

Eva Sandstedt har studerat upprördheten kring politikers lyxpensioner. De tar sin utgångspunkt i att 

dagens  samhällen  inte  bara  behöver  systematisk  eller  funktionell  integrering,  utan  även  social. 

Genom det perspektivet studeras kollektiva normer och ideal vilka uppenbar sej i skandalen som 

främst rör politikers förmånliga pensionsvillkor, men också företagsledares vidlyftiga fallskärmar, 

som  briserar  sommaren  2004.  Frågeställningarna  rör  om  man  kan  tala  om  att  det  finns 

sammanbindande normer som förenar svenskarna, eller om det bara råder konflikter och olikheter, 

samt hur denna normativitet  i  så fall  ser ut.  De hävdar att  det  är  särskilt  intressant  att  titta på 

offentlig verksamhet, eftersom alla är tvungna att bidrar till den och alla har rätt att ta del av dess 

stöd. Det finns ett allmänintresse av att det ska gå rätt till med offentliga medel, eftersom staten 

tvingat en att lämna ifrån sej ens egna tillgångar. I det privata näringslivet är det inte lika strikt med 

vad som är legitim belöning och inte. Stat och företag skiljer alltså sej delvis åt i vilka normer som 

gäller, men det görs ändock moraliska rimlighetsbedömningar av privat verksamhet. För de som 

inte  själva innehar  stor  makt  (som inte  är  politiker,  företagsledare,  osv)  kan företagsledare och 

politiker dessutom utgöra en maktelit av samma skrot och korn. Den som tar del av offentliga medel 

har också ett större ansvar att se till att handskas rätt med pengarna och den med mycket makt har 

större ansvar än den med mindre makt att handla moraliskt riktigt.8

Samhällsideal värnas genom sanktioner mot dem och det som bryter mot dessa. "Utmärkande för 

moralen är att den består av normer och regler för det sociala livet och att det är samhället, som 

utövar  makten  genom  den  allmänna  opinionen."9 I  skandalen  med  politikernas  lyxpensioner 

betraktar Jacobsson och Sandstedt det som att den allmänna opinionen ställer moraliska krav på 

systemet då de kräver en förändring av regler och lagar gällande pensionsvillkoren. Folket använder 

sin makt i form av offentlig svartmålning, kritik och ilska mot villkoren och politikerna, för att 

förändra det orättfärdiga fifflet som systemet gav upphov till. I deras undersökning visar det sej att  

reaktionerna  på  skandalen  till  största  del  handlar  om  misstro  och  politikerförakt,  politiker  är 

egoistiska människor som skor sej på andras bekostnad, medan några avviker från detta genom att  

8 Jacobsson, K., Sandstedt, E. ”Upprördhet och moralisk ordning – om politikers lyxpensioner” s. 132-166 i 
Sjöstrand, G. (red) Fiffel-Sverige – sociologiska perspektiv på skandaler och fusk Malmö : Liber, 2005

9 Jacobsson, K., Sandstedt, E. Fiffel-Sverige – sociologiska perspektiv på skandaler och fusk s 140
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värdera politikernas arbete på ett annat sätt och menar att den samhällsinsats de gör ska löna sej  

genom hög ersättning.10

Jacobsson och Sandstedt uttrycker att det inte bara är människors socioekonomiska situation som 

förklarar  misstron,  utan framhåller samhällsmoralen som det  som utgör grunden för att  det  ska 

kunna bli en politisk skandal. Den gemensamma norm- eller värdegrunden kallar de för samhällets 

kollektiva  medvetande.11 I  denna  studie  visar  det  sej  att  dessa  ideal  och  normer  fanns 

representerade:

Samhällsideal Normer
Tillhörighet • Alla ska vara med i samhället!

• Alla ska tillhöra samma samhälle!
• Alla ska följa samma lagar och regler!
• Allas resurser ska tas tillvara!
• Alla har ett ansvar!
• Alla har rättigheter och skyldigheter!

Jämlikhet • Vi är alla lika värda!
• Samhället ska vara jämlikt!
• Vi ska inte ha någon elit!

Skälighet • Du ska inte sko dej på andra!
• Du ska inte utnyttja din egen situation för att få egna fördelar!
• Inkomst ska motsvaras av en insats!
• Man ska göra rätt för sej!
• Rättvisa ska råda I: Åt var och en efter behov!
• Rättvisa ska råda II: Åt var och en efter insats!

Ärlighet • Lev som du lär!
• Samhället ska byggas på allas ärlighet och sanning!

Ansvarighet • Med makt följer ansvar!
• Man ska ta ansvar för sina handlingar!

Tabell 1. Dimensioner i det normativa tänkandet.12 

Dessa  normer,  menar  Jacobsson  och  Sandstedt,  är  riktade  mot  statens  företrädare.  Dock  kan 

företrädarna ställa samma krav om att leva upp till dessa normer till varje medborgare, eftersom 

10 Jacobsson, K., Sandstedt, E. Fiffel-Sverige – sociologiska perspektiv på skandaler och fusk 
11 Jacobsson, K., Sandstedt, E. Fiffel-Sverige – sociologiska perspektiv på skandaler och fusk
12 Jacobsson, K., Sandstedt, E. Fiffel-Sverige – sociologiska perspektiv på skandaler och fusk s 144
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detta är, vad Durkheim skulle säga, medborgerlighetens moral (mer om detta under 2.2 Kollektiv 

moral). Denna moral lever, eftersom den får konsekvenser genom att allmänheten reagerar med 

upprördhet  och  krav  på  rättfärdigare  system.  Ändring  i  reglerna  är  något  som så  småningom 

kommer till stånd. 13

Jacobsson  och  Sandstedt  ser  skandalen  som en  ritual,  där  normbrott  får  konsekvenser  genom 

allmänhetens sanktioner, och i skandalens respons bekräftar allmänheten att normen som brutits mot 

fortfarande gäller, även om den inte upprätthålls av alla. Pensionsvillkoren för politikerna uppfattas 

som en avvikelse mot vad som gäller för de flesta andra. De flesta skulle behöva arbeta ännu längre  

än vad de gör idag, för att även i framtiden kunna finansiera välfärden. Därför blir politikernas  

villkor extra stötande.14

Jacobsson och Sandstedts  forskning är  särskilt  intressant  i  det  här  sammanhanget,  eftersom de 

bidrar  med  ett  gediget  teoretiskt  ramverk  för  att  studera  skandaler  som  normdetektorer.  Det 

ramverkets huvuddrag används i denna studie.

Kerstin  Jacobsson skriver  också om ministerskandalen 2006,  Nannygate,  tillsammans med Erik 

Löfmarck.  Där  utvecklar  de  tillsammans  teorin  från  studien  ovan.  Nannygate  utlöses  av 

uppdagandet att den nya regeringen har ministrar som varken betalat sociala avgifter eller skatt för 

barnflickor  de  anlitat.  Skandalen  förvärras  av  ytterligare  avslöjanden  om  att  dessa  ministrar 

underlåtit att betala tv-licens och på andra vis hanterat sina privata ekonomier på klandervärda sätt. 

I denna studie är det alltså fråga om lagbrott, som i vissa kretsar kan ses som omoraliska, medan 

andra inte alls skulle höja på ögonbrynen för det om det inte hade gällt demokratiska representanter, 

utan, tvärtom, hävdat att det kan vara försvarbart att bryta mot lagen på det viset (det jag nedan 

kallar rättfärdigt fiffel, se 2.3 Fiffliga handlingar).15

Precis som i studien ovanför är utgångspunkten Durkheims moralsociologi och syftet är att spåra 

samhällsideal genom att studera ett kollektivt utbrott av upprördhet. De menar att anledningen till 
13 Jacobsson, K., Sandstedt, E. Fiffel-Sverige – sociologiska perspektiv på skandaler och fusk
14 Jacobsson, K., Sandstedt, E. Fiffel-Sverige – sociologiska perspektiv på skandaler och fusk 
15 Jacobsson, K., Löfmarck, E. ”Ministerskandalen 2006 i moralsociologisk belysning” s 267-294 i Jacobsson, K. (red) 

Känslan för det allmänna – medborgarnas relation till staten och varandra Umeå : Boréa Bokförlag, 2010
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upprördhet kring normbrott är att det är en förolämpning mot kollektivet.16

Nannygate exploderar när samhället fortfarande är mycket politiskt polariserat, eftersom det är så 

nära inpå valet. I skandalen handlar det i första hand om vad man som samhällsmedborgare kan 

kräva av sina politiska representanter, vertikal riktning. Dessutom får den ganska snart ytterligare en 

dimension som handlar om den horisontella riktningen, vad medborgare kan kräva av varandra.17 

Men i detta visar det sej att inte alla kan ställa sej bakom de normer som presenteras, på så vis 

utvecklas skandalen "till ett slags rituellt klargörande av moraliska skiljelinjer."18 

Jacobsson och Löfmarck ser skandalen som en ritual i vilken moralisk ordning kommuniceras och 

moralöverträdaren  bestraffades  genom kollektiv  upprördhet.  De använder  sej  av  Aduts  begrepp 

normpublik  i  betydelse  kollektivt  medvetande,  för  att  visa  att  liksom  normerna  är  olika  är 

normpubliken också skiftande. Det ger också möjlighet att bemöta kritiken om att skandaler inte 

existerar som bevis på kollektiv moral, utan skulle vara skapade av media för underhållningens 

skull.  De  menar  att  media  förvisso  ger  den  spridning  som  en  skandal  behöver  för  att  nå 

normpubliken, men att det är den kollektiva moralen som gör att det skapas upprördhet. För att en 

skandal ska kunna skapa upprördhet hos allmänheten krävs förstås att  allmänheten får veta om 

normbrottet.19

Jacobsson och Löfmarck lyfter upp måttfullhet i det offentliga som ett överlappande samhällsideal, 

som i stort sätt finns i alla normsystem i Sverige. Ett annat liknande ideal är att ärlighet ska råda 

bland politiska representanter, liksom att de ska föregå med gott exempel. Ett lokalt socialt faktum 

verkar vara att politiska representanter ska vara obefläckade. I enlighet med det som Jacobsson och 

Sandstedt skriver skulle politiska företrädare kunna jämställas med företagsledare och andra med 

stor makt, åtminstone för de som själva saknar den makten.20

En  annan  som  har  studerat  många  politiska  skandaler  i  Sverige  är  Patrik  Johansson.  Han 
16 Jacobsson, K., Löfmarck, E. Känslan för det allmänna – medborgarnas relation till staten och varandra
17 Jacobsson, K., Löfmarck, E. Känslan för det allmänna – medborgarnas relation till staten och varandra
18 Jacobsson, K., Löfmarck, E. Känslan för det allmänna – medborgarnas relation till staten och varandra s 276
19 Jacobsson, K., Löfmarck, E. Känslan för det allmänna – medborgarnas relation till staten och varandra
20 Jacobsson, K., Löfmarck, E. Känslan för det allmänna – medborgarnas relation till staten och varandra ; Jacobsson, 

K., Sandstedt, E. Fiffel-Sverige – sociologiska perspektiv på skandaler och fusk 
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sammanfattar sina skandalfall med att det är oegentligheter med det offentligas medel som allra 

oftast blir skandaler i svensk media och som svenska folket blir mest upprörda över. Det är tydligt  

att de som hanterar offentliga medel har höga krav på sej att hantera detta på ett ansvarsfullt sätt.21 

2.2 Gemensam moral
Att det skulle vara den kollektiva moralen som gör att människor upprörs över exempelvis fiffel  

med offentliga medel skulle inte alla hålla med om. Anledningen är att det finns de som inte tror att  

det existerar en kollektiv moral. Några hävdar att i ett modernt och differentierat samhälle finns det 

ingenting som kan ses som gemensamma ideal, utan moralen är splittrad och individualiserad till  

den grad att det inte längre är tal om normer. Bjereld och Demker säger exempelvis att vår samtid  

präglas av normlöshet.  Luhman utvecklar  också en teori  om avsaknad av kollektiv moral.  Han 

menar  att  det inte  kan vara tal  om något  kollektivt,  eftersom samhället  är  differentierat  i  olika 

kommunikationssystem (det ekonomiska kommunikationssystemet kan kommuniceras exempelvis 

genom att betala eller inte betala) som ingen eller inget styr över och som dessutom är splittrade i 

sej själva. Därför skriver han att det inte kan finnas något som samordnar samhället centralt.22 Vore 

det så är  den här studien förstås  helt  onödig,  och borde göras ur ett  annat  perspektiv eftersom 

samhällsideal och normer är just det som binder samman ett samhälle. Men här ger jag ett annat 

perspektiv, genom att jag sällar mej till det som tidigare sociologer skrivit om när de utgått från 

Durkheims moralsociologi.23

Durkheim menar alltså att det finns en gemensam moral. Som han ser det består samhället av en 

moralisk enhet. Samhället innehåller förvisso individer, men det kan inte reduceras till att bara bli  

summan  av  individerna.  Samhället  är  något  mer,  och  detta  ger  förväntningar  på  och 

handlingsmönster  för  hur  individerna  ska  agera  i  givna  situationer.  Samhället,  eller  gruppen, 

utvecklar genom dessa förväntningar ett kollektivt medvetande. Så länge man ingår i gruppen har 

man  detta  medvetande,  något  som en  isolerad  individ  inte  har.  Samhället  är  något  i  sej  själv, 

samtidigt  som det  existerar  genom individerna  som ingår  i  det  kollektiva  eftersom individerna 

påverkas av de sociala krafterna. Durkheims definition av vad samhället består av verkar i vissa fall 

21 Johansson, P. I skandalernas spår – minskad legitimitet i svensk offentlig sektor
22 Bjereld, U., Demker, M. I vattumannens tid? En bok om 1968 års uppror och dess betydelse i dag. Stockholm : 

Hjalmarson och Högberg, 2005 ; Luhmann, J. The Reality of the Massmedia. Stanford : Stanford University Press, 
2000

23 Se Jacobsson, K. ”Durkheims moralsociologi och välfärdsstaten” Scores rapportserie 2006:3, www.score.su.se, 
2006
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vara en grupp, i andra fall en nation och ytterligare händelser hela mänskligheten.24

Trots att han ser att det sociala landskapet differentieras och splittras genom arbetsdelning i det 

moderna samhället, menar han att det finns en kollektiv moral som varje medborgare har att förhålla 

sej  till,  ett slags kollektivt medvetande eller  medborgarhetens moral, samtidigt som små sociala 

grupper har sina egna ideal. En individ kan således ha flera kollektiva medvetanden, eftersom hon 

kan vara en del av många grupper. Detta ger upphov till vissa individuella skillnader i moralen, och 

de  olika  gruppernas  normer  kommer  att  krocka  och  motsäga  varandra  vilket  lämnar  det  till 

individen att tolka dessa. Men Durkheims fokus ligger på det som binder oss samman, snarare än 

det som delar upp oss.25 I den här studien kommer medborglighetens moral att lyftas upp genom 

studiet av samhällsideal, men inte bara. Här finns ett behov av att också studera det som skiljer 

olika grupper åt, där gruppers tolkningar av ideal och normer krockar med andra gruppers. Genom 

det synliggörs spänningar i medborglighetens moral.

Durkheim delar upp moralen i heligt och profant, där det förstnämnda är det acceptabla och hyllade 

medan det sistnämnda är det oacceptabla och förkastliga. Hos de enskilda individerna finns den här 

uppdelningen, men den finns också i det kollektiva medvetandet. Hos samhället är idealen en del av 

hur kollektivet ser på sej själva och bryter man mot det heliga kommer kollektivet uppröras och på 

något vis hämnas, eller göra upp med, de brutna normerna genom sanktioner. Detta eftersom brottet 

hotar hela samhällets  självbild och genom att  man gör upp med det bekräftar man att  det som 

skedde  var  något  förkastligt.  På  så  vis  upprättar  och  bekräftar  man  att  de  brutna  normerna 

fortfarande gäller och att idealet är något att sträva efter. Sanktionerna som det är tal om här kan 

vara rättsliga och/eller sociala. I ett samhälle uppstår regler och lagar om hur man får handla. Följer 

man inte dessa kan det få både relationella och rättsliga påföljder. Exempel på relationella påföljder 

skulle kunna vara kollektiv upprördhet och annat som med Durkheims terminologi heter sociala 

strömningar. Det gör att den kollektiva moralens ena sida är extern. Den tvingar sej på oss i form av 

förpliktelser. Sen finns det en annan sida av den gemensamma moralen, nämligen den interna. I det 

ligger att vi faktiskt uppfattar idealen som eftersträvansvärda, eftersom vi vill att det ska vara så 

24 Durkheim, E. The elementary forms of religious life. New York : Oxford University Press, 2008 ; Durkheim, E. 
Moral education.

25 Durkheim, E. Moral education. ; Durkheim, E. ”Sociologins metodregler” i Tre klassiska texter Göteborg : Korpen, 
2012 ; Durkheim, E. Ethics and the sociology of morals. Buffalo, New York : Routledge, 1993 ; Durkheim, E. 
Professional ethics and civic morals. London : Routledge, 1992
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man agerar,  och det gör oss också upprörda när de bryts mot.  Enligt Durkheims sätt att  se det  

existerar därmed moralen utanför människorna, det gör att moralen är ett socialt faktum. Ett socialt 

fakta utövar tvång på individen, samtidigt som det är en del av individens eget medvetande. Men vi 

uppfattar det inte alltid förrän vi försöker gå emot normen.26

2.3 Skandalernas skandal
Att  skriva  om skandaler,  utan  att  nämna  skandalernas  skandal,  skulle  vara  ett  misstag.  Jeffrey 

Alexander  skriver  om Watergate  i  sin  studie.  På  ett  utvecklande  sätt  använder  han Durkheims 

religiösa sociologi för att studera det sekulära samhället. De normer som Alexander kommer fram 

till och som finns (eller åtminstone fanns) i det amerikanska samhället är inte relevanta för denna 

studie,  men han drar några slutsatser som kan berika denna.  Han menar att  anledningen till  att 

Watergate blir en skandal som skakar om i samhället först ett år efter att det skett, delvis beror på att 

samhället är så starkt polariserat när det händer. Även om mycket fakta om skandalen läcker ut när 

det avslöjas första gången, får dessa ny kraft när samhället inte längre är så uppdelat som runt valet.  

Inbrottet i demokraternas högkvarter sker sommaren 1972, och genom detta inbrott avslöjas en hel 

rad  av  maktmissbruk,  med  direkt  koppling  till  den  Nixon-ledda  administrationen.  1972  är 

valkampanjerna i full gång, inför presidentvalet senare samma år. Samhället är kraftigt uppdelat i 

höger-vänsterpoler, som ett resultat av valrörelsen och 60-talets radikalisering. Runt valet råder stor 

oklarhet kring vad som är moraliskt försvarbara handlingar i det politiska spelet och uppdelningen 

gör att det inte går att se överliggande, allmänna ideal. För att det skulle kunna ske hade man behövt 

släppa polerna och "röra sej uppåt" till det som förenar, något som alltså inte kan ske just då. Därför 

dröjer det ett helt år, innan affären blossar upp ordentligt och en allmän känsla av kris infinner sej. I  

den uppåtrörelsen som Alexander skriver om är det både tal om att tydliggöra kollektiva normer och 

konflikter dem emellan.27

2.4 Fiffliga handlingar
När allmänheten upprörs kan det vara ett tecken på att normbrott har begåtts och det är genom att  

studera när normer bryts mot som vi kan synliggöra samhällsideal. Normbrott skapar skandal om 

det sker i det offentliga rummet. Skandaler har sitt ursprung i det vi kallar fiffel. Så länge någon gör 

det som är lagligt och socialt accepterat blir det ingen skandal av det. Men så fort något av dessa 

26 Durkheim, E. Moral education. ; Durkheim, E. Tre klassiska texter ; Durkheim, E. The elementary forms of religious  
life.

27 Alexander, J. ”Culture and political crisis: 'Watergate' and Durkheimian sociology” s 187-224 i Alexander, J. (red) 
Durkheimian sociology : Cultural studies” Cambridge : Cambridge University Press, 1988. 
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kriterier ändras finns det risk för att skapa skandal.

I Fiffel-Sverige presenteras en modell för hur man kan se på fiffel i relation till allmänheten och hur 

fiffel definieras. Figuren ser ut ungefär så här: 

Fiffliga handlingar Socialt accepterad handling Socialt icke accepterad handling
Laglig handling 1 2
Olaglig handling 3 4
Tabell 2. Handlingars sociala acceptans28

Uppe i det vänstra hörnet (1) hittar vi sådant som faller under moraliskt försvarbart och lagligt. 

Detta är handlingar som inte skapar skandaler och som inte ses som fiffel. Inom denna ruta lever de 

flesta  människor  sin  största  del  av  livet.  Dessa  handlingar  passerar  utan  att  uppbåda  allmän 

upprördhet och jag väljer att kalla det för vardagshandlingar. Alla de andra handlingarna (2, 3, 4) 

kan ses som fiffel och kan därmed skapa skandaler. Uppe i högra hörnet (2) sorterar vi det som är 

omoraliskt, men ändå lagligt. Alltså handlingar som går på tvärs med vad gemene man uppfattar 

som rimligt, men som ändå inte är olagligt. Till exempel kan det vara att toppchefer får hutlöst stora 

fallskärmar. Hädanefter väljer jag att kalla dessa handlingar för orättfärdigt fiffel. Nere i vänstra 

hörnet (3) hittar vi handlingar som är olagliga, men ändå går att försvara moraliskt. Det kan vara 

sådant som civil olydnad eller om att det i särskilda grupper är legitimt att bryta mot lagen när det 

gäller  exempelvis  att  anställa  svart  arbetskraft  eller  bryta  mot  trafikregler.  Den  här  sortens 

handlingar väljer jag att kalla rättfärdigt fiffel, eftersom det trots allt finns något (omständigheter, 

ideologi, etc) som moraliskt rättfärdigar lagbrott. Nere i högra hörnet (4) kategoriseras det som både 

är olagligt och moraliskt förkastligt. För att skilja den här typen av handlingar från de båda förra 

kallar jag detta för olagligt och orättfärdigt fiffel. Ofta uppstår det spänningar i hur handlingar ska 

klassificeras.  Diskussionerna  som förs  i  media  och  debattartiklar  handlar  därför  om moraliska 

bedömningar. När det som är omoraliskt, men lagligt uppenbaras kommer allmänhetens krav på 

förändrad lagstiftning som ett brev på posten, så att lagstiftning och moral går hand i hand. Men 

innan det blir möjligt måste man reda ut vad allmänheten uppfattar som moraliskt och inte, och 

28 Sjöstrand, G. ”Fiffelsverige – en introduktion” s 10-28 i Sjöstrand, G. (red) Fiffel-Sverige – sociologiska perspektiv  
på skandaler och fusk Malmö : Liber, 2005 s 12
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belysa spänningar mellan normer som gör att moralen inte är så lättolkad.29

3. Metod och tillvägagångssätt
Normer är svårstuderade, eftersom de oftast är osynliga för alla som lyder under dem. I normbrotten 

framträder dessa tydligare än när sociala reglerna efterlevs. Därför är det lättare att upptäcka ideal  

och normer för den som kommer från en annan kontext, som har andra oskrivna riktlinjer vilka 

skiljer sej från det nya sammanhangets. Det är också det som gör skandaler till ett utmärkt tillfälle  

att synliggöra normer och kollektiv moral. Således gör sej Maxgate bra som studieobjekt när det 

gäller  att  klargöra  samhällsideal  och  normer  som  motiverar  dessa.  I  responsen  av  skandalen 

uppenbaras samhälleliga ideal.

3.1 Respons på internet

3.1.1 Urval av hemsidor
Eftersom det  är  gensvaret  på  skandalen  som är  intressant  är  studien  i  huvudsak  en  kvalitativ 

undersökning, där fokus ligger på textanalys av debattkedjor på internet.  Dessa är kopplade till 

nyhetsartiklar  om Maxgate  och  hämtade  från  Aftonbladets,  Dagens  industris  (Di),  Metros  och 

Nyhter24:s hemsidor. Anledningen till att det blev just dessa webbsidor beror på att jag ville ha 

spridning på vilka debattörer som kommer med i undersökningen. Kvällspressen är representerad 

genom Aftonbladet, dagspressen genom Di, gratistidning genom Metro och Nyheter24, som också 

representerar en helt  internetbaserad tidning. Aftonbladet riktar sej  till  en mer vänsterorienterad 

publik än Di. Di valde jag med tanke på att varken Svenska Dagbladet (SvD) eller Dagens Nyheter 

(DN) har kommentarsfält öppna, även om båda hade varit goda borgerliga/liberala kandidater som 

motvikt till det socialdemokratiska Aftonbladet. Di menar själva att de står på näringslivets sida i 

politiska frågor och kan alltså ses som en tidning riktad till de med borgerliga sympatier. Varken 

Metro eller Nyheter24 har officiell  partibeteckning. Metro är en tidning som delas ut gratis via 

tidningsställ och handutdelare. Den ges ut i tre utgåvor i Sverige. Nyheter24 är en i flitigt delad sajt 

på sociala medier, som främst riktar sej till de som vuxit upp med internet, så på denna sajt är det 

troligt att fler yngre personer rör sej än på de andra tre. Detta kan ses som ett generellt problem, att 

det troligen är fler yngre än äldre som läser och kommenterar artiklar på internet. Det hade kunnat  

vara en god idé att komplettera med brev skrivna till tidningar eller företagen, eftersom de som 

skriver brev och skickar dessa per post oftare tillhör den äldre delen av befolkningen. Dock är det 

29 Sjöstrand, G. Fiffel-Sverige – sociologiska perspektiv på skandaler och fusk
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svårare att få tillgång till dessa. Att välja just internetdiskussioner som material har sina fördelar, 

eftersom det just är lättillgängligt. Dessutom berör Maxgate i första hand de som är unga, genom att 

det handlar om höjandet av arbetsgivaravgifter för ungdomar. Det är ungdomarnas röst på valdagen 

som efterfrågas. Men detta är egentligen en bisak. Det som är betydande för valet av kommentarer 

på  internet  är  att  det  är  själva  normerna  som  är  de  viktiga  i  denna  studie,  inte  vem  som 

kommunicerar dem. Det gör att aktörerna inte är viktiga på annat sätt än genom att de ger oss 

möjlighet att komma åt samhälleliga ideal. Därför gör det inte mycket att studien riskerar tappa de 

äldres eventuella upprördhet, för det antagandet påverkar inte undersökningen nämnvärt. Även om 

normerna  som  framkommer  inte  kan  sägas  omfatta  hela  befolkningen,  så  finns  de  ändock  i 

samhället. 

3.1.2 Nära känslorna
En annan fördel med att hämta material från internet är att materialet är nedskrivet utan att kunna 

ändras i  efterhand. Eftersom skandalen inte pågår just  nu är det lätt  att  tappa bort de upprörda 

känslorna och tankarna kring normbrotten. Med Durkheims terminologi skulle man kunna säga att 

det finns risk för att de kollektiva strömningarna som varje individ upplever i upprördheten kring 

skandaler, tenderar att försvinna när samhället inte längre känner denna upprördhet. När man blir 

ensam  med  sina  känslor  riskerar  det  man  kände  tillsammans  med  hela  gruppen  att  verka 

oförklarligt.30 Det är inte svårt att se att det föreligger en risk för detta även pga att det ligger ett val  

mellan skandalen och idag. Så väl valresultatet som tiden som gått från skandalen kan påverka hur 

man ser på normbrotten idag, därför behandlar studien det skrivna ordet.

3.1.3 Kontrollen över kommentarerna
Kommentarerna  är  olika  långa,  allt  från  att  bara  vara  ett  ensamt  kraftuttryck  till  kortare 

debattartiklar. Jag har valt att studera 1100 inlägg i debattkedjor kring artiklarna. Det är lätt att tro 

att internet utgör ett tillhåll för ohämmad debatt, men på alla dessa sajter behöver man komma ihåg 

att det finns webbredaktörer som inte tillåter vad som helst. Dessutom är det lätt att som läsare av 

kommentarerna anmäla olämpligt innehåll till redaktören, och på så vis utöva kontroll av debatten. 

Trots det upplevs toleransen i internetdiskussioner som hög, vad gäller det som tillåts publiceras och 

ligga kvar, i jämförelse med vad som tillåts i exempelvis tryckt media. Det faktum att allt inte tillåts 

ger tyngd åt det som faktiskt sägs, och därför blir kommentarerna intressanta att studera.

30 Durkheim, E.  Tre klassiska texter
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3.1.4 Val av artiklar
De  artiklar  som  jag  väljer  att  använda  kommentarsfälten  från  är  uteslutande  nyhetsartiklar. 

Debattartiklar är intressanta att diskutera i sej själva, men kan lägga orden i munnen på de som 

kommenterar – något jag vill undvika. Eftersom nyhetsartiklar bör vara mer objektivt utformade 

och informerande snarare än debatterande är dessa mer intressanta att studera då det inte förväntas 

av  allmänheten  att  de  ska  reagera  med  upprördhet.  Jag  fokuserar  på  de  första  artiklarna  som 

publiceras  på  varje  nyhetssajt  och  som  upplyser  om  arbetsgivarnas  agerande.  För  detta  urval 

argumenteras  att  det  är  den  första  och  spontana  reaktionen  som  är  den  intressanta.  Vid  den 

tidpunkten har  inga debattörer  kunnat  formulera och styra debatten ännu,  utan allmänheten har 

chans att reagera med ryggmärgen i oreglerad upprördhet. Det är den här ryggmärgsreflexen som 

jag vill åt och som jag hävdar skapas av kollektiv moral. Eftersom alla tidningar inte publicerar en 

artikel för varje arbetsgivares agerande, utan väljer ut någon eller några arbetsgivare, och för att 

begränsa materialet väljer jag att ta med de första artiklarna om Max-ledningens öppna brev och de 

första artiklarna om Moderaternas brev på Stockholms läns landstings hemsida. Det är dessa som de 

flesta av nyhetssajterna jag väljer att ta med skriver om, och också de som skapar den sammanlagt 

största responsen. Aftonbladet och Di skriver om båda breven, medan Nyheter24 inte skriver om 

Moderaternas brev förrän lite senare och i en annan form än som nyhetsartikel. När Nyheter24 inte 

kan bidra med kommentarer till denna del av skandalen kompletterar jag med Metros artikel istället. 

Både  Nyheter24  och  Metro  är  lättillgängliga  tidningar,  och,  som  jag  skriver  ovan,  saknar 

partibetäckning.  Därför  är  det  en enkel  lösning på problemet  som uppstår  när  det  visar  sej  att 

Nyheter24 inte skriver om Moderaternas brev.

3.1.5 Etiska överväganden
Nyhetssajterna har skapat olika förutsättningar för sina läsare att reagera på artiklarna. Di:s artiklar 

går endast att kommentera i fem dagar efter publicering, men ingen speciell inloggning krävs för att  

kunna ge sin respons. För att begränsa de andra sajternas material väljer jag därför helt enkelt att 

inte analysera de kommentarerna som är äldre än fem dagar. Den begränsningen kan förvisso verka 

godtycklig, men kan återigen motiveras genom att känslorna av upprördhet tenderar att svalna med 

tiden och därför är det en fördel att välja de tidigaste reaktionerna när det inte finns möjlighet att 

analysera alla kommentarer. Jag väljer också att begränsa materialet så att jag högst tar med 250 av 

kommentarerna  från  varje  artikel.  På  Aftonbladet,  Metro  och  Nyheter24  krävs  inloggning  på 

Facebook  för  att  kunna  kommentera  och  på  så  vis  knyts  kommentarerna  till  användarna  och 

begränsar vem som kan skriva (du måste ha en användare på Facebook) och den som skriver är 
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själv ansvarig utgivare för sina kommentarer. Kommentarerna från de sidorna kan alltså inte bli 

anonyma och skulle jag citera dessa ordagrant i studien skulle det gå att googla på dessa för att på 

så sätt få reda på vem det är som har skrivit vad. Att Aftonbladet, Metro och Nyheter24 är kopplade 

till Facebook försvårar därmed sekretessen, eftersom debattinläggen är sökbara. Jag har inte bett om 

särskilt tillstånd att använda kommentarerna till debattartiklarna. Det tillhör god forskningssed att 

anonymisera sina respondenter om de så önskar och att dessutom uttryckligen ha tillstånd att ta med 

dessa i studien.31

Här uppstår åtminstone två etiska dilemman, jag har inte respondenternas uttryckliga tillstånd och 

citerar jag något från Aftonbladet, Metro eller Nyheter24 är de inte heller anonyma. För att lösa 

dessa problem på bästa sätt väljer jag att inte citera från sidorna som är kopplade till Facebook. På 

så vis kan alla respondenter bli anonyma och genom det kan de inte heller komma till skada som 

följd av studien. Det är inte vem som står för vilka normer som är det viktiga och avgörande i denna 

studie, utan att någon står för dem. Alla citat från Aftonbladet, Metro och Nyheter24 kommer att  

sammanfattas och skrivas om, så att det inte går att spåra, eller kortas ner till så allmänna urklipp att 

de inte kan knytas till en enda person. Från Di kommer jag å andra sidan att citera noggrant, men 

utan hänvisning till tidpunkt för debattinläggets publicering eller vilket namn respondenten valt att 

kalla sej. På denna sajt sker en automatisk anonymisering genom att debattören själv bestämmer sitt  

namn. Dessa namn är ofta fiktiva eller så är det frågan om förnamn. Visst kan det ändå vara möjligt  

att  gå in  och själv studera inläggen på Di:s  hemsida och på så vis  kunna identifiera  någon av 

kommentatorerna, men det är görligt även på Nyheter24, Metro och Aftonbladet och ett dilemma 

som är svårt att komma bort från. Men på grund av detta väljer jag att inte ge några hänvisningar till 

vilken nyhetsartikel som kan knytas till vilken kommentar, även om det kan framgå av själva citatet, 

resultatdelen saknar således referenser.  Alla citat  i  den delen är hämnade från nyhetsartiklarnas 

kommentarsfält. Problemet med tillåtelse att använda kommentarerna i studien kvarstår fortfarande, 

och det skulle vara ett omöjligt uppdrag att få allas godkännande eftersom det handlar om så många 

människor. Men eftersom ämnet inte är av känslig karaktär ser jag anonymiseringen som tillräcklig, 

då jag menar att respondenterna inte på något vis kan komma att påverkas av studien och dess 

resultat.  Efter  noggrant  övervägande  har  jag  således  upplevt  att  fördelarna  med  att  använda 

kommentarer i internetdiskussioner – se ovan – överväger dess problem, både etiska och eventuellt 

snedfördelade representation.

31 Vetenskapsrådet God forskningssed Bromma : CM-gruppen, 2011
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3.2 Hur studien låter sej göras

3.2.1 Teoretiskt ramverk
Efter att ha gjort det klart, att jag kan använda mej av debattkedjor kopplade till Di, Aftonbladet,  

Metro och Nyheter24 utan att bryta alltför oreflekterat mot etiska riktlinjer, börjar jag söka tidigare 

forskning  om  politiska  skandaler  i  Sverige.  I  dessa  hittar  jag  snart  ett  behov  av  ytterligare 

fördjupning inom ämnet och jag väljer att följa Jacobsson, Sandstedt och Löfmarck i spåren för att 

skapa ett relevant teoretiskt ramverk. Således är studien deduktivt gjord, då den till stor del utgår 

från de ramar som Kerstin Jacobsson, Eva Sandstedt och Erik Löfmarck utarbetar för att studera 

skandaler i ett moralsociologiskt perspektiv. Det är alltså frågan om en teoriprövning för att stärka 

eller  förkasta  Jacobsson,  Sandstedt  och  Löfmarcks  tolkning  av  hur  normer  och  skandaler  bör 

studeras. Jacobsson och Sandstedt efterfrågar i sin studie fler undersökningar av samhälleliga ideal, 

för att bygga vidare på deras resultat. Granskningen av Maxgate ska ses som ett komplement till  

den, då jag i deras forskning hittar  behov av fördjupning och breddning i att  studera konflikter 

mellan olika grupperingar i den kollektiva moralen.

3.2.2 Ny riktning
Min  intention  var  från  början  att  undersöka  om  samhällsidealen  förändrats  genom  Maxgate. 

Eftersom Max inte var det enda företaget som gick ut till anställda på det här sättet, så kunde det 

vara en idé att se hur responsen förändras från det första företaget till det sista. Men i fördjupningen 

av tidigare forskning och teori får studien en annan riktning. Dels fastnar jag för normkonflikter och 

parallella normsystem som existerar i samma samhälle, som ett område som ytterligare kan belysas 

inom sociologin. Dels upplever jag att tiden som gått, både mellan första arbetsgivarens öppna brev 

och nutid samt mellan första och sista arbetsgivaren, är för kort för att hitta normförändringar annat 

än på antydningsnivå. Till det kommer att samhället fortfarande är polariserat efter valet och efter 

det, till för några veckor sen, eventuella extra valet, vilket skulle kunna påverka resultatet. Detta 

sammantaget gör förändringen i studien självklar.

3.2.3 Kvalitativ textanalys
För att studera skriften i debattkedjorna kan man välja olika analysverktyg. Som jag nämner ovan är 

det frågan om kvalitativ textanalys i den här studien. Det beror på att den typen av analys framhåller 

helheten i texten som det viktiga, till skillnad från kvantitativ innehållsanalys. Jag är inte intresserad 

av att visa hur ofta idealen aktualiseras, utan snarare den variationsrikedom som förekommer. Varje 
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debattinlägg betyder mer än vad bara summan av delarna säger.32 Ingenstans i kommentarerna finns 

det att läsa att Maxgate aktualiserar normer, men genom att studera inläggen flera gånger, både 

översiktligt skummande och på djupet fråga sej vad kommentarerna egentligen säger, kan det dolda 

innehållet inom normdiskursen upptäckas. Jag har inte intresserat mej för vilken språklig genre eller 

stil inläggen är skrivna i, utan har koncentrerat mej på dess innehåll och bakomliggande budskap 

om samhällsideal. Frågorna jag valt att ställa till materialet är: Vilket är det huvudsakliga temat i 

kommentaren? Är inställningen till Maxgate positiv eller negativ? Aktualiseras kollektiva ideal i 

debattinlägget?  Vilka  normer  stöder  idealen?  Finns  det  samhällsideal  eller  normer  som krockar 

inom kommentaren? Uppstår det normkonflikter mellan de olika inläggen?

3.2.4 Resultat och diskussion
När jag  kommer  så  långt  börjar  jag  samla  material  att  analysera.  Debattinläggen läses  igenom 

åtminstone tre gånger. Först skummas materialet snabbt, sedan läses det långsamt och reflekterande 

och slutligen behandlas det översiktligt.  Till varje kommentar ställer  jag frågorna som nämndes 

ovan. Svaren sammanfattar jag och kodar in i  ett  mönster som är uppdelat  efter Jacobsson och 

Sandstedts  normschema  (se  Tabell  1,  2.1  Svenska  skandaler)  med  tillägg  av  Jacobsson  och 

Löfmracks normer och även en ruta för det som jag från början bara kallar övriga samhällsideal och 

normer. Dessa övriga blir så småningom egna kategorier eller så får de ge nya vinklingar på tidigare 

forskningsresultat.  I resultatet presenteras normerna under rubriker med samhällsideal. Den sista 

rubriken  med  namnet  ”4.2.10  Riktning  och  gränsdragningar”  handlar  om  vilken  riktning 

kommunikationen  om makt  och  politik  bör  gå  och  var  det  finns  gränser  som inte  bör  korsas 

makthavare  och  medborgare.  Allt  som  presenteras  under  "4.2  Debattinläggens  kärna"  är 

sammanfattningar och citat från kommentarsfälten.

Dessa resultat jämför jag med Jacobsson, Sandstedt och Löfmarcks resultat i diskussionen. Sedan 

analyserar och diskuterar jag studiens utfall med hjälp av de teoretiska utgångspunkter jag valt att ta 

med.

3.2.5 Laddade begrepp
Vissa begrepp är  extra  laddade i  mitt  resultat.  Kommentatorerna  använder  ord som bidrag och 

subvention istället för sänkning eller rabatt på moms och arbetsgivaravgift. För att vara korrekt bör 

32 Esaiasson, P. Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad Stockholm: Norstedts juridik, 
2007
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den  lägre  momsen  på  restauranger  och  arbetsgivaravgift  för  unga  benämnas  som  de  senare 

alternativen. Dock har många debattörer valt att kalla det för de förra, därför kommer jag också att  

använda dessa termer, för att ge en bättre känsla åt hur de som debatterar skriver.

4 Resultat

4.1 Bakgrund till Maxgate
Varje månad går ledningen för Max ut med öppna brev till sina anställda. I dessa brev står det allt 

från  försäljningsstatistik  och  nyheter  på  menyn,  till  utmaningar  för  företaget  och  kommande 

satsningar. Dessa brev sätts upp i personalrum och skickas till medarbetarna. Det är ett sådant brev 

som sätts upp i januari 2014, men som kommer att skapa skandal. I brevet står det "Det är valår och  

om oppositionen (S+V) vinner valet vill de höja både restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna 

för  unga.  Det  vore  en fullständig katastrof  för  oss  och branschen och det  kommer  att  få  stora 

konsekvenser för vår tillväxt." Brevet läcker ut i sociala medier och den 22 januari publiceras de 

första artiklarna.

Kort efter att Max gått ut till sina anställda lägger Moderaterna ut ett öppet brev på Stockholms läns 

landstings hemsida. Det är publicerat under en särskild avdelning där de politiska partierna brukar 

lägga upp pressmeddelanden. Brevet är skrivet på landstingets brevpapper och med dess logga, 

vilket ger det en officiell prägel. Det står att det är från Moderaternas kansli och är undertecknat av 

Moderaternas  valledare.  Det  här  går  att  läsa  i  brevet:  ”Om  Socialdemokraternas  politik  blir 

verklighet chockhöjs landstingets kostnaderna för unga anställda med cirka 115 miljoner kronor. 

Det  motsvarar  totalkostnaden  för  cirka  500  av  våra  unga  medarbetare.  Räknar  man  med  alla 

vårdgivare  i  hela  länet  blir  antal  drabbade  många  gånger  högre.  Bakom  dessa  siffror  finns 

människor av kött och bod. Med en vänsterregering skulle de riskera att få sparken.”

4.2 Debattinläggens kärna

4.2.1 Samhällsideal: Tillhörighet
Att alla ska höra till och vara en del av samhället, det är något som allmänheten värderar. Det visar 

sej i kommentarerna genom att man uttryckligen klassar stark individualism som något fult. Att bara 

tänka  på  sitt  eget  bästa  är  inte  något  positivt,  utan  man  måste  tänka  på  kollektivet,  skriver 

debattörerna. Det gör att den offentliga sektorn och offentliga ekonomin lyft fram som något fint 
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och betydelsefullt som vi alla bidrar till. Just detta att vi gemensamt bidrar till det ger en känsla av 

inklution och att vara betydelsefullt för samhället, hävdar de. Det ger också en känsla av att alla har 

ett ansvar för samhället och att upprätthålla lag och ordning. Några argumenterar att privat sektor är 

ett komplement till den offentliga sektorn och att man kanske ännu hellre känner tillhörigheten när 

man bidrar från den privata sfären än från den offentliga. När en förbättring i samhället sker på 

uppdrag av politikerna vill man att den förbättringen ska komma alla till del och att alla människor 

ska få samma chanser och villkor för att kunna leva goda liv. Precis som att alla måste hålla sej till 

gällande lagar och regler. Detta samhällsideal uttrycks diskret och inte så välargumenterat i form av 

tydliga normer, men går att ana i flera kommentarer. En del av detta tillhörande ideal tar sej dock i  

uttryck på så vis att skribenterna uppmanar varandra och de politiker och företagare som är föremål  

för skandalen att uppföra sej som folk och att sluta se ner på andras arbete. De menar att alla sorters  

arbeten behövs och att det viktiga är att man är med och bidrar, inte vilken typ av arbete man utför.

4.2.2 Samhällsideal: Jämlikhet
Det här kollektiva idealet handlar om att alla människor är lika mycket värda och att man därför ska 

behandlas jämlikt. Det ska vara rättvist mellan människor, ingen ska sticka ut genom att ha det 

mycket  bättre  än  någon  annan,  utan  man  ska  vara  på  samma nivå.  Det  handlar  också  om att 

företagande ska ske på samma villkor, annars skapas en ojämn konkurrens. Några debatterar för att 

samma konkurrensvillkor är detsamma som att all mat ska beskattas på samma sätt. En kock som 

jobbar  i  Konsums  kök  konkurrerar  om samma  kunder  som den  som jobbar  som kock  på  en 

restaurang. Därför bör momsen vara lika på mat som köps på livsmedelsbutiken (vare sej den är 

färdiglagad eller ej) som den som köps på kvarterskrogen. Medan andra menar att konkurrensen 

mellan  olika  slags  företag  bör  vara  jämn.  En  restaurang,  en  byggvaruhandel  och  en 

redovisningsfirma ska beskattas lika, inga undantag, samma moms för alla. Att sänka momsen på 

den ena är att subventionera en sektor och att skapa en orättvis konkurrens, påstår de.

Orättvis  konkurrens  uppstår  inte  bara  mellan  olika  företag,  utan  även  mellan  människor  som 

konkurrerar om samma jobb. En del debatterar därför för att sänkta arbetsgivaravgifter för unga 

skapar en ojämn konkurrenssituation till fördel för de som är upp till och med 25 år, eftersom de blir 

billigare att anställa. ”Även 26-åringar är människor av 'kött och blod'.” Därför ska de som är äldre 

inte åldersdiskrimineras genom sänkt arbetsgivaravgift för unga. Andra tycker att det ändå är så 

svårt för unga att få jobb, så att en liten förbättring med sänkt arbetsgivaravgift snarare jämnar ut 
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skillnaderna än ger fördel. Den som är ung har redan en uppförsbacke innan den kan bli anställd pga 

just sin ålder och brist på erfarenhet. Således måste den uppförsbacken jämnas ut och plattas till 

genom att det blir billigare att anställa unga. Hur som helst menar båda sidor att ålder inte ska vara 

en diskrimineringsgrund i arbetslivet.

Ojämlikhet  kan  också  skapas  av  svågerpolitik  och  korruption,  eftersom det  gör  vissa  till  mer 

privilegierade utan att de egentligen har förtjänat det. Debattörerna som skriver om detta nämner 

ofta i samma andetag sin misstro för politiker och företagsledare och andra med mycket makt. De 

uttrycker en frustration över att vissa är ”mer jämlika än andra” och menar att en sådan här skandal 

ger vatten på kvarnen för deras politikerförakt och misstro till att saker och ting sköt som det ska.

De som kommenterar kommer ofta in på ämnet som rör sociala klyftor i samhället. Knappt någon 

uttrycker att klyftorna är önskvärda, tvärtom ses det som något som är negativt och icke önskvärt. 

Efter sina ideologiska sympatier lägger man fram argument om stärker den egna åsikten om att så 

länge ens eget parti får sitta i regeringsställning så får alla det bättre. Men ve och fasa om det block 

man inte håller med skulle få regera, då skulle det ge att de sociala klyftorna ökade. Om de sociala 

klyftorna inte minskar eller åtminstone ligger kvar på samma nivå så är det katastrof.

Jämlikhet ska även råda mellan arbetsmarknadens parter och mellan de politiska partierna. LO och 

Svenskt Näringsliv ska ha samma förutsättningar att driva partipolitiska kampanjer, menar några. 

Andra tycker att företagen och arbetsgivarna själva lika gärna kan ta Svenskt Näringsliv roll. ”Så 

länge som LO och andra fackföreningar agerar partipolitiskt bör arbetsgivarna också göra det.” 

Andra menar att facket borde vara neutrala, precis som att varje arbetsplats ska vara fri från politisk  

eller  religiös  påverkan.  Flera  är  det  som  skriver  att  (M)  gjort  fel  som  lånat  logga  och  gjort  

uttalanden  på  officiellt  brevpapper,  så  borde  de  inte  ha  gjort,  eftersom  det  ger  en  ojämn 

maktfördelning mellan partierna när det ena partiet går ut som någon slags huvudman. Spelreglerna 

för politiken ska vara lika och rättvisa. Av den anledningen skulle några skribenter gärna se att (S) 

följde (M) i fotspåren och gjorde likadant, fast med sin egen politik.

4.2.3 Samhällsideal: Skälighet
Skälighet handlar om att göra rätt för sej själv, och att inte dra fördel av sin position eller att utnyttja 
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sin egen situation på andras bekostnad. Det finns också en tanke om en annan sorts rättvisa än ovan, 

nämligen åt var och en efter behov och att var och en ska få motsvarande den insats man gjort. Det 

här idealet visar sej genom att de som skriver uttrycker att det är positivt att tjäna sina egna pengar 

och att själv kunna stå för sitt uppehälle. Man ska arbeta, för bara på det sättet kan man försörja sej 

själv och finansiera sina utgifter. Det är positivt att arbeta och göra rätt för sej. Den som sköter sej  

ska belönas. Den som missköter sej ska inte få något extra. Det är negativt att bli bidragsberoende, 

det är något man bör undvika att bli. Man har nämligen inte rätt till någon annans pengar än ens  

egna, skriver debattörerna.

Det här gäller naturligtvis såväl företag som människor. Därför upprörs många debattörer över att 

restaurangbranschen,  där många unga jobbar,  gör sej  beroende av subventioner och bidrag från 

staten. De menar att Max och andra arbetsgivare gör sin vinst på gemensamma skattemedel, och så 

borde det inte vara. Skattepengar borde istället gå till vård, skola och omsorg. De mjuka värdena 

ska sättas högre än ekonomiskt framgång för företag. Någon skriver till och med att det i själva 

verket är så att så länge sänkningen och rabatten kvarstår så gör det att skattebetalarna får bidra till 

de  rikas  jobbluncher.  Det  några  påpekar  är  att  gemensamma  medel  ska  gå  till  gemensamma 

intressen  och hamburgerrestauranger  tillhör  inte  det  som är  gemensamt  intressant.  Bland annat 

frågar de ”Varför ska skattebetalarna subventionera hamburgerbarer […] Just nu har landet viktigare 

saker för sig, nämligen att befästa landet som en humanitär stormakt.” Eller som en annan skriver:

”Max är visst bidragsknarkare jo det är väl sköna stålar Arrogansen skänker dem med 

gratis arbetskraft och försörjningsstödet mat ovanpå det.. Andras skatttegryn [sic] värmer 

gott Jag tycker förstås att de själva skall finansiera sin korvmoj”

Några skriver att Max och de andra arbetsgivarna skapar jobb och därför ska de också ha ordentlig 

ersättning för det. Det ska löna sej att driva företag. Företagsledare är nämligen som folk är mest,  

men de gör ovanligt mycket rätt  för sej,  därför ska de belönas. Andra menar att de inte alls är 

hedervärt att skapa jobb för unga, eftersom man ändå bara vill utnyttja och köra slut på dem. Det  

enda arbetsgivarna tänker är vinsten de gör. Som en skriver ”Dom lever ju på att utnyttja ungdomar 

och deras låga soc. avgifter. Hur många över 25 år ser ni på Max-restaurangerna?”
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Frågan om LO och fackförbunden är återkommande i kommentarerna. Flera upprörs över att LO-

avgifterna går till att stödja Socialdemokraternas valkampanjer. De som tycker att det är fel står inte 

själva för den ideologi som (S) står för. Samtidigt påpekas det att det inte kan vara fel, eftersom det  

är frivilligt att vara med i facket och dessutom stöder skattebetalarna och pensionsspararna Svenskt 

Näringslivs valkampanjer.  Det är också fel i så fall.  Alla borde ta av sina egna pengar,  inte av 

kollektivets, sammanfattar några det.

Slutligen bryter man mot skälighetsidealet när man börjar hota sina anställda, menar skribenterna. 

Om man vinner något på att hotas så har man på ett felaktigt sätt utnyttjat sin ställning. I fallet med 

Moderaterna  i  landstinget  så  menar  debattörerna  att  det  är  fel  att  skaffa  sej  fördel  av  sin 

maktposition i landstinget genom att hota sina anställda. Några uppmanar till och med politikerna 

och företagsledarna: ”Uppför er!” Men så klart finns det de som tycker att det är arbetsgivarens 

plikt att meddela sina medarbetare konsekvenserna en viss politik kan få för deras jobbsituation.

4.2.4 Samhällsideal: Ärlighet
Ärlighet är ett ideal som naturligtvis handlar om att säga det som är sant och inte ljuga. Vad som är 

sant och vad som är lögn är däremot inte lika självklart. Många debattörer hävdar å det bestämdaste  

att breven inte på något sätt är hotfulla, utan bara säger sanningen till medarbetarna. Det är en slags 

information om vad som påverkar företaget, i den omvärldsanalys som arbetsgivarna har gjort. ”Det 

är  inget  hot,  det  är  information som är viktig  för alla  berörda.  Verksamheter  med många unga 

anställda kommer ju att få kraftigt höjda kostnader det är inget att hymla om.” Det hade varit oärligt 

att inte säga detta till de anställda, eftersom det har att göra med sådant som rör deras anställning. 

När  Socialdemokraternas  politik  så  uppenbart  drabbar  de  fattiga,  genom  höjda  skatter, 

arbetsgivaravgifter  och moms,  måste  man informera de arma stackarna att  de förlorar  på deras 

politik, hävdar de.

”Sossar och Vänsterpartier! Jag skulle vilja varna alla fattiga samt medelsvensson för en 

seger med dem ovanstående partier! Ni kommer så som jag få känna på höjda skatter!  

Men jag som har huset och bilen betald samt tjänar över 60000kr i Månaden klarar mig 

ändå! Frågan är om ni andra gör det??? Så tänk er för när ni går och röstar!”
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De skriver också ”...så det är väl var och ens skyldighet att varna?” Så länge man säger sanningen 

har man inget att frukta, man har inte gjort fel. Den här verklighetsbeskrivningen håller inte alla 

med om. De menar att det är oärligt att skriva sådana här brev med skrämselpropaganda till sina 

anställda. Ingen av oss kan nämligen vet hur framtiden ser ut och vilka beslut som då kommer att 

fattas om arbetsgivaravgift och moms eller vilken effekt en eventuell höjning skulle få. Till detta 

kommer att det finns mycket som medarbetarna, särskilt de mindre bemedlade, skulle förlora på att 

Alliansen skulle styra Sverige i en mandatperiod till och den sanningen undanhåller arbetsgivarna. 

De säger en sak, men undviker att säga allt.

En viktig skillnad mellan hur LO och Socialdemokraternas samarbete ser ut och Moderaterna och 

arbetsgivarna är att LO och (S) inte gör en hemlighet av sitt  samarbete.  (M) och arbetsgivarna 

brukar  däremot  inte  skylta  så  offentligt  ihop som denna  gång.  Som arbetsgivare,  menar  några 

skribenter, är det problematiskt att var öppet partipolitisk. Men har man ändå en partibeteckning på 

företaget så ska det inte döljas då det är oärligt. Hemlighetsmakeri nämns inte i positiva ordalag.

Några skriver att man måste se till vad brevet hade för syfte. De menar att syftet måste ha varit att  

lyfta  sakfrågan,  även  om  breven  var  olyckligt  formulerade  och  med  fel  sorts  logotyp  på 

Moderaternas  brev.  Men  ytterligare  några  tycker  att  det  inte  spelar  någon  roll  vad  sakfrågan 

handlade  om då  oärligheten  låg  i  att  Moderaterna  utgav  sej  för  att  vara  någon  de  inte  var  – 

arbetsgivare  –  och  att  brevens  formuleringar  lade  fokuset  på  politiska  påtryckningar  och 

skrämselpropaganda.

4.2.5 Samhällsideal: Ansvarighet
Att ta ansvar är viktigt för var och en, men det är särskilt viktigt för den som har mycket makt. Om 

man har  mycket  makt  har man fått  mer ansvar att  förvalta och man har också en uppgift  som 

förebild för de övriga samhällsmedborgarna. Var och en har ansvar att hålla ordning och reda på sin 

ekonomi, men det gäller i ännu högre grad de som förvaltar skattepengar, skriver debattörerna. De 

uttrycker att det är just det – att de förvaltar skattepengar – som alla som tar del av den sänkta 

arbetsgivaravgiften för unga och den sänkta restaurangmomsen gör. 

Som  arbetsgivare  har  man  makt  över  sina  medarbetares  anställningar.  Därför  menar  de  som 
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kommenterar att det inte är rätt av dessa att försöka utöva politisk påtryckning på de anställda. Att  

det  är  ungdomar  som man  i  första  hand  vänder  sej  till  i  dessa  brev  verkar  också  vara  extra 

problematiskt, eftersom debattörerna menar att dessa är mer beroende av sin arbetsgivare, då de har  

svårare att skaffa sej en ny anställning. Alla arbetsgivare bör värdera sina medarbetare högt och 

jobba för bra arbetsvillkor och arbetsmiljö, eftersom långsiktighet är en del av att ta ansvar. Det är 

förkastligt att hota sina anställda, och det leder till att arbetsgivarna tappar sin trovärdighet. Detta är 

extra viktigt för en offentlig arbetsgivare som helt finansieras av det gemensamma, då det ändå kan 

vara en viss skillnad att vara ett kommersiellt företag. ”En offentlig arbetsgivare ska inte påverka 

den demokratiska processen. Metoden hör hemma i regimer som M säger sig ta avstånd från.” 

På liknande sätt skiljer sej exempelvis LO från ett vanligt företag. LO är nämligen demokratiskt.  

Vill man ändra det som LO arbetar för kan man engagera sej och samla ihop skaror som tycker som 

en själv för att sedan driva igenom en omröstning i frågan, går det att läsa i kommentarerna. Det 

som är demokratiskt kan inte kritiseras på samma sätt för att vara oansvarsfullt som man kan med 

exempelvis företag, som saknar den demokratiska processen, verkar de som debatterar tycka. LO 

har ansvar att värna sina medlemmars bästa, medan en arbetsgivare som landstinget ska verka för 

alla människors välfärd. Som en skriver ”skilj på rollerna i samhället ... LO är en fackförening som 

skall agera för medlemmarnas intressen, Landstinget är en OFFENTLIG arbetsgivare!” LO saknar 

också  maktpositionen  som  arbetsgivaren  har  att  avskeda  sin  personal,  då  det  är  just  en 

medlemsorganisation. Ty man kan vara med i a-kassan utan att vara med i något av fackförbunden, 

påpekar några.

De som inte  håller  med ovan sammanfattade  kommentarer  likställer  LO och arbetsgivarna och 

tycker inte att det är problematiskt med breven. ”Facken säljer in s. Varför skulle då inte ett företag 

få  sälja  in  alliansen?”  Däremot  tycker  de  att  arbetslösa  och  bidragstagande  inte  lever  upp  till 

samhällsidealet med ansvarighet. Dessa tar inte sitt ansvar för försörjning, utan är lata, ansvarslösa 

och antagligen socialt inkompetenta. De menar att det alltid går att hitta en förklaring hos individen 

till varför hen saknar anställning.

Politiker  har  ansvar  för  att  leda  Sverige  rätt,  de  måste  se  helheten  och  inte  fastna  i  enskilda 

sakfrågor. Det är politikernas uppgift att blicka framåt och jobba för samhällets bästa. En politiker 
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ska  inte  drivas  av  maktbegär.  Moderaternas  agerande  kan  ses  både  som  att  jobba  för  det 

gemensamma bästa, men några hävdar att de fastnat i sakfråga, och borde lyfta blicken till och se 

mer.

4.2.6 Samhällsideal: Kunnighet
Det här samhällsidealet håller kunskap, logik och rationellt tänkande högt. De som skriver om detta 

ideal menar att det är viktigt att ha koll på hur samhället ser ut för att man ska kunna uttala sej om 

det.  De  som  är  förankrade  i  ”verkligheten”  ska  vara  de  experter  som  vi  andra  lyssnar  på.  

Exempelvis är företagarna kunniga inom det som rör hur man skapar ett lönsamt företag:

”Klart att de som skapar arbeten skall och BÖR uttala sig i frågor som är på agendan. De  

om några VET hur arbeten skapas och välstånd för många – till skillnad från väl valda 

politiker.”

Därför behöver vi andra lyssna till dessa. Ett annat exempel är att politiker egentligen inte borde 

jobba heltid med politik, eftersom det gör att de inte förstår världen utanför det politiska och de 

tappar allmänhetens perspektiv. Varje politiker bör leva som en vanlig Svensson, först då kommer 

de att se bristerna i samhället och således få en bild av hur samhället ser ut. När de har den bilden,  

kan  de  göra  något  vettigt.  Eller  som  en  uttrycker  det  ”Vi  behöver  nya  politiker  med 

arbetslivserfarenhet. Politik skall egentligen vara en fritidssysselsättning.”

Det är alltid några som påpekar hur viktigt det är att ta tillvara på historien, när man funderar över 

politik, makt och skandaler. För att förstå vad det är frågan om får man inte tappa den historiska 

dimensionen. ”Vem minns inte kosackvalet 1928 när högern skrämde oss för att om vi inte röstade 

på dom kommer vi att mista våra besparingar och förslavas. De lyckades skrämma oss då” skriver 

någon och hävdar att det då liksom nu är frågan om tomma hot.

Sunt förnuft och rationellt tänkande ska premieras. Därför spelar det ingen roll vilken ideologisk 

bakgrund man har, man måste ändå se till vad ett regeringsskifte skulle få för konsekvenser och dela 

med  sej  av  den  kunskap  man  för  tillfället  har,  även  som  arbetsgivare,  går  det  att  läsa  i  

kommentarerna. ”Det är sunt förnuft som skall gälla.” Logik är finare än ideologi och känslor.
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4.2.7 Samhällsideal: Måttfullhet
Det är fint att vara måttfull, det är ett ideal som lyser starkt i materialet. Det märks inte minst på att  

småföretagande lyfts upp som något som ska premieras, medan storföretagande knappast nämns i 

positiva ordalag. Det är okej att tjäna pengar, men i lagom mängd. Vinsten i företaget ska vara 

rimlig. Att Max gav de fyra ägarna 100 miljoner i aktieutdelning sommaren 2013 verkar spela roll i 

hur man ser på att det är de som samtidigt hävdar att det skulle vara en katastrof för Max och hela  

restaurangbranschen om det skulle bli regeringsskifte. De borde nöja sej och inte klaga över att  

deras företag är svårt att driva om det skulle bli förändringar i momssatser och arbetsgivaravgifter.  

Den enda skillnaden, om de fick höjda avgifter och moms, är att ägarna inte skulle tjäna lika mycket 

pengar.  Pengar,  som kommentatorerna  hävdar,  tas  från  den  gemensamma  välfärden  och  skulle 

kunna  göra  nytta  någon  annanstans.  ”Max  ägare  Är  enbart  oroliga  för  sin  vinster  & 

aktieutdelningar”, skriver en. På grund av deras stora aktieutdelning har de inte rätt att klaga, då det  

är egoistiskt att tänka på vad som gynnar en själv.

En del pratar om måttfullhet som om den grundade sej i den så kallade svenska avundsjukan, att  

man inte unnar andra att ha det bättre än vad man själv har. Men måttfullhet har en annan sida 

också, nämligen att inte avundas andra, utan att själv vara nöjd med det man har, hävdar några.

Det är viktigt att inte leva över sina tillgångar och att mätta munnen efter matsäck, det gäller även 

för arbetsgivare. Kanske skulle höjda arbetsgivaravgifter och en annan momssats påverka företaget, 

men i så fall kunde de bara ta lite mer betalt, så löste de själva sin ekonomiska problematik. Som 

någon påstår  ”Vad jag förstår  sålde  Max hamburgare  med viss  framgång även innan Alliansen 

sänkte restaurangmomsen.” Det är bättre att satsa de gemensamma medlen på de som är arbetslösa 

och saknar inkomst, än på de som redan är rika och kan ta ut massor av pengar i aktieutdelning. Det 

är därför det argumenteras för att ta från de rika och ge till de fattiga, eftersom de rika borde kunna 

nöja sej med mindre. Girighet är förkastligt. Det är inte okej att göra tvärtom, att ta från de fattiga 

och ge till  de rika.  Sen är  livet  mer än pengar,  som några framhärda.  ”Tänk nytt  någon gång! 

PENGAR är inte allt!!”

4.2.8 Samhällsideal: Trygghet
Trygghet på arbetsmarknaden och trygghet i livet kommer också fram som ett ideal. Detta ideal 

26



Maxgate – en skandalstudie i normperspektiv Elin Hyving

anas  i  kommentarerna,  men  uttrycks  inte  så  explicit.  Men  exempelvis  hävdar  debattörerna  att 

Moderaternas  brev  upprör  mycket  eftersom  (M)  aktivt  har  monterat  ner  trygghetssystemen  i 

välfärden, och sen hotar de med att jobben skulle kunna försvinna om de inte blev omvalda, trots att 

de människor som har dessa jobb då skulle stå helt utan försörjning. Exempelvis skriver någon 

”Först säljer M ut sjukvården och slår sönder tryggheten för de anställda som blivit kvar. Sedan 

hotar man dessa om de inte röstar på M. M har för länge sedan förlorat valet.” Man förväntar sej att  

det parti som ser ett sådant hot, och som är i regeringsställning, borde lösa tryggheten för dessa 

människor redan innan valet. I annat fall spelar man ett fult spel där man hoppas att människors  

rädsla ska avgöra valet.

4.2.9 Samhällsideal: Frihet
I den här skandalen skriver människor att det är viktigt att vara fri från politiska påtryckningar, både 

från facket och arbetsgivarna, eftersom det är ditt eget val vad du röstar på. När Sverige ändå är en 

demokrati ska alla medborgare vara fria till tanke och åsikt, därför borde facket vara neutrala. ”Vart 

tog  demokratin  och  det  fria  tänkandet  vägen..?”  skriver  en,  och  en  annan  ”För  Frihet  –  mot 

Förtryck!”  Samtidigt  menar  några  att  det  ändock  är  skillnad  på  facket  och  arbetsgivarens 

påtryckningar, eftersom man själv väljer om man vill vara med i facket, på ett sätt som man inte 

väljer  arbetsgivare.  Alla  måste  få  vara  fria  till  att  använda  sin  fria  rösträtt  och  att  utöva 

yttrandefrihet.  Den  yttrandefrihet  måste  gälla  hela  livet,  även  exempelvis  Facebook.  Det  ska 

exempelvis inte påverka ens möjlighet till anställning hur man använder sina friheter.

4.2.10 Riktning och gränsdragningar
Allmänheten verkar ha tydliga föreställningar om hur politiken ska kommuniceras, vem som får 

säga vad till vem och när detta får sägas. I en av kommentarerna kan man läsa:

”Ska verkligen en företagsledare i Sverige vara orolig för vilket parti som styr. […] Låt  

företagsledare ägna sig åt utveckling av verksamheten. Motivera istället anställda att ge 

järnet och ge kunderna bra service och go mat (helst även go' kaffe).”

I  stora  drag  kan  man sammanfatta  åsikterna  genom att  säga  att  företagsledare  ska  ägna  sej  åt 

företaget  och  kommunicera  med sina  anställda  om det  som rör  företaget,  medan politiker  och 

politiska partier ska ägna sej åt politik och att kommunicera det till medborgarna. Därför är det stor 
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skillnad  mellan  när  en  representant  för  ett  politiskt  parti  går  ut  till  medborgare  och  när  en 

arbetsgivare  går  ut  till  sina  anställda  med  partipolitiska  åsikter,  menar  debattörerna.  Politik 

diskuteras mellan jämbördiga, inte med någon i beroendeställning. På grund av det ska arbetsgivare 

kommunicerar politik med politiker, inte till anställda. Medan politiker ska verka för bättre ekonomi 

och tryggare välfärd för alla, skriver de som kommenterar. 

5. Diskussion
Ämnet Maxgate är kraftigt polariserat – det är allt från de borgerliga röstarna som inte alls tycker att 

Maxgate är problematiskt, till de som röstar på de röd-gröna partierna och upplever att hela den 

demokratiska idé är hotad. De borgerliga sympatiäter på Max efter brevskandalen, medan det andra 

blocket kraftfullt distanserar sej genom bojkott. Det går att se detta som ett problem, eftersom det då 

skulle tala om att samhällsidealen och normerna som presenteras i denna studie inte skulle vara 

allmängiltiga för alla svenskar. Att det inte skulle finnas någon kollektiv moral. Nu är det emellertid 

inte så att alla oskrivna riktlinjer måste gå att generalisera till hela befolkningen för att det ska vara 

tal om samhälleliga ideal, och det är inte heller studiens syfte att bestämma utbredningen av dessa, 

utan denna studie lyfter främst fram dem vars sociala regler har kränkts genom skandalen. Men som 

det går att läsa i resultatet ovan kan man se att de samhälleliga ideal och normer som underbygger  

dessa i stort sätt är samma för alla som skriver. Skillnaden mellan de som är upprörda och de som 

tycker  att  Maxgate inte  är  något  att  bry sej  om ligger  i  hur de väljer  att  tolka det  som sker  i  

skandalen och på vilket sätt de menar att man ska leva upp till normerna.

5.1 Resultatet i teoretisk belysning

5.1.1 Normpublik
Maxgate  når  ut  till  allmänheten  främst  genom att  brevet  läcker  ut  på  sociala  medier.  Senare 

publiceras artiklar på ämnet. Genom sociala medier får brevet den spridning som det behövde för att 

det skulle nå tillräckligt stor normpublik och på så vis skapa skandal. Därför är det svårt att säga att  

denna skandal skulle vara mediadriven och att den kollektiva upprördheten bara skulle skapas av 

medias vinkling på händelsen. Därmed beläggs att skandaler inte bara är mediadrivna och ett sätt 

för tidningar att tjäna pengar, utan kan uppstå på grund av något annat. I detta fall hävdar jag att 

skandalen beror på moralöverträdelser som blivit offentliga. 
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5.1.2 Tillhörighet och normer
Även om det finns en stark uppdelning mellan de som sympatiserar med de röd-gröna partierna och 

allianspartierna, så verkar det finnas gemensamma ideal. Dessa ideal skulle Durkheim beskriva som 

heliga, medan det som bryter mot dessa är profant. Tillhörighet är ett sådant heligt ideal som inte ser 

ut att tolkas på olika sätt, utan de flesta som talar om detta tycks mena att det är viktigt att få känna 

tillhörighet till det gemensamma och att ha förväntningar på sej att bidra till samhället. Normerna 

handlar både om att göra och att vara, om att ”alla ska” och ”alla är”. De normer som tillhörighet 

ger upphov till är i stort sätt samma i denna studie som Jacobssons och Sandstedts tabell visar, men 

några normer är mer konkreta och utvecklade än dem som de beskriver. Att alla ska få samma 

chanser och att man måste uppföra sej är till stor del detsamma som att alla ska följa samma lagar 

och  regler  och  ha  rättigheter  och  skyldigheter,  men  med  lite  andra  ord  och  betoning.  Att 

förbättringar ska komma alla till del kan också förstås som att alla ska vara med i samma samhälle 

och att samma regler, lagar, skyldigheter och rättigheter ska gälla alla. Att ingen ska tänka bara på 

sej själv och att man inte ska se ner på andra hänger ihop med att allas resurser ska tas tillvara och 

att alla har ett ansvar. 

Ideal Jacobsson och Sandstedts normer Normer i Maxgate
Tillhörighet • Alla ska vara med i samhället!

• Alla  ska  tillhöra  samma 
samhälle!

• Alla ska följa samma lagar och 
regler!

• Allas resurser ska tas tillvara!
• Alla har ett ansvar!
• Alla  har  rättigheter  och 

skyldigheter!

• Alla ska få samma chanser!
• Alla måste uppföra sej!
• Ingen  får  tänka  bara  på  sej 

själv!
• Förbättringar  i  samhället  ska 

komma alla till del!
• Ingen  får  se  ner  på  någon 

annan!

Tabell 3. Samhällsideal: tillhörighet

5.1.3 Jämlikhet och normer
Idealet jämlikhet utvecklas i denna studie bland annat genom normen om att konkurrens ska ske på 

lika villkor. Konkurrensen verkar handla om den konkurrens som sker mellan företag, individers 

möjlighet att få jobb och om att det inte får förekomma korruption. Att de politiska spelreglerna ska 

vara lika och rättvisa är också en del av att konkurrens ska ske på samma villkor, men ändå en egen  

norm.  Det  innefattar  LO:s  möjligheter  att  bedriva  partipolitik  och  att  Moderaterna  och 
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Socialdemokraterna ska kunna göra likvärdiga valkampanjer.

Idealet  om  att  de  sociala  klyftorna  inte  ska  öka  hör  samman  med  Jacobsson  och  Sandstedts 

identifierade norm att samhället ska vara jämlikt. Men i Maxgate blir den lite mer specifik, eftersom 

det egentligen handlar om att klyftorna inte ska öka, mer än att de ska minska och att alla ska vara 

helt jämlika.

Ideal Jacobsson och Sandstedts normer Normer i Maxgate
Jämlikhet • Vi är alla lika värda!

• Samhället ska vara jämlikt!
• Vi ska inte ha någon elit!

• Konkurrens  ska  ske  på  lika 
villkor!

• De  sociala  klyftorna  ska  inte 
öka!

• De  politiska  spelreglerna  ska 
vara lika och rättvisa!

Tabell 4. Samhällsideal: Jämlikhet

5.1.4 Skälighet och normer
Inom idealet om skälighet aktualiseras flera av Jacobsson och Sandstedts normer. Du ska inte sno åt 

dej av andra och att inte utnyttja sin ställning för att få egna fördelar speglas i upprördheten över att  

breven  uppfattas  som  hot  från  arbetsgivaren.  Arbetsgivaren  har  fördel  av  sin  makt  över 

anställningarna och hotet har potential att förverkligas.

Att  inkomst ska motsvaras av en insats blir  tydligt  när vikten av att  ha ett  arbete lyfts.  I detta  

material är det dock inte bara att man ska göra en insats som legitimerar inkomst, utan man ska  

också göra rätt för sej genom att stå för sin egen försörjning. Normen att var och en ska få vad de  

förtjänat genom storleken på insatsen kommer upp i samband med detta. Som företagsledare jobbar 

man hårt och ska också få betalt för det stora jobb man gör. Den som sedan sköter sej extra bra ska 

även kunna bli belönad för det. Den som exempelvis skapar arbete för ungdomar ska premieras för 

detta. Antagligen ser man detta som en samhällsinsats, och för att ha möjlighet att göra denna insats 

kan man behöva få del av gemensamma pengar. Här finns det dock många som hävdar att det inte 

främst  är  en  samhällsinsats,  eftersom  företagsledarna  själva  bli  gynnade  av  att  utnyttja  unga 

människor och sedan byta ut dem när de inte orkar jobba i samma tempo längre. Därför borde inga 
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gemensamma pengar gå till detta, då det inte är något som allmänheten tycker är intressant och 

viktigt.

Ideal Jacobsson och Sandstedts normer Normer i Maxgate
Skälighet • Du ska inte sko dej på andra!

• Du ska  inte  utnyttja  din  egen 
situation  för  att  få  egna 
fördelar!

• Inkomst  ska  motsvaras  av  en 
insats!

• Man ska göra rätt för sej!
• Rättvisa ska råda I: Åt var och 

en efter behov!
• Rättvisa ska råda II: Åt var och 

en efter insats!

• Stå för din egen försörjning!
• Den  som  sköter  sej  ska 

belönas!
• Gemensamma  pengar  ska  gå 

till det gemensamt intressanta!

Tabell 5. Samhällsideal: Skälighet

5.1.5 Ärlighet och normer
Normen om att leva som du lär tas egentligen aldrig upp i Maxgate, däremot anar man att samhället 

ska byggas på allas ärlighet och sanning i många kommentarer. Det tar sej i uttryck bl a i normen att 

man ska tala sanning. Om man uppfattat de öppna breven som information, så menar man att det är  

att tala sanning att säga hur man tror att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skulle agera om de 

fick regeringsmakten. Påståendena grundar sej ju i Socialdemokraterna och Vänsterpartiets egna 

politiska  manifest.  De  som  menar  att  breven  inte  innehåller  saklig  information,  hävdar  att  

arbetsgivarna brutit mot normen att tala sanning. Då arbetsgivarna inte kan spå framtiden kan de 

inte heller säga vad konsekvenserna av höjd arbetsgivaravgift och restaurangmoms skulle innebära. 

Dessutom innebär arbetsgivarnas agerande att de plötsligt bekände politiskt färg. Att man tidigare 

har dolt sina lojaliteter är ett sätt att vara oaktsam med sanningen och hindra allmänheten och de 

anställda att från början veta vad man stödjer och under vilka förutsättningar man tar anställning 

och handlar med företaget. Därför begår inte LO normbrott när de jobbar för att deras medlemmar 

ska rösta på något annat än allianspartierna. LO har hela tiden varit öppna med sina lojaliteter.

En annan del i ärlighetsidealet handlar om att vara den du är och den du utger dej för att vara. Att  

Moderaterna inte använde sin egen logotyp verkar vara en av de sakerna som upprör allmänheten 

ordentligt. På det viset stod de inte för att det var de som gick ut med informationen, trots att de 
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skrivit att brevet var från Moderaterna i text. Brevet uppfattades officiellt, och inte politiskt vinklat, 

för att de använde landstingets logga.

Löfmarck och Jacobsson skriver att en överlappande norm som de hittade var att politiker ska vara 

ärliga. I båda Jacobssons studier, med Löfmarck och Sandstedt, menar de att politiker kan jämställas 

med företagsledare i vilka förväntningar allmänheten har på dessa. I den här studien märks det 

tydligt att allmänheten förväntar sej ärlighet av såväl politiker som företagsledare. Hur ärligheten 

definieras är dock en fråga om tolkning av kontexten och handlingen.

Ideal Jacobsson och Sandstedts normer Normer i Maxgate
Ärlighet • Lev som du lär!

• Samhället  ska byggas  på allas 
ärlighet och sanning!

• Säg sanningen!
• Dölj inga lojaliteter!
• Var den du är!

Tabell 6. Samhällsideal: Ärlighet

5.1.6 Ansvarighet och normer
Med makt följer ansvar, på så vis att om man till exempel är politiker krävs det att man tar stort och 

brett ansvar och ser helheten för samhället. Det är inte okej att fastna i sakfrågorna då. Debattörerna 

visar på olika sätt att tolka frågan om arbetsgivaravgifter och restaurangmoms, några verkar tycka 

att det är att se till helheten, vilket antagligen beror på att frågan om ungdomsarbetslöshet har blivit 

en sådan stor och betydelsefull fråga att sänkta arbetsgivaravgifter för unga och sänkt moms på en 

bransch där många unga redan jobbar ses som ett övergripande svar på den stora frågan om jobb för 

unga. Medan andra hävdar att det är en isolerad sakfråga, som man inte alls behöver lägga så sort  

vikt vid.

Det här att Moderaterna går ut med landstingets logga kan man även se som ett brott mot att ta 

ansvar  för  sina  egna handlingar,  även om det  inte  är  klassificerat  till  ansvarighetsidealet,  utan 

ärlighetsidealet. Genom att skylta med landstingets logotyp lämnar de över ansvaret för innehållet 

på landstinget, trots att det är Moderaternas budskap.

Alla arbetsgivare ska ta hand om sina medarbetare och skydda dem från hot.  Men en offentlig 
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arbetsgivare verkar ha ett större ansvar att föregå med gott exempel än en kommersiell. Det skulle 

kunna ha att göra med att ju närmare själva demokratin, det folket kan påverka, man kommer desto 

större är ansvaret att det som sker verkligen är demokratiskt. För själva det demokratiska vekar 

legitimera beslut som tas. Att LO, till exempel, är demokratiskt på så vis att det är medlemmarna 

(åtminstone  i  teorin)  som  bestämmer  vilka  frågor  som  ska  drivas,  ger  dem  mandat  att  driva 

partipolitik.

Några av kommentatorerna väljer att se arbetslöshet som ett individuellt misslyckande i att ta ansvar 

för sej själv. Det blir tydligt att var och en har ett eget ansvar att bidra till samhället. Det är inte bara 

ett kollektivt vi, som mer kan ses som tillhörighet, utan det åligger en personligen att jobba och 

försörja sej själv.

Ideal Jacobsson och Sandstedts normer Normer i Maxgate
Ansvarighet • Med makt följer ansvar!

• Man  ska  ta  ansvar  för  sina 
handlingar!

• Håll ordning på ekonomin!
• Arbetsgivare  ska  värna 

anställda!
• Demokrati legitimerar beslut!
• Individuellt ansvar att bidra!

Tabell 7. Samhällsideal: Ansvarighet

5.1.7 Kunnighet och normer
Att ha kunskap och förmåga till logiskt tänkande är inget som lyfts upp i varken Jacobsson och 

Löfmarcks eller Jacobsson och Sandstedts studie. Inte desto mindre ser det ut att ha betydelse i 

denna. Det är nämligen viktigt för debattörerna att de som uttalar sej vet något om det de uttalar sej 

om. En företagsledare i restaurangbranschen vet förutsättningarna för att kunna driva restaurang, 

därför bör politiker och andra lyssna till denna. Politiker som inte själva vet hur en vanlig väljares 

vardagsliv ser ut är ingen som man får förtroende för.

Förnuft och rationalitet hyllas av de som kommenterar, medan ideologi och känslor förminskas. Det 

är  också viktigt  att  ha med sej historiska perspektiv på vad som händer,  eftersom det tycks ge 

förklaringar och något att luta sej mot när det känns som att historien upprepar sej.
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Ideal  Normer i Maxgate
Kunnighet • Lyssna till experterna!

• Tänk rationellt!
• Var förnuftig!
• Ta vara på historien!

Tabell 8. Samhällsideal: Kunnighet

5.1.8 Måttfullhet och normer
Jacobsson och Löfmarck hittar det överlappande samhällsidealet om måttfullhet i det offentliga i sin 

studie. I Maxgate framgår det att det inte bara är i det offentliga som brist på måttfullhet sticker  

allmänheten i ögonen, även om det verkar förvärras av att några uppfattar det som att det handlar 

om pengar från det offentliga i och med att de ser det som subventioner med statliga medel, inte 

som rabatter eller sänkningar. Det är helt enkelt viktigt hur man använder statens pengar.

Det blir klart att debattörerna tycker att Max borde ha nöjt sej med sin aktieutdelning, och inte ropat 

efter mer pengar. När det inte är lagom mycket pengar det handlar om och när företagsledningen 

inte är nöjd med det som de har, då blir människor upprörda. De blir dessutom upprörda över att de 

fattiga i sammanhanget inte är de som gynnas, utan pengarna går till de som redan är rika.

Att visa på ett måttfullt leverne kan man även göra genom att anpassa sin verksamhet efter den 

tillgång på pengar som finns. 

Ideal  Normer i Maxgate
Måttfullhet • Anpassa efter tillgång!

• Låt de fattiga få mer!
• Var nöjd!
• Lagom med pengar är bäst!

Tabell 9. Samhällsideal: Måttfullhet

5.1.9 Trygghet och normer
Breven från arbetsgivarna tycks bli extra problematiska när det inte finns en trygghet i samhället att 

det gemensamma kommer att ta hand om de som inte kan ta hand om sej själva, med fungerade a-

kassa, sjukförsäkring, osv. Hotet som kan uppfattas i breven verkar inte bara handla om att förlora 
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ett arbete, utan ens möjlighet att få det man behöver. Hade den dåvarande regeringen rustat upp och 

förbättrat  skyddsnätet  för  de  som  inte  klarar  att  ta  hand  om  sej  själv  så  är  det  möjligt  att 

upprördheten inte blivit lika stor.

Ideal  Normer i Maxgate
Trygghet • Den som inte kan ta hand om sej själv ska bli omhändertagen av staten!
Tabell 10. Samhällsideal: Trygghet

5.1.10 Frihet och normer
Frihet kan beskrivas som frihet från och frihet till något. Man kan säga att det till stor del handlar 

om frihet till att utöva demokratiska rättigheter i denna skandal, eftersom det handlar om den fria 

rösträtten, yttrandefrihet och liknande.

Ideal  Normer i Maxgate
Frihet • Demokratiska värden ska värnas!
Tabell 11. Samhällsideal: Frihet

5.1.11 Normativ riktning och gränsdragning
Allmänheten har åsikter om hur politik ska kommuniceras och vem som egentligen får säga vad. 

Figuren nedan visar  hur  kommunikation  får  ske,  enligt  debattörerna.  De blåa  pilarna visar  hur 

politik  får  kommuniceras.  Medborgarna  och  politikerna  kan  kommunicera  om  politik. 

Arbetsgivarna kan också tala med politikerna om politik, men de får inte tala med sina medarbetare 

om detta.  Däremot får  de  gärna tala  om sådant  som rör  företaget  med sina anställda  och med 

allmänheten. De gröna pilarna visar kommunikation om företags angelägenheter.
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Bild 1. Politisk kommunikation

5.1.12 Vad LO har med saken att göra
LO:s arbete kommer upp titt som tätt i materialet jag samlat om Maxgate. Även om folk tycker att  

arbetsgivarna till stor del gör samma sak som LO gör när de vill påverka sina medlemmar att rösta 

rött, verkar LO ändå inte skapa skandal genom sitt agerande. Frågan som då dyker upp längs vägen 

är  förstås,  varför  inte? Svaret  anas  ovan i  diskussionen,  men jag vill  sammanfatta  det  här.  LO 

samarbetar  öppet  med  Socialdemokraterna.  De  döljer  inte  sina  lojaliteter,  utan  den  historiska 

kopplingen mellan (S) och fackorganisationen offentlig och ärlig. LO är en medlemsorganisation, 

där det är frivilligt att vara med och man kan välja att bara tillhöra a-kassan. Det gör att LO saknar  

den  makt  som  en  arbetsgivare  har  att  sätta  människor  utan  försörjning.  Dessutom  är  LO 

demokratiskt uppbyggt, så medlemmarna erbjuds möjligheter att påverka organisationen.

5.1.13 Om omständigheter varit annorlunda
Maxgate  blossar  upp  nio  månader  innan  valet.  Precis  som  vid  tidpunkten  för  Nannygate  är 

samhället  polariserat  då,  även om man kan anta  att  det  inte  är  samma starka  polarisering  som 

Nannygate. Det är alltså mitt i en gryende valrörelse, ändock blir det en skandal. Den gemensamma 

uppåtrörelsen som Alexander skriver om kan ske, människor förenar sej kring gemensamma värden 

i  form av samhällsideal  och normer.  Att  det  blir  tydligt  att  människor  inte  tolkar  normerna på 

samma sätt är också en del i att allmänheten rör sej gemensamt uppåt, då rörelsen uppåt mot det 

gemensamma även klargör skillnader i moralen. Det gör att Alexanders resultat om att det krävs att 
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samhället inte är uppdelat till viss del problematiseras i denna studie. Samtidigt säger hans teori om 

ett polariserat samhälle att det kan vara för tidigt att dra alltför fasta slutsatser av Maxgate, eftersom 

samhället fortfarande är kraftigt polariserat, som en konsekvens av riksdagsvalet i september i år  

och att det tills för någon vecka sen vara en överhängande risk för att regeringen skulle utlysa extra 

val i mars 2015. Normerna som framkommer i den här studien kan vara präglade av polariseringen i 

samhället. Men det går inte att säga att det skulle vara någon skillnad i skandalens genomslagskraft 

i samhället om Maxgate uppstått två år före nästa val istället för precis i valrörelsens startgropar.  

Det hela blir till stor del en fråga om att göra arbetsgivaravgiften för unga och restaurangmomsen 

till valfrågor, det är i alla fall ett sätt att tolka skandalen. Frågan är vad som händer om ett halvår när 

samhället inte är lika polariserat? Kommer det något efterspel av detta då? Eller nöjer man sej med 

vad som sker när allmänheten upprörs i januari och februari? Genom den kollektiva upprördheten 

visas  att  de  kränkta  samhällsidealen  är  en  del  av  allmänhetens  bild  av  hur  samhället  (och  i 

förlängningen också varje individ) borde vara. Det kan vara så att den kollektiva upprördheten som 

kommer  i  samband med skandalen  räcker  som sanktion  mot  de  som begått  normöverträdelser. 

Durkheim ser det som en typ av relationell påföljd, där allmänheten bekräftar för varandra att de  

ideal som aktualiseras fortfarande är eftersträvansvärda.

En fråga, som vi inte får svar på i den här studien, är om reaktionen hade blivit annorlunda om det  

hade varit politikerna som inledde skandalen och inte Max? Eller är det så att företagsledare och 

politiker är jämbördiga i allmänhetens ögon vad gäller att leva upp till samhälleliga ideal? Utifrån 

tidigare forskning kan vi gissa oss till att de ses som ungefär samma skrot och korn för de som 

själva inte har makt. Johansson skriver om att de som hanterar offentliga medel har höga krav på sej  

att agera klanderfritt i ekonomiska frågor. Maxgate handlar ju inte direkt om offentliga medel som 

används på felaktiga sätt, men ändå finns det de som menar att den minskade arbetsgivaravgiften 

för unga och sänkt restaurangmoms bör ses som en statlig subvention och att det därför bör ställas 

höga krav på de som hanterar dessa pengar. Därför är det viktigt hur företagsledningen hanterar 

dessa pengar. Att ge ägarna en aktieutdelning på 100 miljoner verkar inte vara ett önskvärt sätt att 

hantera gemensamma medel, då det också bryter mot måttfullhetsidealet.

5.1.14 Vardagshandling eller orättfärdigt fiffel?
Fifflet i Maxgate handlar således inte om att arbetsgivarna hanterar gemensamma medel olagligt.  

Enligt den tabell (se 2.4 Fiffliga handlingar) på hur fiffel kan klassificeras ser vi att det Maxgate 
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klassas in i inte är olagligt och orättfärdigt fiffel (4), och inte heller som det som är rättfärdigt fiffel 

(3),  för  några  direkta  lagbrott  har  företagen  inte  begått.  Det  är  inget  tydligt  fall  av  varken 

svågerpolitik  eller  korruption,  även  om några  börjar  tala  i  dessa  termer.  Däremot  finns  det  en 

spänning  –  som  visats  ovan  –  i  uppfattningen  kring  huruvida  Maxgate  ska  klassas  som 

vardagshandlingar (1) eller orättfärdiga handlingar (2). Hade det varit ett solklart fall av orättfärdiga 

handlingar hade det varit troligt att en lagändring skulle ha krävts av allmänheten. Eftersom det som 

är lagligt men illegitimt bör ändras så att det lagliga bli olagligt, så att handlingens klassificering 

stämmer överens med normen. Det som istället skulle kunna komma ut av det här är att normerna 

och samhällsidealen som aktualiseras i Maxgate ger tolkningsramar för hur man kan se på liknande 

händelser framöver, om det är vardagshandlingar eller orättfärdiga handlingar.

5.2 Vidare forskning
I den här studien har jag bidragit med att belysa hur olika grupper tolkar normer på olika sätt, men 

ändå  omfattas  av  samma  samhälleliga  ideal.  Vidare  skulle  man  kunna  analysera  normer  och 

samhällsideal  ur  ett  maktperspektiv/klassperspektiv/intersektionellt  perspektiv.  Det  skulle  också 

vara intressant att förklara vad normerna och idealen grundar sej  i,  till  exempel ge en historisk 

förklaring till varför vi strävar mot vissa ideal och varför vi har upprättat de normer som vi lever 

efter.

Om några år skulle det vara en idé att undersöka vad Maxgate fick för betydelse för normerna som 

aktualiserats. Ledde den kollektiva upprördheten till att normerna befästes eller förändrades de av 

skandalen?  På  så  vis  skulle  man  kunna  studera  normförändringar  i  samhället  och  genom det 

samhällsförändringar.

Maxgate kan belysas ur andra teoretiska utgångspunkter än just det som handlar om samhällsideal 

och  normer.  Det  skulle  vara  av  intresse  att  studera  vad  Maxgate  säger  oss  om  det  politiska 

engagemanget i samhället.  Uttrycket för politiskt engagemang har förändrats över tid, kan detta 

vara en fortsättning eller förändring på hur vi individualiserar politiken, när arbetsgivarna känner 

ansvar att uttrycka sin politiska åsikt?
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5.3 Avslutning
Maxgate är kraftigt polariserat.  Å ena sidan de som tycker att arbetsgivarna inte alls borde tala 

politik med sina medarbetare. Å andra sidan de som tycker att det vore oansvarigt av arbetsgivarna 

att inte tala politik med sina anställda. Den här studien har visat på samhällsideal och normer som 

finns i samhället. Dessa tolkas dock inte varje gång på samma sätt av alla, vilket ger upphov till att 

aktörerna inte alltid är överens om vilka handlingar som bör följa av vilka normer. Likväl finns 

normerna där och de säger oss något om vårt samhälle och hur vi kan förstå det. Samhällsidealen 

hjälper oss också att förstå oss själva, eftersom dessa ideal blir en del av vår självbild.

Till dej som vill lära dej något om samhällsmedborgarna och dess gemenskap, ta dej en titt på vilka 

samhällsideal och normer som finns genom att studera dem när någon bryter mot dessa.
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