
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Medier och kommunikation i teori och praktik 180hp

Krisen kommer! - En analys av uttalanden för att
förhindra att en förtroendekris uppstår

Josefine Larsson och Hanna Nordström

Medie- och kommunikationsvetenskap 15hp

Halmstad 2015-02-09



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till minne av  

Lena Ewertsson 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
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Uppdrag gransknings avslöjanden om deras användning 
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1. Inledning 

Få har missat Mona Sahlins Tobleroneaffär, Håkan Juholts påstådda bidragsfusk eller hur 

Sigvard Marjasin klippte och klistrade i sina representationskvitton. Fallen ledde till stor 

medial uppmärksamhet och gav omfattande konsekvenser för dem alla. Gemensamt för dessa 

händelser och de händelser som är föremål för denna studie är att aktörer har misstänkts för 

att ha utnyttjat allmänna medel privat, vilket har gjort att förtroendet för dem har riskerat att 

försämras. Alla skandaler och kriser behöver inte leda till en förtroendekris utan det beror på 

hanteringen av händelsen. Fokus för detta arbete är att studera hur två olika kommuner och 

dess representanter har agerat för att förhindra att en förtroendekris uppstår efter att händelser 

har uppmärksammats i media.    

 

Under hösten 2013 undersökte Uppdrag granskning två kommuner, Göteborg och 

Staffanstorp, som under flera år skickat representanter till den internationella fastighetsmässan 

Mipim i Cannes. Deltagandet vid mässan har på olika sätt blivit dyrt och har skett på 

skattebetalarna i respektive kommuns bekostnad. Representanterna har lämnat in felaktiga 

representationskvitton, anordnat dyra tillställningar och lagt mycket pengar på alkohol och 

middagar. De två avsnitten där Uppdrag granskning undersökte kommunernas deltagande i 

mässan väckte många reaktioner och kommuninvånarna blev upprörda över att se hur deras 

skattepengar användes. Vi är intresserade av att analysera hur de båda kommunerna har 

hanterat situationen och bemött kritiken för att kommuninvånarna inte ska tappa förtroendet 

för kommunerna och dess representanter.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att studera hur Göteborgs Stads och Staffanstorps kommuns representanter 

har uttalat sig för att invånarna inte ska förlora förtroendet för kommunen och dess politiker. 

 Hur har kommunpolitiker och tjänstemän inom Göteborgs Stad och Staffanstorps 

kommun bemött kritiken i samband med Uppdrag gransknings avslöjanden? 

 Finns det några skillnader eller likheter mellan Göteborgs Stad och Staffanstorps 

kommun i deras uttalanden?  

 Skiljer sig den omedelbara kommunikationen till Uppdrag granskning från den mer 

planerade och genomtänkta kommunikationen i texter på hemsidor? 
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1.2 Avgränsning 

De händelser som Uppdrag granskning avslöjat har ägt rum mellan 2010 och 2013 och har 

omnämnts mycket i media efteråt. Det material som har använts i studien är de transkriberade 

inslagen av Uppdrag granskning och texter från kommunernas och de inblandade bolagens 

respektive hemsidor. Som helhet är detta material intressant då det speglar den omedelbara 

kommunikationen från de berörda aktörerna i ett tidigt skede för att förhindra att en 

förtroendekris uppstår. Därför används exempelvis inte tidningsartiklar om händelserna 

eftersom de inte speglar den omedelbara kommunikationen och inte heller är producerade av 

de berörda parterna. Vidare skulle studien kunna kompletteras med intervjuer med 

kommuninvånare för att undersöka i vilken utsträckning de har förtroende för respektive 

kommun och dess representanter efter de aktuella händelserna. På grund av att studien skulle 

bli alltför omfattande har inga intervjuer med kommuninvånare gjorts men i den 

slutdiskussion lämnas förslag på ytterligare forskning kring detta ämne. 

 

Händelserna har gett långsiktiga konsekvenser och har nämnts i media under en längre 

tidsperiod efter Uppdrag gransknings avslöjanden. Exempelvis fick VD:n för ett av de 

kommunala bolagen ifrån Göteborg Stad i efterhand avgå från sin position som en följd av 

avslöjandena. Dock är intresset i den här studien att analysera hur kommunikationen har sett 

ut för att förhindra att en förtroendekris uppstår och inte att analysera hur kommunerna har 

arbetat för att återuppbygga förtroendet.  
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2. Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en kort bakgrundsgenomgång om Staffanstorps kommun och 

Göteborgs Stad, vilka är de två kommuner som är föremål för studien. Det ges även en kort 

presentation av Uppdrag gransknings Kommungranskarna, som avslöjade händelserna och en 

genomgång av de regler som Skatteverket fastslagit ska gälla för de händelser som är aktuella 

i studien. 

2.1 Staffanstorps kommun 

Den 2 oktober 2013 sände ett avsnitt av Uppdrag granskning där Staffanstorps kommuns 

deltagande i fastighetsmässan Mipim granskades. Från år 2011 har Staffanstorps kommun 

årligen deltagit i Mipim-mässan genom att skicka dit representanter från det kommunägda 

fastighetsbolaget Staffanstorps Centrum AB. Deltagarna har varit främst politiker som sitter i 

företagets styrelse men även VD och projektledare.  I programmet ifrågasattes bland annat 

varför man valt att år efter år skicka fler deltagare till mässan än någon annan kommun i 

samma storlek. Staffanstorps kommun kritiserades även för de höga kostnader som 

deltagandet i mässan har inneburit för kommunens skattebetalare. 

 

Nedan kommer vi att presentera Göteborgs Stads krishistorik och tidigare förtroendekriser. 

Till skillnad från Göteborgs Stad har Staffanstorps kommun inte råkat ut för några allvarliga 

förtroendekriser i närtid. Tvärtemot visar en medborgarundersökning som SCB har genomfört 

att kommuninvånarna över lag är nöjda med kommunen de bor i. Dock visar undersökningen 

att förtroendet för kommunen har minskat från våren 2013 till våren 2014, vilket tros vara en 

följd av turbulensen kring deltagandet i Mipim-mässan (Davidsson 2014).  

2.2 Göteborgs Stad 

Göteborgs Stad har under flera år deltagit i Mipim-mässan i Cannes med representanter från 

både förvaltningar och kommunala bolag. Avsnittet av Uppdrag granskning som berörde 

Göteborgs Stad sändes den 6 november 2013 och avslöjade bland annat felmärkta eller dåligt 

märkta representationskvitton under flera års deltagande från olika bolag och förvaltningar i 

kommunen. Det avslöjades även att Göteborg Stad har arrangerat dyra tillställningar i Cannes 

och att deltagarna har svårt att ge konkreta resultat som deltagandet i mässan har genererat. 
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Därför ställs frågan om det verkligen är värt att delta i så stor utsträckning till så höga 

kostnader. 

 

I kapitlet för teori och tidigare forskning beskrivs att tidigare krishistorik kan påverka en 

organisation negativt vid en ny kris. Redan 2010 drabbades Göteborg Stad av en 

förtroendekris efter att SVT:s Uppdrag granskning avslöjat att bland annat två tjänstemän 

inom idrott- och föreningsförvaltningen samt en projektledare inom det kommunala bolaget 

Familjebostäder misstänktes för att ha tagit emot privata gåvor från en byggmästare. I sin tur 

ska de ha gett honom uppdrag inom kommunen (Amnå, Czarniawska, Marcusson 2013:9). 

Efter avslöjandena tillsattes en granskningskommission för att utreda de inträffade 

händelserna och kommissionen överlämnade sin rapport Tillitens gränser till 

kommunfullmäktige i Göteborg juni 2013. Kommissionens uppdrag var att utreda om det 

fanns något särskilt i Göteborgs Stad som skapade en grogrund för oegentligheter, lämna 

förslag på hur förtroendet kunde stärkas för den demokratiska processen i Göteborgs Stad och 

ge bra exempel från omvärlden (Göteborg 1). Trots kommissionens rapport gjorde Uppdrag 

granskning nya avslöjanden om hur tjänstemän och politiker har agerat oegentligt inom de 

kommunala bolagen och förvaltningarna.  

2.3 Uppdrag granskning - Kommungranskarna 

De två aktuella avsnitten av SVT:s program Uppdrag granskning, som studiens forsknings-

fråga är baserad på är gjorda av Kommungranskarna. Det är ett reportageteam som har till 

uppgift att undersöka kommuners hantering och användning av kommunala skattepengar efter 

tips ifrån tittarna och allmänheten (Kommungranskarna).  

2.4 Skatteverkets regler 

Mycket av kritiken som berörs i de två avsnitten av Uppdrag granskning handlar om 

Skatteverkets regler för vad som ska framgå av dokumentationen för att något ska gälla som 

representation och konferensresa. Enligt Skatteverket är vanliga kostnader för representation 

till exempel mat, dryck (även vin och sprit) och hotellrum. De krav som finns för att en person 

ska få göra avdrag för representation i tjänsten är: “Representationen ska ha ett omedelbart 

samband med verksamheten, t.ex. i anslutning till affärsförhandling. Om arbetsgivaren 

betalat ut särskild representationsersättning tyder detta på att den anställde har 

representationsskyldighet i tjänsten. Restaurangnota samt dokumentation över sambandet 
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med verksamheten och vilka som deltagit ska finnas.” (Skatteverket 2014a).  Detta är något 

som Uppdrag granskning uppmärksammar i avsnittet om Göteborgs Stads deltagande i 

mässan då det är mycket som saknas på deltagarnas representationskvitton från deras vistelser 

i Cannes. Enligt Skatteverket krävs det också att arbetstiden uppgår till minst sex timmar per 

dag för att en resa ska ses som en konferensresa (Skatteverket 2014b) och detta är något som 

saknas i dokumentationen för Staffanstorps kommuns deltagande i mässan i Cannes. Därför 

menar Uppdrag granskning att resorna snarast är att betrakta som betalda semesterresor.  
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3. Teori och tidigare forskning 

För att ge en beskrivning av kriskommunikation som forskningsområde ges en kort 

genomgång av områdets utveckling nedan. Sedan presenteras de två teorier som ligger till 

grund för studien samt tidigare forskning inom teorierna. Kapitlet avslutas med definitionen 

av och tidigare forskning om förtroendekriser och skandaler. 

3.1 Forskningsområdets utveckling 

Forskning inom kriskommunikation faller in under kategorin public relations och har ökat 

under de senaste tio till femton åren (Falkheimer, Heide och Larsson 2009:23-26). Trots detta 

växande intresse för kriskommunikation saknas en vedertagen definition av vad en kris är. 

Coombs (2012:2) föreslår följande definition, vilken är en syntes av olika krisperspektiv. 

 

”A crisis is the perception of an unpredictable event that threatens important expectancies of 

stakeholders and can seriously impact an organization’s performance and generate negative 

outcomes.” 

 

Den traditionella forskningen inom området kriskommunikation är huvudsakligen 

sändarorienterad och utgår från ett traditionellt informationsperspektiv (Lee 2004:600f.). 

Denna forskningstradition har en positivistisk utgångspunkt och antar att det finns en objektiv 

och mätbar verklighet. Forskningen grundas till stor del på kvantitativa undersökningar som 

syftar till att skapa en övergripande kartläggning och beskrivning men förklarar inte hur de 

människor som undersöks tänker och ser på saker. Det har dock skett ett skifte inom 

forskningsområdet kriskommunikation och den senmoderna forskningstraditionen utgår från 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på krisbegreppet. Detta skifte innebär att forskningen 

istället utgår främst från ett mottagarperspektiv och sätter mottagarens tolkningar och 

agerande i centrum (Falkheimer, Heide och Larsson 2009:31f.).  Detta blir tydligt bland annat 

i Coombs situational crisis communication theory.  

 

Vidare har forskning om kriskommunikation traditionellt studerat hur privata företag agerar 

och kommunicerar vid en kris medan offentliga organisationers kriskommunikation har 

ägnats lite intresse. Som en följd av detta finns det begränsat med 

kriskommunikationsforskning som utgår från offentliga organisationers perspektiv. Detta är 
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problematiskt eftersom att offentliga organisationer, likt de som står i centrum för denna 

studie ofta har ett mycket stort ansvar för att hantera och kommunicera storskaliga 

krishändelser (Olsson 2014:113). 

 

Denna studie syftar till att undersöka vilka så kallade kommunikationsstrategier politiker och 

tjänstemän från Göteborgs Stad och Staffanstorps kommun har använt sig av i sin 

kommunikation efter Uppdrag gransknings avslöjanden. Detta kommer att kopplas till image 

repair theory (även kallat image restoration theory) och situational crisis communication 

theory (SCCT), vilket är teorier som fokuserar på hur man bör agera och kommunicera vid en 

kris för att undvika att den utvecklas till en förtroendekris (Palm & Falkheimer 2005:61, 

Coombs 2007:163). Image repair theory och SCCT är lämpliga teorier för studien då de 

fokuserar på vilka kommunikationsstrategier en organisation bör använda vid en kris och 

vilka konsekvenser olika strategier ger. Nedan följer en genomgång av respektive teori.      

3.2 Image repair theory 

Image repair theory är utvecklad av William Benoit och bygger på en typologi som omfattar 

fem större retoriska strategier som en organisation kan använda sig av för att försvara sig vid 

kriser. Enligt denna teori är den bild av en organisation som kommuniceras mer betydelsefull 

än verkligheten eftersom att det är utifrån denna bild som intressenter eller målgrupper skapar 

sin uppfattning om organisationen. Det viktiga är alltså inte huruvida en organisation är 

skyldig till en upprörande händelse eller ej utan om intressenter eller målgrupper uppfattar 

organisationen som skyldig. Vidare måste en organisation som står inför en kris rikta sig till 

flera olika publiker såsom anställda, lokalbefolkning och andra intressenter. Därför måste 

organisationen kunna urskilja vilken eller vilka publiker som är viktigast att rikta sig till vid 

en kris (Benoit 1997:178ff). I fallen med Staffanstorps kommun och Göteborgs Stad bör en av 

de viktigaste publikerna vara kommuninvånarna. 

De fem retoriska strategierna är utifrån en översättning av Palm och Falkheimer (2005:61ff): 

förnekande, bortförklaring, att minska händelsens anstötlighet, tillrättaläggande samt att ta på 

sig hela skulden. Nedan följer en översikt av de olika strategierna.
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Tabell 1. Kommunikationsstrategier enligt image repair theory  

Källa: Översättning i Palm & Falkheimer 2005:62 

Image repair theory är en vanligt förekommande teori inom forskningsområdet för 

kriskommunikation och förtroendekriser. Ett exempel på där teorin har tillämpats är Benoits 

kritiska analys av George W. Bushs försök att reparera sin image i en tv-sänd intervju. 

Intervjun ägde rum med anledning av att Bush anklagats för att omotiverat invaderat Irak 

samt skadat USA:s ekonomi genom sin politik (Benoit 2006:289f). Studien visade att 

förnekelse, bortförklaring och att hänvisa till ett högre syfte var de vanligaste strategierna men 

att de ledde till att försöket att förbättra förtroendet blev i stort sett verkningslöst (Benoit 

2006:285). Även Valdebenito (2013) har tagit avstamp i image repair theory när hon kritiskt 

analyserat hur företag som genomgått en kris har gått tillväga för att försöka reparera sin 

skadade image. Studien visar att förnekelse var den mest vanligen förekommande strategin 

medan avsaknaden av ursäkter var stor (Valdebenito 2013:113). 

3.3 Situational crisis communication theory 

Situational crisis communication theory (SCCT) har skapats av Timothy Coombs och är en 

vidareutveckling av image repair theory. SCCT har sin grund i attribution theory som handlar 

om att människor söker orsaker till inträffade händelser, särskilt om de är negativa och 

oväntade. Vidare utgår attribution theory från att människor tillskriver ansvar för sådana 

STRATEGI ÅTGÄRDER 
Förnekande 

Enkelt förnekande 

Förnekande och projicering            

 

 

Hävda oskuld 

Skylla på någon annan 

Bortförklaring 

Provokation 

Okunskap 

Olyckshändelse 

Goda avsikter 

 

Någon annan började 

Informationsbrist, ovana 

Sånt händer 

Menade inte illa 

Minska händelsens anstötlighet 

Bolstering 

Minimering 

Differentiering 

Hänvisa till ett högre syfte 

Attack 

Kompensation 

 

Uppväg med goda handlingar och egenskaper 

Ingen skada skedd 

Dela upp attitydobjektet 

Ändamålet helgar medel 

Ifrågasätt angriparen 

Ge ersättning 

Tillrättaläggande Plan för att utreda fel 

Hindra återfall 

Ta på sig hela skulden Be om ursäkt 

Göra en pudel 



9 
 

händelser och upplever en emotionell reaktion på det inträffade. Denna tillskrivning av ansvar 

som intressenter gör innebär känslomässiga och beteendemässiga konsekvenser för den 

krisdrabbade organisationen (Coombs 2007:165f).  

 

SCCT bygger på att en organisation som står inför en förtroendekris bör välja 

krishanteringsstrategier baserat på hur intressenter reagerar vid olika typer av kriser. Coombs 

(2007:166f.) menar att tre faktorer påverkar om en krissituation utvecklas till en 

förtroendekris eller ej: (1) graden av initialt ansvar för krisen som intressenterna tillskriver 

organisationen, (2) organisationens krishistorik och (3) organisationens tidigare relation med 

intressenterna. Dessa faktorer gör det möjligt att förutsäga hur intressenterna kommer att 

reagera på krisen samt avgör hur organisationen bör agera vid en förtroendekris och vilka 

kommunikationsstrategier som bör användas (Coombs 2007:174).  

 

Det finns flera olika typer av kriser och SCCT grupperar dem i tre olika kategorier utifrån den 

nivå av ansvar som organisationen initialt tillskrivs. Dessa kategorier presenteras nedan. 

 

1. ”Offerkriser” där även organisationen i fråga är ett offer. Exempel är naturkatastrofer 

och ryktesspridning. Sådana kriser innebär ofta ett mindre hot mot organisationens 

anseende. Organisationen tillskrivs inget ansvar för krisen.   

  

2. “Oavsiktliga kriser” där organisationens handlande oavsiktligt leder till kriser. Det kan 

till exempel röra sig om olyckor orsakade av tekniska fel. Detta är kriser som utgör ett 

måttligt hot mot organisationens anseende. Organisationen tillskrivs ett minimalt 

ansvar för krisen.    

  

3. ”Avsiktliga kriser” där organisationen medvetet har handlat fel. Exempel på sådana 

kriser är när organisationens ledning överträder lagar och förordningar samt när 

mänskliga fel orsakar olyckor. Denna typ av kriser utgör allvarliga hot mot 

organisationens anseende. Organisationen tillskrivs ett stort ansvar för krisen (Coombs 

2007:168).   

 

Coombs (2007:168f.) beskriver tre olika typer av kommunikationsstrategier vid en 

uppkommen kris. De handlar om att (1) förneka och (2) förminska en uppkommen situation 

eller (3) återuppbygga en organisations rykte genom kompensation eller ursäkt. De kriser som 
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är föremål för denna studie hör hemma i kategorin ”avsiktliga kriser”, vilket baserat på SCCT 

innebär att Staffanstorps kommun och Göteborgs Stad initialt tillskrivs ett mycket stort ansvar 

för kriserna. För “avsiktliga kriser” rekommenderas framförallt att använda sig av 

återuppbyggande strategier som försöker återskapa organisationens rykte, oberoende av 

krishistorik och tidigare relation till intressenterna. Att använda sig av flera olika strategier, 

till exempel förnekande strategi ihop med återuppbyggande strategi undergräver effekten i ett 

uttalande (Coombs 2007:170ff.). 

 

I likhet med image repair theory är SCCT är en vanlig teori inom området kriskommunikation 

som också fokuserar på vilka strategier som kan användas för att skydda företag och 

organisationers rykte. Till exempel har Kriyantono (2012) använt SCCT i sin studie av 

företaget Lapindo Inc:s kriskommunikation i samband med lerskred i Indonesien orsakade av 

företagets verksamhet. Studien betonar att organisationen behöver ta ett större ansvar för de 

drabbade offren. Även Sisco, Collins och Zoch (2010) har applicerat SCCT på sin studie av 

amerikanska Röda korsets kriskommunikation. Studien visar att organisationen hade kunnat 

förbättra sitt rykte och framställts mer positivt av media om man hade följt SCCT:s 

rekommendationer i större utsträckning (Sisco, Collins & Zoch 2010). 

 

Mellan de båda teoriernas kommunikationsstrategier finns flera likheter och de baseras till 

stor del på samma huvudstrategier. Till exempel återfinns SCCT:s återuppbyggande strategier 

kompensation och att be om ursäkt även inom image repair theory. Dock är kompensation en 

variant av huvudstrategin minska händelsens anstötlighet inom image repair theory och att be 

om ursäkt är en åtgärd när man tar på sig hela skulden. I analysen har vi utgått från de 

kommunikationsstrategier som föreslås av image repair theory då de är mer omfattande och 

detaljerade än de inom SCCT. I slutdiskussionen relateras dock mer till kristyp, krishistorik 

och tidigare relationer mellan organisation och intressenter, vilket är centralt inom SCCT. 

3.4 Förtroendekriser och skandaler 

Det flera olika typer av kriser och en sorts kris kan leda till att en annan typ av kris skapas. 

Exempelvis kan en naturkris leda till en social kris och en teknologisk kris kan leda till en 

naturkris. Dessutom kan alla kriser potentiellt leda till att en förtroendekris utvecklas 

(Falkheimer, Heide och Larsson 2009:19). En förtroendekris, som de som står i centrum för 

denna studie kännetecknas av att den utgör ett hot mot intressenters och berördas kollektiva 
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uppfattningar och föreställningar om en organisation (Sohn & Lariscy 2014:24). Alla kriser 

behöver dock inte innebära en förtroendekris utan det är hanteringen av en uppkommen kris 

som är betydande för huruvida det blir en förtroendekris eller ej (Palm & Falkheimer 

2005:27). Hanteringen av en kris bör framförallt präglas av sanning och öppenhet (Palm& 

Falkheimer 2005:50f).  

 

Förtroendekriser har blivit allt vanligare som en följd av samhällets ökade individualisering 

och individer och organisationer kan inte längre bära med sig förtroende genom arv eller 

tradition. I ett samhälle där allt kan ifrågasättas måste förtroende förtjänas (Falkheimer, Heide 

& Larsson 2009:45). Vidare spelar medierna en central roll i förtroendekriser då det är genom 

medier som många människor skapar sig en uppfattning om vad som hänt (Palm & 

Falkheimer 2005:68). Mediernas centrala roll och makt belyser exempelvis Severinsson 

(1998) i sin rapport om Marjasin-affären där författaren har genomfört en innehållsanalys av 

hur affären har skildrats i olika medier. Rapporten visar att aktören, det vill säga Sigvard 

Marjasin friades juridiskt men dömdes moraliskt av medierna.   

 

Även Djerf-Pierre, Ekström och Johansson (2011) belyser en liknande förtroendekris i en 

studie genom att visa hur media påverkar att olika händelser uppmärksammas samt på vilket 

sätt det sker. I studien visade det sig att journalistik kan bidra till politiskt ansvarsutkrävande 

processer på olika sätt och media lyfte fram en moralisk skandal snarare än ett politiskt 

misslyckande (Djerf-Pierre, Ekström & Johansson 2011:960f.). I likhet med dessa studier har 

de händelser som är aktuella i vår studie uppmärksammats av medierna, vilket har lett till att 

moralen hos representanterna från de båda kommunerna har ifrågasatts.  

 

Förtroendekriser som de som nämnts ovan har ofta sitt ursprung ur skandaler (Palm & 

Falkheimer 2005:26f.). Enligt Johansson (2004:55) kan en skandal kännetecknas av att “ [...] 

aktörer genom handling, förhållningssätt eller position kopplas till en överträdelse som andra 

aktörer finner upprörande eller som bryter mot vad som förväntas av aktören”. Zapata 

Johansson (t ex 2007) har genomfört flera studier med fokus på skandaler. Han har bland 

annat studerat alla skandaler inom svensk offentlig sektor mellan åren 1995-1997 samt 

genomfört fallstudier av fyra olika organisationer under 2013. Studierna har fokuserat på att 

undersöka hur organisationers trovärdighet kan återskapas efter en skandal (Zapata Johansson 

2007:24). Att privat utnyttja allmänna medel, vilket har hänt vid de kriser som är aktuella i 

denna studie, är en överträdelse som många gånger leder till en skandal. Sådana skandaler kan 
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komma att få mycket medial uppmärksamhet där en vanlig åtgärd är att byta ut den skyldige 

aktören eller att vidta ändring av reglerna (Johansson 2004:111f).  

 

Det finns åtminstone två skäl att studera skandaler. För det första förekommer det fler 

skandaler nu än förr och som empiriskt fenomen är skandaler ett outforskat område. För det 

andra erbjuder studier av skandaler en möjlighet att generera mer kunskap om processer som 

minskar organisationers legitimitet och hur legitimiteten kan återskapas (Johansson 2004:19). 

I många länder dominerar skandaler inom politiken media snarare än skandaler rörande 

privata företag. Under den senaste tiden är det främst personorienterade skandaler som har 

ökat (Allern & Pollack 2009). Baserat på detta är det intressant att undersöka hur de 

kritiserade aktörerna i vår studie har uttalat sig för att förhindra att skandalen utvecklas till en 

förtroendekris. 

 

En stor del av den tidigare forskningen om kriskommunikation och förtroendekriser fokuserar 

på två olika områden, vilket även genomgången ovan visar. Det första berör hur politiker och 

representanter inom offentlig verksamhet har hamnat i blåsväder (t ex Olsson 2014, Benoit 

2006, Zapata Johansson 2007).  Det andra området berör hur privata företags agerande har 

gjort att de har kritiserats (t ex Valdebenito 2013, Kriyantono 2012). Efter Uppdrag 

gransknings avslöjanden om Staffanstorps kommun och Göteborgs Stads deltagande i Mipim 

har både politiker och tjänstemän involverats i krisen och tvingats agera och förhålla sig till 

varandra i hanteringen av krisen. Därför menar vi att studien skiljer sig från övrig forskning 

om förtroendekriser, skandaler och kriskommunikation och kan bidra till något nytt inom 

fältet.   
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4. Metod och material 

Utifrån syftet och de formulerade frågeställningarna har vi valt att göra en kvalitativ 

textanalys. Det är en lämplig metod då texter bidrar till att bygga upp människors 

föreställningar om samhället och påverkar relationen mellan människor och grupper (Boréus 

2011:132). I detta fall försöker kommunpolitiker och tjänstemän på olika sätt påverka 

relationen mellan kommunen och invånarna för att undvika en förtroendekris.  

 

Det finns olika typer av textanalys och i studien har en dialogisk analys använts, vilken 

framför allt fokuserar på relationer mellan olika uttalanden både inom en text och mellan 

texter som har ett inbördes samband (Kroon Lundell 2010:243f.). Dialogisk analys handlar 

alltså om att studera hur materialet direkt och indirekt är kopplade till varandra och skapar 

mening genom sitt sätt att samverka (Kroon Lundell 2010:262). I denna studie står två olika 

relationer i centrum. Den första är relationen mellan underlaget från Uppdrag granskning och 

de övriga texterna, då texterna på hemsidorna är en förklaring på Uppdrag gransknings kritik. 

Den andra relationen är den mellan texterna på hemsidorna och kommuninvånarna. 

 

Nedan följer en presentation av studiens empiriska material, urval och tillvägagångssätt. Detta 

följs av en diskussion om metodval, reliabilitet och validitet.  

4.1 Empiriskt material och urval 

Materialet för studien består av två delar. Den första är Uppdrag gransknings två 

transkriberade inslag om Staffanstorps kommun och Göteborgs Stads deltagande i 

fastighetsmässan Mipim som sändes under hösten 2013 och är cirka 60 minuter vardera. Detta 

material är relevant då det innehåller den allra första responsen på kritiken från de kritiserade 

personerna.   

 

Den andra delen av materialet består av sex texter publicerade på kommunernas och de 

inblandade bolagens respektive hemsidor där de bemöter Uppdrag gransknings kritik. 

Texterna har hittats genom att göra en sökning på “Mipim” på respektive hemsida. Texterna 

riktas till kommuninvånarna och allmänheten med syftet att förklara och motivera varför man 

har deltagit i mässan. De är relevanta då de är kommunernas och bolagens egna svar på 

Uppdrag gransknings avslöjanden. Dessa texter finns i bilaga 1 och 2.  
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Vissa bolag har publicerat flera texter om sitt deltagande i fastighetsmässan Mipim men vi har 

valt ut de texter som baseras på uttalanden från bolagen och därmed inte ren fakta angående 

deltagandet i mässan. När det gäller Staffanstorp används endast två texter från kommunens 

hemsida då inga relevanta texter har hittats på det kommunala bolagets hemsida. I fallet med 

Göteborgs Stad avgränsas materialurvalet utifrån vilka kommunala bolag och förvaltningar 

som Uppdrag granskning huvudsakligen riktar kritik emot i sitt inslag. Alla fyra relevanta 

bolag och förvaltningar har publicerat texter på sina hemsidor och vi har valt ut en text från 

varje hemsida. Urvalet innehåller därmed olika många texter från respektive kommun och 

detta på grund av att storleken på de båda kommunerna är olika. Fler personer från fler bolag 

har åkt till fastighetsmässan Mipim från Göteborg Stad än från Staffanstorps kommun. 

4.2 Tillvägagångssätt 

För att underlätta analysarbetet och för att kunna besvara forskningsfråga och frågeställningar 

behövs lämpliga analysfrågor (Boréus 2011:134). Med hjälp av nedanstående analysfrågor har 

de analyserade texterna satts i relation till de teorier och begrepp som ligger till grund för 

studien, vilket är grundläggande för textanalys (Ledin & Moberg 2010:155.).  Svaren på 

analysfrågorna har sedan satts i relation till de kommunikationsstrategier som framför allt 

image repair theory förespråkar. 

 

Vad påstås uttryckligen i texterna?   

Detta är en fråga som lämpar sig för de flesta typer av texter och är nödvändig för nästan all 

textanalys (Boréus 2011:146f.). Frågan hjälpte oss att identifiera vilka strategier 

representanterna använt när de bemött kritiken och urskilja skillnader och/eller likheter i 

kommunernas kommunikation. 

 

Vilka centrala ord och uttryck används? 

Även denna fråga lämpar sig för de flesta textgenrer (Boréus 2011:146) och hjälpte oss att 

upptäcka kommunikationsstrategier och eventuella skillnader och/eller likheter. 

 

I analysarbetet har fokus legat på texternas manifesta budskap, det vill säga de budskap som 

kan utläsas relativt omedelbart till skillnad från latenta budskap som kräver en djupare 

tolkning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:221). Att tolkningsarbetet har 
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varit inriktat på de manifesta budskapen tydliggörs av den första analysfrågan som behandlar 

vad som uttryckligen påstås i de aktuella texterna. 

 

Den första analysfrågan besvarades genom att varje text delades in i mindre delar och sedan 

analyserades vad som uttryckligen påstods i respektive del. Detta gjorde det möjligt att koppla 

varje enskild del till en kommunikationsstrategi. Genom att besvara den andra analysfrågan 

och studera vilka centrala ord och uttryck som användes i texterna tydliggjordes vilka teman 

som präglade varje enskild text. Därefter kunde vi urskilja vilken eller vilka strategier som var 

mest vanligt förekommande i respektive text. Uppdrag gransknings inslag bestod inte bara av 

uttalanden från politiker och tjänstemän som bemötte kritiken men det är endast de delarna 

som har analyserats. I de övriga texterna analyseras enbart de delar där man bemöter Uppdrag 

gransknings kritik.  

4.3 Metodproblem 

Då studien genomförs med hjälp av textanalys är det viktigt att beakta att de resultat som 

framkommer är baserade på våra egna tolkningar av texterna. Andra personer skulle kanske 

göra andra tolkningar när de läser texterna eftersom de inte är entydiga (Boréus 2011:148). I 

och med avgränsningarna i materialet tas ingen hänsyn till de konsekvenser händelserna har 

gett kommunerna på längre sikt. Detta måste dock sättas i relation till de tidsramar och 

resurser vi har behövt förhålla oss till (Esaiasson et. al. 2012:220). 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Eftersom att textanalys bygger på tolkningar går det inte att fastställa att en ny studie av 

samma material kommer att ge exakt samma resultat. Genom att beskriva i kapitlet 4.2 hur vi 

har utfört analysen i olika steg och besvarat analysfrågorna i tur och ordning ökar dock 

studiens reliabilitet, det vill säga studiens tillförlitlighet (Esaiasson et. al. 2012:64). Dessutom 

finns allt analysmaterial från Uppdrag granskning tillgängligt på SVT:s hemsida och i bilaga 1 

och 2 återfinns texterna från kommunernas hemsidor, vilket ökar reliabiliteten ytterligare. 

Genom analysen har syftet och frågeställningarna för studien besvarats vilket ökar validiteten 

då det visar att vi mätt det vi avsett att mäta. Tidigare i detta kapitel motiverades och 

problematiserades valet av material till studien vilket även det bidrar till högre validitet 

(Esaiasson et.al 2012:57). 
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Kommunikation handlar om att nå fram till någon för att kunna påverka, stärka och förbättra 

relationer (Ledin & Moberg 2010:158). Som tidigare nämnts är det hanteringen och 

kommunikationen vid en krissituation som blir avgörande för huruvida det blir en 

förtroendekris eller ej. Fokus har varit att analysera hur representanterna försöker påverka och 

förbättra relationen mellan kommun och invånare genom sin kommunikation i de texter som 

är underlag. Genom att analysera de olika texterna och sätta dem i relation till 

kommunikationsstrategierna har vi kunnat urskilja tydliga strategier och därmed besvarat 

frågeställningarna och forskningsfrågan. Detta presenteras i nästa kapitel. 
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5. Så bemöts kritiken 

I detta kapitel presenteras analysen som har genomförts och vilka resultat den har gett. Först 

presenteras analysen av Uppdrag gransknings reportage om Staffanstorps kommun och 

Göteborgs Stad och sedan texterna från de berörda kommunernas och bolagens hemsidor. 

Utgångspunkten för analysen var de strategier som image repair theory föreslår och som 

presenterades i tabell 1. De huvudstrategier som teorin föreslår är: förneka, bortförklara, 

minska händelsens anstötlighet, tillrättaläggande och ta på sig hela skulden. 

 

5.1 Staffanstorps kommun bemöter Uppdrag granskning 

Den 2 oktober 2013 sändes ett avsnitt av Uppdrag granskning där Staffanstorps kommuns 

deltagande i Mipim granskades. De representanter från kommunen som intervjuas i 

programmet är Christian Sonesson (M) och Torbjörn Lövendahl (S), styrelseledamöter i det 

kommunala bolaget Staffanstorps Centrum AB. Vid tillfället för reportaget var Sonesson 

dessutom ordförande för Staffanstorps kommunstyrelse. Både Sonesson och Lövendahl tillhör 

den grupp från Staffanstorp som årligen besökt Mipim från och med 2011 (Uppdrag 

granskning Staffanstorp). Sonesson har dock svårt att ge konkreta besked om vilka företag 

man har knutit kontakter med och som har gjort investeringar i kommunen som en följd av 

deltagandet i Mipim.  

5.1.1 Christian Sonessons uttalanden 

Den kritik som Christian Sonesson får bemöta i inslaget handlar främst om de höga kostnader 

Mipim-deltagandet medför, mängderna alkohol som har konsumerats under resorna och 

ifrågasättande av den faktiskt nyttan med att delta i Mipim. 

 

Minska händelsens anstötlighet 

Den mest framträdande av de huvudstrategier Sonesson använder sig av är att minska 

händelsens anstötlighet och detta görs främst genom minimering, men även attack och att 

hänvisa till ett högre syfte förekommer. Han försöker på olika sätt lyfta de positiva 

aspekterna av deltagandet i Mipim, vilket blir tydligt då reportern upprepade gånger ber 

honom att förklara varför deltagandet har varit lyckat och vilka investeringar i kommunen det 

har lett till. 
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“Christian Sonesson: Alla dom här kontakterna som knyts och som leder till… 

Reporter: Ja lite mer konkret då berätta? 

Christian Sonesson: Ja, dom leder då till exempel till att vi får investeringar i vår 

kommun.”(hänvisa till högre syfte) 

 

“Reporter: Ah, men du tycker inte Cannes är lyxigt? 

Christian Sonesson: Ah, jo det e det väl på sitt sätt en annan flärd där än hemma men Cannes 

i början på mars är inte så varmt och underhållande kan jag säga.”(minimering) 

 

Förnekande 

En annan huvudstrategi som Sonesson använder sig av vid flera tillfällen är förnekande, 

närmare bestämt enkelt förnekande. Denna strategi används främst då Uppdrag granskning 

ifrågasätter den mängd alkohol som har konsumerats under resan samt hur stor del av 

vistelsen i Cannes som egentligen har bestått av arbete.  

   

”Christian Sonesson: Alltså jag lägger mig inte i vad folk äter eller dricker där nere utan jag 

utgår från att det är sunt förnuft som råder och att var och en tar ansvar för sina 

handlingar.” (enkelt förnekande) 

 

“Reporter: Det var ett mingel. 

Christian Sonesson: Jo det är ett mingel men det är ett sätt att, att starta upp hela veckan så 

det får väl betraktas som arbete i största utsträckning.” (enkelt förnekande) 

 

5.1.2 Torbjörn Lövendahls uttalanden 

De frågor som Torbjörn Lövendahl får i inslaget är främst relaterade till de alkoholinköp som 

har skett i samband med resan till Cannes. 

Förnekande 

Lövendahl använder sig främst av enkelt förnekande genom att hävda att han är oskyldig till 

Uppdrag gransknings anklagelser och att man har gjort korrekta bedömningar gällande 

alkoholkonsumtionen i Cannes. 

“Torbjörn Lövendahl: Staffanstorps kommun har ingen alkoholpolicy 

Reporter: Varför inte det? 

Torbjörn Lövendahl: Jag man gör väl den bedömningen att det är upp till sunt förnuft att 

hantera det och att det är enligt min uppfattning så är det skånska traditioner och seder som 

ska gälla. Det är inte svårare än så.” (enkelt förnekande) 

“Reporter: Jag upplever att ni utmärker er vad det gäller tillexempel alkoholinköp och 

liknande [...] Men jag tänker undantagsfall vad är undantagsfall? 

Torbjörn Lövendahl: Jag tycker undantagsfall det kan vara när man är iväg på nån konferens 

utomlands eller om man är iväg på något längre åtagande så kan det vara i dom olika 

sammanhangen.” (enkelt förnekande) 
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Minska händelsens anstötlighet 

En annan strategi som Lövendahl använder sig av är att minska händelsens anstötlighet och 

detta sker genom attack och minimering. 

“Torbjörn Lövendahl: Får dom hela sammanhanget och dom inte får det i vinklad form så 

tror inte jag att dom tycker det är så konstigt. Det tror jag inte att dom tycker för det var rätt 

så tuffa arbetsdagar som var där nere.” (attack) 

“Torbjörn Lövendahl: Är det inom ramen för dom traktamente som skulle utgå så är det en 

bedömning jag tycker man får göra. Jag kan inte se att det är svårare än så.” (minimering) 

5.2 Göteborgs Stad bemöter Uppdrag granskning 

Avsnittet av Uppdrag granskning sändes den 6 november 2013. Göteborg Stad har deltagit i 

fastighetsmässan Mipim i Cannes under flera år med representanter ifrån både 

fastighetsförvaltningen och kommunala bolag. I programmet har Uppdrag granskning 

granskat flera händelser där representanterna låtit skattebetalarna stå för kostnaderna under 

årens lopp (Uppdrag granskning Göteborg).  

5.2.1 Business Region Göteborg 

Business Region Göteborg (BRG) är ett icke-vinstdrivande kommunalt bolag i Göteborgs 

Stad och arbetar med näringslivsutveckling i Göteborgsregionen som består av 13 kommuner 

(Business Region Göteborg 2013a). BRG projektleder Göteborgs Stads deltagande i Mipim-

mässan och Patrik Andersson är VD på bolaget. Bolaget kritiseras för att ha arrangerat två 

tillställningar under dagarna i Cannes till höga kostnader samt för att inte kunna ge några 

konkreta besked om vad deltagande i mässan har bidragit med. 

Minska händelsens anstötlighet 

Patrik Andersson använder sig framför allt av huvudstrategin minska händelsens anstötlighet 

genom att hänvisa till ett högre syfte, minimering och differentiering. 

“Patrik Andersson: Ja, jag tycker att det är värt det. Annars hade vi ju inte gjort det. Det är 

ju genomtänkta saker vi gör. Det finns ju, sen får man ju fundera också över att, vad finns det 

då för minus, det är precis som du säger, det är enormt mycket tid vi lägger, det är enormt 

mycket resurser.  Och sen så ska vi då stå i det här stora, stora mäss, mässarrangemanget. 

Men vi, vi jobbar och sliter.” (hänvisa till högre syfte)  

“Reporter: För de här två eventen då så att säga som ni hade där nere, det har kostat nästan 

en halv miljon sammanlagt. 

Patrik Andersson: Mm. 
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Reporter: En bra bit över 400 000 kronor. Är det värt det? 

Patrik Andersson: Ja.“ (hänvisa till ett högre syfte) 

“Patrik Andersson: Jag skulle inte kalla det för öppen bar, utan jag skulle kalla det för ett … 

för en investerarträff. Och den ligger, skulle jag tro någonstans, 200, kan det vara 247 

eller?“ (minimering) 

“Patrik Andersson: Jag tror att om man tittar på att vi försöker skapa värden när vi är där. 

Det här är en del av en mässa. Så, så skulle jag säga att det är en, vi behöver ha ödmjukhet 

inför helheten och lyfter man fram Carlton Hotel som det enda, då tror jag att göteborgarna 

blir förbannade. Men vi behöver se på helheten och därför ska vi bära på ödmjukhet.” 

(differentiering) 

Förnekande 

Även förnekande, i form av förnekande och projicering, förekommer i texten då Andersson 

påpekar att man inte kan rå för att Mipim äger rum i just Cannes. 

“Patrik Andersson: Jag tror att, man ska bära på en stor portion av ödmjukhet när man 

genomför den här typen av, av aktiviteter, och då pratar jag om hela, hela, hela mässan, det 

är en utmanande miljö, vi är där nere för att arbeta. Men en stor portion av ödmjukhet, det är 

ju, vi har ju inte valt att världens största investerarmässa ligger just i Cannes”(förnekande 

och projicering) 

5.2.2 Fastighetskontoret 

Fastighetskontoret är en förvaltning i Göteborgs Stad och 2010 deltog tre personer från 

förvaltningen i Mipim och 2013 var man sex personer som åkte till mässan. Christina 

Johnsson är fastighetsdirektör på Fastighetskontoret och ifrågasätts framförallt eftersom hon 

har gått in och gjort ändringar samt tillägg på de kvitton som Uppdrag granskning har begärt 

ut och som rör vistelsen i Cannes. 

Minska händelsens anstötlighet 

Christina Johnsson använder sig framförallt av huvudstrategin minska händelsens anstötlighet 

genom att hänvisa till ett högre syfte och minimera de skador som Uppdrag granskning 

lyfter. 

“Christina Johnsson: För vår del handlar det om ett, det är att marknadsföra vår mark, och 

den andra delen är att vara med och bidra till det som är Göteborgs stad på mipim, där vi är 

en part [...]” (hänvisa till ett högre syfte)  

“Christina Johnsson: Men så sammanlagt var ju det totalt då 430 kronor 

Reporter: Fast jag… 

Christina Johnsson: Fast det spelar inte så stor roll.” (minimering) 
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“Christina Johnsson: Ja med det du beskriver så kan man ju se det på det sättet. Men om du 

ser det i sitt hela sammanhang. Så gör jag ändå bedömningen att vi har en bra ordning.” 

(minimering)” 

Bortförklaring 

Vid ett par tillfällen använder sig Johnsson även av huvudstrategin bortförklaring genom att 

hänvisa till olyckshändelser och att det är “sånt som händer”. 

”Christina Johnsson: - Och den delen skulle han inte ha fått en ersättning för. 

Reporter: - Nej. 

Christina Johnsson: - Så det är fel. Det är tillrättat, och det är faktiskt så Sophia, att det 

händer faktiskt fel, emellanåt. Jag är hemskt ledsen.”(olyckshändelse) 

Tillrättaläggande 

Ytterligare en huvudstrategi som förekommer är tillrättaläggande då Johnsson säger att man 

ska “titta på” och utreda de felaktigheter som Uppdrag granskning uppmärksammar. 

”Reporter: Ja, du var ju med, så det vet inte jag hur detta gått till. 

Christina Johnsson: Ja det kan ju vara, att det är ytterligare en dag, men vi får titta på, det är 

ju ingen idé att spekulera.” (tillrättaläggande) 

5.2.3 Bostadsbolaget 

Bertil Rignäs var dåvarande VD på det allmännyttiga Bostadsbolaget som är ett dotterbolag 

till Förvaltnings AB Framtiden vilket ägs av Göteborgs Stad. (Bostadsbolaget 2). Rignäs 

lämnade in flera konstiga kvitton som Uppdrag granskning har undersökt med felaktiga namn 

på personer som inte verkar existera och ett kvitto på lunch som visar sig vara en klänning. 

Rignäs vill själv inte ställa upp på intervju i Uppdrag granskning men Anna Johansson sitter i 

Bostadsbolagets styrelse och var den som attesterade Rignäs kvitton samt svarade på Uppdrag 

gransknings frågor. De huvudstrategier som Bostadsbolaget använder sig av i programmet är 

bortförklaring och ta på sig skulden. 

Bortförklaring 

Anna Johansson använder sig framförallt av en bortförklarande strategi genom att hävda 

okunskap, det var en olyckshändelse, sådant som händer, och att de hade goda avsikter och 

inte menade något illa. 

“Anna Johansson: Men hur dom tar betalt eller vad dom skriver på kvittot alltså jag har inte 

en aning, jag kan inte svara på det” (okunskap) 

“Reporter: Efter intervjun återkommer bostadsbolaget med förklaringen att flera av namnen 

blivit felskrivna.” (olyckshändelse) 
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“Anna Johansson: Jo, men det är klart men han har ju trott att det här var rätt kvitto då antar 

jag.” (goda avsikter) 

Ta på sig hela skulden 

Johansson tar på sig hela skulden genom att erkänna fel. 

“Anna Johansson: Ja det här är ju fel det är det är ju fel och där har ju Bertil också sagt att 

han ska återbetala dom pengarna för.”(ta på sig hela skulden) 

5.2.4 Älvstranden Utveckling AB 

Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag som ägs av Göteborgs Stad och arbetar med 

stadsutveckling (Älvstranden Utveckling 1). I avsnittet var det två tidigare anställda, Mats 

Karlsson och Mats Andersson, som fick bemöta kritik som riktades mot dem. Mats Karlsson 

var tidigare styrelseordförande i Älvstranden Utveckling AB och var med på Mipim-mässan 

2010. Han använde sig av tre huvudstrategier i sina uttalanden till Uppdrag granskning: 

förneka, bortförklaring och minska händelsens anstötlighet. 

Förneka 

Mats Karlsson använder sig av strategin förneka och projicera genom att skylla på någon 

annan. 

“Mats Karlsson: Ja alltså det undrar jag också revisorerna borde ju ha sett detta och sett till 

så att man fått rätta till det här helt enkelt.”(förneka och projicera) 

Bortförklaring 

Karlsson använder sig också av den bortförklarande strategin genom okunskap och att han 

haft goda avsikter och därmed inte menat något illa. 

“Mats Karlsson: Jag har ingen kommentar till det, för jag har inte noterat det faktiskt. 

Reporter: Men det är väl ditt ansvar att notera det eller? 

Mats Karlsson: Ja, jag har inte sett det här förrän nu va.” (okunskap) 

“Mats Karlsson: Jag hade alltså ingen annan ersättning än styrelsearvodet inga 

traktamenten ingenting sådant va. 

Reporter: Nä. 

Mats Karlsson: Och då var det en skälighetsbedömning som jag gjorde.” (goda avsikter) 

 

Minska händelsens anstötlighet 

Ytterligare en huvudstrategi som Karlsson använder sig av är att minska händelsens 

anstötlighet genom att minimera det inträffade. 
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“Mats Karlsson: Det var en liten etta i ett vanligt bostadshus.” (minimering) 

“Mats Karlsson: Det var alltså ett litet rum med en köksbänk i ena ändan och sen var det en 

sådan här ‘en clé seul’ där sängen stod.” (minimering) 

Mats Andersson var VD på Älvstranden Utveckling AB fram till och med Mipim 2012. Han 

lämnade bland annat in kvitton på mat och alkoholinköp nästan en vecka innan mässan börjat, 

och kvitton för bilhyra i tio dagar trots att mässan bara pågår i fyra. Hans huvudstrategi är att 

förneka. 

Förneka 

I Mats Anderssons uttalanden kan vi främst urskilja huvudstrategin förnekande där han 

använder sig av två strategier: enkelt förnekande samt förneka och projicera för att skylla 

på någon annan. 

“Reporter: Det står frukostmat på det och när jag kollat upp vad det är så är det ju sex 

flaskor Champagne bland annat. 

Mats Andersson: Det tror jag inte. 

Reporter: De är stämplat bara timmar innan planet gick hem, för dig. 

Mats Andersson: Det tror jag inte heller.” (enkelt förnekande) 

“Mats Andersson: I och med att jag inte är anställd där så anser jag att jag inte har med det 

att göra” (enkelt förnekande) 

“Mats Andersson: Det här är ju för bolagets räkning så då får dom ta ställning till hur dom 

vill hantera det” (förneka och projicera) 

5.3 Staffanstorps kommun svarar på kritiken 

Nedan analyseras de texter som publicerats på kommunens hemsida som svar på Uppdrag 

gransknings avslöjanden. 

5.3.1 “Därför deltog Staffanstorp i fastighetsmässan” 

Samma dag som Uppdrag granskning sände sitt program om Staffanstorps kommuns 

deltagande i Mipim, den 2 oktober 2013, publicerade kommunen en text på sin hemsida. 

Texten är skriven i syfte att förklara varför man har valt att delta i mässan. I anknytning till 

texten står det att den är skriven av en kommunikatör på kommunen. Texten innehåller även 

totalt tre uttalanden från de tidigare nämnda politikerna Christian Sonesson och Torbjörn 

Lövendahl (Staffanstorps kommun 2013a).   
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Minska händelsens anstötlighet 

I texten försöker man minska händelsens anstötlighet genom att hänvisa till ett högre syfte, 

minimering och attack. 

“Eftersom Staffanstorps kommun är en tillväxtkommun mitt i Öresundsregionen, med 

ambitionen att fortsätta utvecklas vad gäller såväl befolkning som företagande, ställer detta 

krav på kommunen att vara konkurrenskraftig för att kunna locka till sig företag att investera 

i kommunen.” (hänvisa till ett högre syfte) 

“Sett över åren 2011-2013 har den genomsnittliga kostnaden för kost/representation per 

person och dag uppgått till 464 kronor. Skulle traktamente utbetalats hade den summan 

uppgått till i snitt 724 kronor per person och dag.” (minimering) 

“I Uppdrag granskning beskrivs vilka restauranger som besökts och vilken alkohol som 

konsumerats under dessa dagar. De uppgifter som nämns är i sak korrekta men förmedlar en 

snedvriden bild” (attack) 

5.3.2 “Så hölls kostnaderna nere” 

Den 2 oktober 2013 publicerades ytterligare en text på Staffanstorps kommuns hemsida där 

man beskriver hur man på olika sätt försökt hålla nere kostnaderna i samband med 

deltagandet i Mipim. I likhet med föregående text är denna publicerad av en kommunikatör på 

kommunen. I texten förekommer uttalanden från Christian Sonesson och Henrik Lethin, som 

även han deltagit i Mipim-mässan (Staffanstorps kommun 2013b). 

Minska händelsens anstötlighet 

Texten präglas främst av huvudstrategin minska händelsens anstötlighet genom användandet 

av minimering och differentiering. 

“Boendet under dessa år har varit i två stycken stugor av förhållandevis enkel standard i 

orten Cagnes-sur-Mer. Orten ligger omkring 22 kilometer utanför Cannes – med bil tar det 

mellan 25 och 30 minuter att ta sig in till Cannes. Till skillnad om vi bott på hotell sköttes 

städning, bäddning och frukost av oss själva. Toalett och badrum har delats [...].” 

(minimering) 

“Ingen annan kommun som vi känner till har rest billigare. Flera större grannkommuner 

reser till fastighetsmässan Mipim varje år och vi vet med säkerhet en kommun vars resa blev 

tre gånger dyrare än vår, över 450 000 kr för bara fem personer under fyra dagar” 

(differentiering) 
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Bortförklaring 

En annan huvudstrategi som förekommer på flera ställen är bortförklaring då man hävdar att 

man hade goda avsikter och inte menade något illa. 

“Vi har verkligen försökt göra resan till fastighetsmässan till så låg kostnad som möjligt. Vi 

har bott mycket enkelt och inte tagit ut traktamenten, utan istället, för att det skulle bli 

billigare, tagit kostnader i bolaget, säger Christian Sonesson.”(goda avsikter) 

5.4 Göteborgs Stad svarar på kritiken 

Nedan är texter hämtade från den förvaltning och de kommunala bolags hemsidor från 

Göteborgs Stad, som blev kritiserade av Uppdrag granskning.  

5.4.1 “Frågor och svar angående fastighetskontorets närvaro på 

fastighetsmässan Mipim” 

Den 6 november publicerade fastighetskontoret en text med frågor och svar angående sitt 

deltagande i Mipim-mässan efter att Uppdrag granskning sänts. Fastighetskontoret ansåg att 

Uppdrag granskning gett en missvisande bild av deltagandet och vill ge korrekta svar 

(Fastighetskontoret). 

Minska händelsens anstötlighet 

I texten finns inslag av alla de fem huvudstrategierna men en strategi som präglar texten något 

mer än de övriga är försök att minska händelsens anstötlighet genom attack, att hänvisa till 

ett högre syfte och minimering. Det syns bland annat då man beskyller Uppdrag granskning 

för att ha uppgett felaktiga uppgifter samt hävdar att deltagandet i Mipim är av mycket stor 

betydelse för Göteborgs Stads utveckling och att ingen skada är skedd då man har gjort 

medvetna val. 

“En del missvisande uppgifter har skrivits i pressen och nedan ger vi korrekt svar på en del 

av de här frågorna [...] Vi har också tagit med ett antal felaktiga uppgifter som rapporteras i 

medierna och rättat till dem.” (attack) 

“Konkurrensen om internationella etableringar är knivskarp och Göteborg måste synas för 

att hänga med. Marknaden är på Mipim och fastighetskontoret är en del av marknaden, 

därför måste vi vara där. Med de stora tillväxtambitioner som vi har här i regionen, skulle 

fastighetskontoret inte våga avstå från att vara på Mipim.” (hänvisa till ett högre syfte) 

“Sammanlagt har vi sparat tiotusentals kronor åt göteborgarna genom att inte begära ut 

traktamenten.” (minimering) 
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5.4.2 Bostadsbolaget: Öppet brev från Bertil Rignäs. 

Bertil Rignäs var, som tidigare nämnt, VD för det allmännyttiga Bostadsbolaget när Uppdrag 

granskning sände sitt inslag om Göteborgs Stads deltagande i Mipim. Rignäs öppna brev 

publicerades på Bostadsbolagets hemsida den 8 november 2013 efter ett par dagars tystnad 

(Bostadsbolaget 1). I sitt brev använder han sig främst av huvudstrategierna minska 

händelsens anstötlighet, tillrättaläggande och ta på sig hela skulden. 

Minska händelsens anstötlighet 

I sitt öppna brev försöker Rignäs huvudsakligen minska händelsens anstötlighet genom 

minimering och att hävda att ingen större skada är skedd.   

“Det ges idag en bild kring mässan och intryck av att jag ägnat mig åt stora utsvävningar, 

men totalt sedan 2010 har jag lämnat in representationskvitton på omkring 4500 kronor från 

Mipim.”(minimering) 

“Man har också ifrågasatt varför jag är borta flera dagar än mässan varar. Under de övriga 

dagarna har jag tagit semester, och Bostadsbolaget har bara stått för kostnaderna under 

själva mässan.” (minimering) 

Tillrättaläggande 

Även huvudstrategin tillrättaläggande förekommer i texten då Rignäs tar upp att man har 

vidtagit åtgärder för att utreda det inträffade och förhindra att något liknande sker igen. 

“Nu har vi ytterligare förtydligat rutinerna kring representationskvitton, för naturligtvis ska 

vi göra rätt och naturligtvis ska vi vara aktsamma om bolagets pengar.”(tillrättaläggande) 

“För mig är det viktigaste just nu vår interna utredning inom Bostadsbolaget. Den leds av det 

oberoende revisionsföretaget PWC och den har jag själv initierat. Den har påbörjats idag. 

Dessutom medverkar jag i den förundersökning som polisen har inlett. Att slarva med ett 

kvitto inser jag är i högsta grad olämpligt och jag har vidtagit åtgärder för att detta inte ska 

återupprepas.” (tillrättaläggande) 

Ta på sig hela skulden 

Rignäs använder sig även av ta på sig hela skulden gällande det klädkvitto som han lämnade 

in efter Mipim-mässan och som Uppdrag granskning riktar kritik mot. 

“Hur kunde jag då lämna in ett klädkvitto och kalla det för lunch? Det var rent slarv och det 

är naturligtvis inte acceptabelt. Jag har betalat tillbaka pengarna, och jag beklagar att vi inte 

upptäckt felet tidigare, innan Uppdrag Granskning begärde ut kvittona.”(ta på sig hela 

skulden) 
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5.4.3 Business Region Göteborg - Pressmeddelande 6 november: Så finansieras 

Göteborgsregionens medverkan på Mipim-mässan. 

Samma dag som avsnittet av Uppdrag granskning sände sitt inslag om Göteborgs Stads 

deltagande i Mipim-mässan, publicerade Business Region Göteborg ett pressmeddelande på 

hemsidan där VD:n Patrik Andersson förklarar BRG:s deltagande i mässan (Business Region 

Göteborg 2013b). 

Minska händelsens anstötlighet 

I pressmeddelandet försöker de minska händelsens anstötlighet genom att minimera det 

inträffade och hänvisa till ett högre syfte. 

“Jag förstår att det sticker i ögonen, men uttrycket öppen bar leder fel, säger Patrik 

Andersson. Begreppet "open bar" handlar om ett konferenspaket för en lokal i nära 

anslutning till mässan där vi höll en kick off för våra samarbetspartners och en investerarträff 

för potentiella investerare. Dessa två arrangemang kostade tillsammans 446 000 kronor och 

betalades av våra partners. Kostnaden täckte hela konferenspaketet med lokal, teknik, 

serveringspersonal, mat och dryck i form av öl, vin eller alkoholfria alternativ.” (minimering) 

“Vi kan inte sitta passivt och vänta på att företag etablerar sig i regionen. Då väljer dessa 

företag andra regioner, vilket gör att vi går miste om etableringar och arbetstillfällen” 

(hänvisa till högre syfte)  

“Även om Mipim endast är en del i vårt arbete, så konstaterar jag att utfallet har varit 

positivt. De fyra senaste Mipim-mässorna har lett till sju företagsetableringar i 

Göteborgsregionen och i ytterligare fem fall pågår förhandling.“ (hänvisa till ett högre syfte) 

5.4.4 ”Frågor och svar angående Älvstranden Utvecklings deltagande på 

fastighetsmässan i Cannes” 

Älvstranden Utvecklings text på hemsidan publicerades den 6 november 2013 (Älvstranden 

Utveckling 2) och det går att urskilja framför allt två strategier: minska händelsens 

anstötlighet och tillrättaläggande.  

Minska händelsens anstötlighet 

För att minska händelsernas anstötlighet använder de framförallt differentiering, minimering 

och hänvisa till ett högre syfte. 

“En före detta VD har brustit i sin ekonomiska redovisning i samband med en tjänsteresa för 

tre och ett halvt år sedan. Att det inte handlar om några stora belopp har ingen betydelse. Det 

är beklagligt och inget vi försvarar” (differentiering) 

”Det är naturligtvis mycket olyckligt och helt klart felaktigt att en ”slipp” utan tillhörande 

kvitto slunkit igenom. Dessutom har Mats lämnat en missvisande uppgift avseende vad kvittot 

gällde. Detta är oförsvarbart” (differentiering) 
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“Vi har nu fått fakturaunderlaget från resebyrån när det gäller den dåvarande 

styrelseordförandens, Mats Karlsson, boende. Vi kan konstatera att det delade boendet med 

hans fru inte innebar någon extra kostnad jämfört mot om han bott där ensam. Dock tillkom 

en hotellskatt på nio euro och den har vi fakturerat honom.” (minimering) 

“Det är en fantastisk möjlighet att möta branschfolk och se goda exempel på stadsutveckling 

och arkitektur från hela världen. För ett bolag som Älvstranden Utveckling AB är det årliga 

mässan oerhört nyttigt för inspiration och nätverksarbete.“ (hänvisa till ett högre syfte) 

Tillrättaläggande 

De använder sig av huvudstrategin tillrättaläggande då de skriver att de redan genomfört 

förändringar av rutiner men ska fortsätta arbeta med detta. 

“Vi ska dock diskutera med stadens jurister om det finns en möjlighet att hitta en konstruktion 

som gör att en tredje part går in för kontroll vid de få tillfällen som VD och ordföranden varit 

på samma resa.” (tillrättaläggande) 

“Våra rutiner förändrades redan innan vi kände till att granskningen skulle göras. Men 

SVT:s rapportering kring Mipim har gett oss ett kvitto på att våra åtgärder varit rätt. Vi har 

numera en helt annan nivå på den ekonomiska hanteringen mot den typ vi hade 2010 som 

kritiserades i programmet.“ (tillrättaläggande) 
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6.Sammanfattning 

För att förtydliga vad som framkommit i analysen är resultaten sammanställda i två tabeller. I 

dessa tydliggörs det vilket material det är, vilka kommuner och personer som uttalat sig samt 

vilka strategier de har använt sig av i sina uttalanden i Uppdrag granskning och i texterna på 

hemsidorna. De grå kolumnerna visar Staffanstorps kommuns strategier och de vita 

kolumnerna visar strategierna som bolagen från Göteborgs Stad har använt. 

 

Tabell 2. Kommunikationsstrategier i Uppdrag granskning 

 

I uttalandena till Uppdrag granskning används främst huvudstrategin minska händelsens 

anstötlighet genom minimering, men även huvudstrategin förneka är vanligt förekommande. 

Endast representanter ifrån Göteborgs Stad använder sig av huvudstrategin bortförklaring och 

tillrättaläggande samt ta på sig hela skulden. De representanter som använder sig av 

tillrättaläggande och ta på sig hela skulden är de enda som inte använder sig av förnekande. 

 
  



30 
 

Tabell 3. Kommunikationsstrategier på hemsidor 

 
 

 

Även i texterna publicerade på hemsidor är den vanligaste och mest frekventa huvudstrategin 

minska händelsens anstötlighet. Främst används minimering och hänvisa till ett högre syfte 

för att göra detta. Endast två bolag ifrån Göteborg använder sig av tillrättaläggande varav ett 

bolag även tar på sig hela skulden. Staffanstorp använder sig inte av någon av dessa 

huvudstrategier, men däremot använder de sig av bortförklaring i en av texterna. Att förneka 

händelserna förkommer inte i någon av texterna. Nedan kopplas strategierna som har använts 

samman med de frågeställningar och teorier som legat till grund för studien. 

 

Hur har kommunpolitiker och tjänstemän inom Göteborgs Stad och Staffanstorps 

kommun bemött kritiken i samband med Uppdrag gransknings avslöjanden? 

Den vanligaste huvudstrategin som representanterna från de båda kommunerna använde var 

att minska händelsens anstötlighet genom minimering och hänvisa till ett högre syfte. I 

inslagen från Uppdrag granskning är även förnekande vanligt förekommande.  

Skiljer sig den omedelbara kommunikationen till Uppdrag granskning från den mer 

planerade och genomtänkta kommunikationen i texter på hemsidor? 

De omedelbara uttalandena i Uppdrag gransknings inslag skiljer sig från de texter som 

publicerats på hemsidorna i efterhand. I uttalandena till Uppdrag granskning är det större 

användande av förnekande och bortförklaring än på texterna på hemsidorna som framförallt 

försöker minska händelsernas anstötlighet. Intressant är att texten från Älvstranden 

Utveckling pekar ut den tidigare VD:n Mats Andersson som skyldig aktör och att bolaget 
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redan innan avslöjandet har arbetat förebyggande för att sådana händelser inte ska kunna 

inträffa. Mats Andersson i sin tur förnekar i sin kommunikation till Uppdrag granskning vad 

som hänt och säger att det är bolagets problem. 

Finns det några skillnader eller likheter mellan Göteborgs Stad och Staffanstorps 

kommun i deras uttalanden? 

Skillnader 

Enligt SCCT bör kommunerna använda sig främst av återuppbyggande strategier i form av 

kompensation eller ursäkt (Coombs 2007:170ff.) för att förtroendet för dem inte ska bli alltför 

skadat. Inom image repair theory, som använts i analysen, återfinns kompensation som en 

variant av huvudstrategin minska händelsens anstötlighet och be om ursäkt är ett sätt att ta på 

sig hela skulden. Analysen visar att kompensation är en strategi som inte förekommer över 

huvud taget och endast ett bolag från Göteborg tar på sig hela skulden. Två kommunala bolag 

från Göteborg använder någon form av tillrättaläggande och säger att de ska arbeta för att 

förhindra att liknande händelser inträffar igen. Staffanstorp i sin tur har inte använt sig av 

huvudstrategierna ta på sig skulden eller tillrättaläggande, vilka vi anser borde vara en 

grundläggande åtgärd för att förtroendet för kommunen inte ska skadas. Inom SCCT tas det 

hänsyn till tidigare krishistorik när man väljer strategier för kommunikation vid en kris 

(Coombs 2007:166f) och skillnaden mellan kommunerna kan bero på att Göteborgs Stad har 

genomgått tidigare förtroendekriser och agerar utifrån det medan Staffanstorp inte har erfarit 

detsamma. Enligt SCCT bidrar tidigare krishistorik även till att en förtroendekris utvecklas 

och därmed bör händelserna gett större konsekvenser i Göteborg Stad än i Staffanstorp. 

Likheter 

I den inledande kommunikationen i Uppdrag granskning använder sig båda kommunerna av 

förnekande. Som tidigare nämnts är huvudstrategin minska händelsens anstötlighet genom att 

hänvisa till ett högre syfte vanligt förekommande hos båda kommunerna. Kombinationen av 

dessa strategier i den totala kommunikationen ger ett liknande resultat som det från Benoits 

(2006) studie på George W. Bushs kommunikationsstrategier, vilken nämndes i kapitel 3. Där 

blev försöket att förbättra förtroendet i stort sett verkningslöst med huvudstrategierna förneka 

och minska händelsens anstötlighet genom att hänvisa till ett högre syfte.   
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7. Slutdiskussion 

I denna uppsats har möjliga kommunikationsstrategier vid en krissituation presenterats. Dessa 

har applicerats på händelserna som Uppdrag granskning avslöjade hösten 2013 om Göteborgs 

Stad och Staffanstorps kommuns deltagande i den internationella fastighetsmässan Mipim, 

vilket till stora delar har bekostats med skattepengar. Representanterna från kommunerna har 

använt skattepengar till att bland annat bekosta dyra inköp av måltider som inkluderat 

alkohol, anordnat lyxbetonade tillställningar samt överlag lämnat in tvivelaktiga kvitton som 

inte överensstämmer med Skatteverkets regler för vad som ska gälla för representation. Som 

nämnts i kapitlet för teori och tidigare forskning är detta en situation som många gånger 

väcker starka reaktioner från allmänheten då privat utnyttjande av allmänna medel är en 

överträdelse som många gånger leder till en skandal. Skandaler är många gånger grogrunder 

till kriser som i sin tur kan utvecklas till förtroendekriser om kriskommunikationen inte 

fungerar på ett tillfredsställande sätt, vilket tas upp även i kapitlet för teori och tidigare 

forskning. Syftet med studien har varit att studera hur Göteborgs Stads och Staffanstorps 

kommunpolitiker och tjänstemän har uttalat sig för att invånarna inte ska förlora förtroendet 

för kommunen och dess representanter.  

Vi har utgått från två olika teorier: image repair theory och SCCT. Image repair theory har 

använts i för att analysera urskilja vilka kommunikationsstrategier som representanterna har 

använt sig av. De huvudstrategier som huvudsakligen användes inledningsvis var förnekande 

och minska händelsens anstötlighet genom att hänvisa till ett högre syfte. Som nämnts i 

kapitel 3 och i Benoits (2006) studie är en kombination av dessa två strategier inte särskilt 

effektiv. I den mer planerade kommunikationen på hemsidorna har främst huvudstrategin 

minska händelsens anstötlighet genom minimering och hänvisa till ett högre syfte använts. Vi 

anser att effektiviteten i detta kan ifrågasättas och att den mest effektiva 

kommunikationsstrategin för en offentlig organisation är Benoits strategi tillrättaläggande där 

man vidtar åtgärder för att händelsen inte ska upprepas.  

 

Genom att publicera texterna på hemsidorna visar samtliga aktörer att de försöker vara öppna 

med vad som hänt och ge sin version av de avslöjade händelserna. Detta ligger i linje med det 

som nämnts i kapitlet för teori och tidigare forskning om att hanteringen av en kris bör präglas 

av sanning och öppenhet för att en förtroendekris inte ska uppstå. Det är dock möjligt att 

krisen skulle kunnat förhindras om kommunerna och bolagen hade varit tydligare och öppnare 
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gällande Mipim-deltagandet redan innan Uppdrag granskning gjorde sina avslöjanden. Detta 

beror på den stora betydelse media hur för hur kriser uppmärksammas och utvecklas, vilket 

nämnts i kapitlet för teori och tidigare forskning (t ex Severinsson 1998, Djerf-Pierre, 

Ekström & Johansson 2011).  

 

SCCT förespråkar att använda sig av återuppbyggande strategier i form av att ta på sig 

skulden och kompensation vid avsiktliga kriser. I fallet med Bostadsbolaget i Göteborgs Stad 

använde sig VD:n Bertil Rignäs av huvudstrategin ta på sig hela skulden och försökte visa 

öppenhet med sitt brev men han fick slutligen avgå ändå. Detta skulle kunna bero på att det 

var media som avslöjade händelsen och att det då redan var försent att använda sig av denna 

strategi. Som nämndes i kapitlet för teori och tidigare forskning är det en vanlig åtgärd att låta 

den skyldige aktören gå vid skandaler och kriser med mycket medial uppmärksamhet. Om det 

hade varit bolaget som självgranskande och öppet gick ut med informationen till medierna 

hade strategin kanske haft en mer lyckad effekt.   

7.1 Förslag på framtida forskning 

Den återuppbyggande strategin kompensation används inte alls i det undersökta materialet, 

vilket kan ha sin förklaring i att det handlar om offentlig verksamhet och kommunala bolag 

och förvaltningar. De har inte samma möjligheter att kompensera kommuninvånarna som 

privata företag har, vilka kan kompensera sina kunder med ekonomisk ersättning, gåvor och 

så vidare. Detta gör att det går att ifrågasätta om SCCT:s rekommendationer att använda de 

återuppbyggande strategierna ursäkt och kompensation är relevanta för offentliga 

organisationer.  Vi anser att den mest effektiva strategin för en offentlig organisation som står 

inför en kris är tillrättaläggande där det tydligt och öppet klargörs att åtgärder har vidtagits för 

att händelsen inte ska upprepas. Dock krävs det vidare forskning för att fastslå att detta 

stämmer, där intervjuer med kommuninvånare om deras förtroende för kommunen och dess 

representanter står i fokus. Ett exempel skulle kunna vara att fråga kommuninvånarna om 

tidigare krishistorik och relationer har påverkat deras förtroende för sin kommun och vad de 

anser att kommunen bör göra för att förtroendet ska öka. För att förhindra att förtroendet för 

en organisation, eller kommun i detta fall, skadas från första början krävs det att det är 

organisationen som öppet rapporterar om oegentligheter innan medierna upptäcker dem. Detta 

skulle kunna undersökas genom att granska olika uppdagade oegentligheter, vem som 

rapporterat om dem och vilka konsekvenser de gett. 
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Bilaga 1 Texter från Staffanstorps kommun 

”Därför deltog Staffanstorp i fastighetsmässan” 
SVT:s Uppdrag granskning har tittat på olika kommuners medverkan i Mipim, en av världens största 

fastighetsmässor som årligen äger rum i Cannes, Frankrike i mars månad. En av de kommuner som granskats är 

Staffanstorps kommun.  

Mipim är en av världens största mässor för investeringar i framför allt fastigheter och infrastruktur. Utställarna 

kommer huvudsakligen från Europa och är till stor del städer och regioner men även fastighetsägare, banker och 

konsultbolag. Mässan omfattar även ett stort antal seminarier och konferenser och besöks av människor från hela 

världen. Staffanstorps kommunägda fastighetsbolag, Staffanstorps Centrum AB, har under åren 2011-2013 

deltagit i denna mässa. 

Eftersom Staffanstorps kommun är en tillväxtkommun mitt i Öresundsregionen, med ambitionen att fortsätta 

utvecklas vad gäller såväl befolkning som företagande, ställer detta krav på kommunen att vara 

konkurrenskraftig för att kunna locka till sig företag att investera i kommunen. Medverkan vid fastighetsmässan 

ska bidra till att marknadsföra Staffanstorps kommun som en intressant och attraktiv etableringsort för utländska 

företag och organisationer. Det är viktigt att synas så att investeringarna inte bara hamnar i de större städerna. 

Staffanstorp har ända sedan kommunen bildades 1952 varit en framtidskommun med ett modigt nytänkande. 

Genom att närvara på mässan har viktiga kontakter kunnat knytas för att långsiktigt skapa en fortsatt positiv 

utveckling för Staffanstorps kommun. 

– Det stora utvecklingsarbete och den stora förändring som pågått i Staffanstorp i flera decennier, hade inte 

varit möjlig utan utblickar, studiebesök, influenser, inspiration och idéer utifrån, säger kommunstyrelsens 

ordförande Christian Sonesson. 

Uppdrag granskning ställer sig i programmet frågande till varför sju personer från ”lilla Staffanstorp” har deltagit 

i fastighetsmässan. 2013 deltog Staffanstorps Centrum AB:s fem styrelseledamöter, samt VD och projektledare. 

Fördelen med ett brett deltagande är att samtliga tar del av samma information och dessutom hölls 

styrelsekonferens de dagar mässan inte var öppen. 

– Här har vi även en stor chans att träffa företag som vi inte ens kände till att de fanns, säger Torbjörn 

Lövendahl styrelseledamot i Staffanstorps Centrum AB. 

– Vi bjuder också in intressanta personer och företag till Staffanstorp, men fastighetsmässan är ytterligare ett 

viktigt sätt att finna nya kontakter. Att bara bjuda in dem vi redan känner till Staffanstorp hade begränsat 

urvalet, tillägger Christian Sonesson. 

I Uppdrag granskning beskrivs vilka restauranger som besökts och vilken alkohol som konsumerats under dessa 

dagar. De uppgifter som nämns är i sak korrekta men förmedlar en snedvriden bild. I programmet tar man bland 

annat upp ett kvitto från Lidl och gör en poäng av den alkohol som förekommer på kvittot. Av totalt 63 varor är 

7 alkoholrelaterade och kostnaderna uppgår totalt till 477 kronor. Bilden blir felaktig också eftersom inget 

traktamente utbetalats, trots att var och en varit berättigad till det. Sett över åren 2011-2013 har den 

genomsnittliga kostnaden för kost/representation per person och dag uppgått till 464 kronor. Skulle traktamente 

utbetalats hade den summan uppgått till i snitt 724 kronor per person och dag. Genom att ”resa på räkning” i 

stället för att ta ut traktamente har kostnaderna blivit mer än 30 000 kronor lägre. 

I det kommunägda fastighetsbolaget, liksom i kommunen, är vi kostnadsmedvetna och noggranna med 

ekonomin. Deltagandet (med allt från deltagarkostnader till flyg, boende, mat etc inkluderat) kostade detta år 131 

605 kronor. Kostnader för deltagande i fastighetsmässan Mipim 2011-2013. 

Mipim ger möjligheter till många typer av möten och diskussioner på ett lite mer informellt och spontant sätt än 

hemma. Fastighetsmässan ger också nya kontakter som kan användas för framtida nätverkande samt i bästa fall 

incitament till nya uppdrag och affärer. Det är inte alltid det går att peka på konkreta resultat av en resa. Men nya 

tankar väcks, nya idéer får fäste och nya visioner börjar ofta ta form under den här typen av studiebesök och 

utblickar. Ett exempel på vad som är ett resultat av deltagandet vid Mipim är förskolan Kids2Home som under 

hösten öppnar i Hjärup. 



 
 

 ”Så hölls kostnaderna nere” 

– Vi har verkligen försökt göra resan till fastighetsmässan till så låg kostnad som möjligt. Vi har bott mycket 

enkelt och inte tagit ut traktamenten, utan istället, för att det skulle bli billigare, tagit kostnader i bolaget, säger 

Christian Sonesson. 

Bodde i stugor 

Staffanstorps Centrum AB:s styrelse bodde under resan inkvarterade i enkla semesterstugor. 

– Boendet under dessa år har varit i två stycken stugor av förhållandevis enkel standard i orten Cagnes-sur-Mer. 

Orten ligger omkring 22 kilometer utanför Cannes – med bil tar det mellan 25 och 30 minuter att ta sig in till 

Cannes. Till skillnad om vi bott på hotell sköttes städning, bäddning och frukost av oss själva. Toalett och 

badrum har delats. Kostnaden per person och natt uppgick 2013 till 369 kronor, säger Henrik Lethin, 

styrelseordförande i Staffanstorps Centrum AB. 

Resan skedde i mars, under vinterhalvåret. Normaltemperaturen i Cannes är vid den tiden på året i genomsnitt 7 

grader på natten och 14 grader på dagen och temperaturen i havet är i snitt 13 grader. En av dagarna under årets 

resa snöade det i Cannes. 

Ingen har rest billigare 

Totalt kostade resan till fastighetsmässan Mipim i vintras 131 605 kr, per person 18 801 kr. Av detta utgör 

deltagaravgiften 7 074 kr/person. Kostnaderna har legat på ungefär samma nivå alla de tre år Staffanstorps 

Centrum AB medverkat vid den stora fastighetsmässan. 

– Ingen annan kommun som vi känner till har rest billigare. Flera större grannkommuner reser till 

fastighetsmässan Mipim varje år och vi vet med säkerhet en kommun vars resa blev tre gånger dyrare än vår, 

över 450 000 kr för bara fem personer under fyra dagar, säger Christian Sonesson. 

– Genom att ”resa på räkning” i stället för att ta ut traktamente har resan blivit billigare. Sett över åren 2011-

2013 har den genomsnittliga kostnaden för kost/representation per person och dag uppgått till 464 kronor. Skulle 

traktamente utbetalats hade den summan uppgått till i snitt 724 kronor per person och dag, fortsätter Henrik 

Lethin. 

Lågprisbiljetter 

Gruppen var borta under 7,5 resdagar. Mässan varade i fyra dagar. Övrig tid användes dels som resdagar men 

även till styrelsekonferens när alla ledamöter var samlade. 

– Genom att resa lördag till lördag fick vi betydligt billigare flygbiljetter. Stugorna kan bara hyras veckovis, 

säger Christian Sonesson. 

Deltagarna har inte tagit ut traktamenten utan bara de faktiska kostnaderna för uppehälle, såsom mat, 

toalettpapper och liknande. 2013 sänktes traktamentet för tjänsteresor till Frankrike från 793 till 616 kr per dygn, 

vilket gjort att kostnaden i år blev totalt cirka 1 300 kr högre för samtliga deltagare tillsammans, än med 

traktamente. 

– Räknat över alla tre åren har besparingen varit mer än 30 000 kr jämfört med att ta ut traktamente, säger 

Christian Sonesson. 

  



 
 

Bilaga 2 Texter från Göteborgs Stad 

”Frågor och svar angående fastighetskontorets närvaro på fastighetsmässan Mipim” 

En del missvisande uppgifter har skrivits i pressen och nedan ger vi korrekt svar på en del av de här frågorna. 

Här kan du som vill veta mer få fler fakta när det gäller fastighetskontorets medverkan vid Mipim. Vi har också 

tagit med ett antal felaktiga uppgifter som rapporteras i medierna och rättat till dem. 

Hur många personer från fastighetskontoret har åkt till Mipim? 

2010: 3 personer 

2011: 4 personer 

2012: 7 personer 

2013: 6 personer 

Vad har fastighetskontorets deltagande under de fyra åren kostat? 

Totalt för de fyra åren har det kostat cirka 600 000 kronor. 

Varför åker fastighetskontoret till Mipim? 

Fastighetskontoret bidrar till stadsutvecklingen genom vårt arbete med mark- och bostadsförsörjningsuppdraget. 

Vi arbetar för att utveckla staden och skapa långsiktig tillväxt. Genom vår förvaltning av marken skapar vi bästa 

möjliga förutsättningar för nyetableringar inom näringslivet samt byggande av bostäder och nya lokaler för 

näringslivet. Genom att delta i Mipim får vi möjlighet att träffa nya representanter för näringslivet och intressera 

dem för Göteborg. Vi får även kontakt med nya byggherrar och kan visa dem vilka möjligheter det finns i staden 

när det gäller att bygga nya bostäder och lokaler för näringslivet. 

Måste ni åka till Mipim? 
Detta är världens största fastighets- och investerarmässa. Konkurrensen om internationella etableringar är 

knivskarp och Göteborg måste synas för att hänga med. Marknaden är på Mipim och fastighetskontoret är en del 

av marknaden, därför måste vi vara där. Med de stora tillväxtambitioner som vi har här i regionen, skulle 

fastighetskontoret inte våga avstå från att vara på Mipim. 

Under de fyra åren har vi sålt mark för i genomsnitt runt 260 miljoner kronor per år och försäljningar sker inte 

om vi inte aktivt arbetar med dem. 

Dessutom finns det ett värde i att gemensamt visa upp Göteborgs Stad, att visa att vi tillsammans arbetar för att 

utveckla staden, för tillsammans är vi starka och tillsammans bygger vi staden. 

Hur väljer ni vilka och hur många som ska delta? 
På fastighetskontoret förs de diskussionerna i presidiet tillsammans med vår direktör. 

Har ert deltagande vid mässan gett något konkret resultat? 

Ja, på Medicinareberget i Göteborg har planerna för ett Life Sciencekluster tagit ett stort kliv framåt. Nu är två 

avsiktsförklaringar påskrivna. De innebär ett nära samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs Universitet, privata näringslivet och Göteborgs Stad. Projektet syftar till 

att skapa en plats för forskning/utveckling av medicin samt utveckling av vårdmetoder samtidigt som ett stort 

antal nya arbetstillfällen kommer att skapas. Om allt går i lås kan det mycket väl bli ett projekt i världsklass. 

I medierapporteringen står det att ni har dålig ordning på era kvitton och underlag. Är det så? 

Vi upplever inte att vi har dålig ordning, men några misstag har skett och det är beklagligt. Vi rättade till dem så 

fort vi fick vetskap om dem. 

Har ni på något sätt försökt hålla nere kostnaderna för ert deltagande vid mässan? 

Vi har bland annat inte begärt ut full reseersättning (traktamente) för de här fyra åren, vilket vi egentligen är 

berättigade till. Det var ett medvetet val vi gjorde. Syftet med det var att hålla nere kostnaderna för 

skattebetalarna. Sammanlagt har vi sparat tiotusentals kronor åt göteborgarna genom att inte begära ut 

traktamenten. 

Medierna rapporterar om att en person fått ersättning för privata utlägg. Stämmer det? 

Det stämmer att två kvitton för sammanlagt 460 kronor har betalats av kontoret av misstag. De pengarna 

betalades tillbaka till kontoret så fort misstaget upptäcktes. 



 
 

Medierna säger också att ni betalat 12 luncher för samma sex personer under en och samma dag. En av 

personerna fick dessutom ersättning för lunchen utöver de två ni redan betalat, så den personen verkar 

ha fått lunch tre gånger den dagen. Vad säger ni om det? 

Den uppgiften är felaktig. Ett av kvittona gällde lunch, det andra gällde middag samma dag. Den medarbetare 

som fått ersättning för lunch hade av misstag uppgett fel dag. Den ersättningen gällde en annan dag och är 

korrekt. Inga felaktiga summor har betalats ut som resultat av den redovisningen. 

Uppdrag Granskning säger att ni har gjort tillägg på kvitton i efterhand. Hur hänger det ihop? 

Det beror bland annat på att det saknades två namn på ett kvitto och Uppdrag Granskning ville veta vilka två det 

var. Vi kompletterade med namnen och skickade kvittot till Uppdrag Granskning igen. 

”Bostadsbolaget: Öppet brev från Bertil Rignäs” 

Med anledning av den senaste tidens debatt och publicitet vill jag informera om och ge min bild kring 

bakgrunden.  

Att jag valt att inte medverka i intervju i Uppdrag Granskning beror på att det sedan länge finns en hotbild mot 

mig och min familj. Förvaltnings AB Framtidens  säkerhetschef har menat att det vore i högsta grad olämpligt att 

jag ställde upp på en intervju till följd av detta. Däremot har vi bistått Uppdrag Granskning med material och 

underlag samt svarat på samtliga deras frågor via mejl. 

Idag har jag valt att ställa upp på en intervju i Västnytt eftersom uppgifterna om hotbild nu ändå publicerats. 

Varför vi, som ett av Sveriges största bostadsbolag med en omsättning på 1.5 miljarder kronor, väljer att delta i 

mässan i Cannes har vi redan berättat om här på hemsidan. Det ges idag en bild kring mässan och intryck av att 

jag ägnat mig åt stora utsvävningar, men totalt sedan 2010 har jag lämnat in representationskvitton på omkring 

4500 kronor från Mipim. 

Hur kunde jag då lämna in ett klädkvitto och kalla det för lunch? Det var rent slarv och det är naturligtvis inte 

acceptabelt. Jag har betalat tillbaka pengarna, och jag beklagar att vi inte upptäckt felet tidigare, innan Uppdrag 

Granskning begärde ut kvittona. Nu har vi ytterligare förtydligat rutinerna kring representationskvitton, för 

naturligtvis ska vi göra rätt och naturligtvis ska vi vara aktsamma om bolagets pengar. 

Därutöver har ett av mina representationskvitton ifrågasatts och man antyder i programmet att personerna inte 

finns eftersom jag skrivit efternamnen slarvigt. Vi skickade in ett förtydligande till Uppdrag Granskning, för 

självklart finns alla de här personerna och det känner Uppdrag Granskning till. 

Man har också ifrågasatt varför jag är borta flera dagar än mässan varar. Under de övriga dagarna har jag tagit 

semester, och Bostadsbolaget har bara stått för kostnaderna under själva mässan.  

För mig är det viktigaste just nu vår interna utredning inom Bostadsbolaget. Den leds av det oberoende 

revisionsföretaget PWC och den har jag själv initierat. Den har påbörjats idag. Dessutom medverkar jag i den 

förundersökning som polisen har inlett. 

Att slarva med ett kvitto inser jag är i högsta grad olämpligt och jag har vidtagit åtgärder för att detta inte ska 

återupprepas.  

 Göteborg den 8 november 2013 

 Bertil Rignäs 

vd Bostadsbolaget 

 

 



 
 

”Business Region Göteborg -Pressmeddelande 6 november: Så finansieras 

Göteborgsregionens medverkan på Mipim-mässan” 

Uppdrag Granskning den 6 november handlar om Göteborgsregionens närvaro vid fastighets- och 

investerarmässan i Cannes. Deltagandet i mässan har projektletts av Business Region Göteborg och finansierats 

fullt ut av deltagande partners. 

Business Region Göteborg, BRG, har som uppgift att skapa hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Ett prioriterat 

område är att locka hit företag och investerare. 

 

— Kostnaden för årets Mipim-mässa uppgick till 3,3 miljoner kronor och betalades av deltagarna. 80 procent av 

kostnaden finansierades av näringslivet och resten betalades av tre kommunala bolag, säger Patrik Andersson, vd 

för BRG.  

Mipim betraktas som världens främsta fastighets- och investerarmässa. I år deltog 20 000 personer på mässan i 

Cannes. I programmet från Uppdrag Granskning berättas om hur BRG håller öppen bar.  

— Jag förstår att det sticker i ögonen, men uttrycket öppen bar leder fel, säger Patrik Andersson.  

— Begreppet "open bar" handlar om ett konferenspaket för en lokal i nära anslutning till mässan där vi höll en 

kick off för våra samarbetspartners och en investerarträff för potentiella investerare. Dessa två arrangemang 

kostade tillsammans 446 000 kronor och betalades av våra partners. Kostnaden täckte hela konferenspaketet med 

lokal, teknik, serveringspersonal, mat och dryck i form av öl, vin eller alkoholfria alternativ, säger Patrik 

Andersson.  

BRG:s vd berättar att företaget är uppsökande när det gäller etableringar i Göteborgsregionen.  

— Vi kan inte sitta passivt och vänta på att företag etablerar sig i regionen. Då väljer dessa företag andra 

regioner, vilket gör att vi går miste om etableringar och arbetstillfällen.  

— Att arbeta med dessa etableringar tar lång tid och vi är många som tillsammans jobbar för dessa investeringar. 

Även om Mipim endast är en del i vårt arbete, så konstaterar jag att utfallet har varit positivt. De fyra senaste 

Mipim-mässorna har lett till sju företagsetableringar i Göteborgsregionen och i ytterligare fem fall pågår 

förhandling.  

— Så sent som idag presenterades den sjunde stora etableringen i form av en Life Science-satsning som kommer 

att äga rum i anslutning till Sahlgrenska, avslutar Patrik Andersson.  

För mer information: 
Patrik Andersson  

Vd Business Region Göteborg  

Tel: 0705-85 48 81  

  



 
 

”Frågor och svar angående Älvstranden Utvecklings deltagande på fastighetsmässan i 

Cannes”  

Nyheter / 2013-11-06  

13-11-11 I avvaktan på resultatet av polisutredningen har vi redigerat vissa uppgifter för att inte föregripa 

utredningen. 

Hur ser ni på uppgifterna som framkom i Uppdrag Granskning när det gäller Älvstranden Utvecklings 

medverkan i Cannes? 

En före detta VD har brustit i sin ekonomiska redovisning i samband med en tjänsteresa för tre och ett halvt år 

sedan. Att det inte handlar om några stora belopp har ingen betydelse. Det är beklagligt och inget vi försvarar. Vi 

välkomnar den polisutredning som nu inletts med anledning av kvittohanteringen och avvaktar resultatet av den. 

Det har dessutom dykt upp frågetecken kring redovisningen avseende en före detta styrelseordförande (som även 

hade konsultuppdrag för Johanneberg Science Park under mässan) vilka vi är angelägna om att bringa klarhet i. 

Vad har ni för kommentarer om er före detta vd Mats Anderssons inköp av ”frukostmat” som vid 

granskning visat sig vara sex flaskor mousserande vin? 

- Det är naturligtvis mycket olyckligt och helt klart felaktigt att en ”slipp” utan tillhörande kvitto slunkit igenom. 

Dessutom har Mats lämnat en missvisande uppgift avseende vad kvittot gällde. Detta är oförsvarbart. 

Förklaringen Mats Andersson lämnat är att han bodde i en lånad lägenhet under mässan. Som tack för de 

livsmedel han förbrukat under vistelsen införskaffade han vinet. Bolagets boendekostnader för hans räkning blev 

därmed krasst sett minimala, men det är i det här fallet oväsentligt. Han skulle ha redovisat slippen tillsammans 

med kvittot och angett syftet. 

Kommer programmet att innebära något för era framtida rutiner? 

 - Våra rutiner förändrades redan innan vi kände till att granskningen skulle göras. Men SVT:s rapportering kring 

Mipim har gett oss ett kvitto på att våra åtgärder varit rätt. Vi har numera en helt annan nivå på den ekonomiska 

hanteringen mot den typ vi hade 2010 som kritiserades i programmet. 

Vad har förändrats? 

 - Sedan ett par år tillbaka är ett digitalt attestsystem infört, vilket innebär att ingen faktura betalas utan två 

personers signaturer. En godkännare och en attestant – enligt den så kallade dualitetsprincipen. Att fakturorna 

finns i det digitala ekonomisystemet gör att de dessutom inte kan förkomma. 

Använder alla på Älvstranden Utveckling systemet? 

 - Ja, alla utom styrelseordföranden, som helt enkelt inte varit knuten till systemet. Men vid årsskiftet är det byte 

på den posten och då ska vi se till att de digitala attesteringsrutinerna är fungerande även där. 

Ni har ju fått kritik för brister i kvittoredovisningen. Har ni skärpt er även på den punkten? 

 - Ja. Ett sätt är att vi nu går över från företagskort till privata kortlösningar. Det innebär att betalningsansvaret 

kommer att övergå till den anställde. Det skärper rutiner och ordningssinne. Slippar räcker inte för att få 

ersättning, korrekt redovisade kvitton är ett krav. 

 Och när VD och ordförande är på samma resa – hur ser attestrutinen ut där? 

 - Vi är ett kommunalt bolag och följer Göteborgs Stads nya attestrutiner som klubbades av Kommunfullmäktige 

i våras (handling 2013 nr 105). Att en VD och en ordförande attesterat varandras utläggskrav – vilket gjordes till 

en poäng i Uppdrag Gransknings inslag – är faktiskt helt enligt både dåvarande och nuvarande regler (även om 

det uppenbarligen funnits brister i noggrannheten i just detta fall). En person underordnad ska inte attestera en 

överordnads räkning eftersom det finns en beroendeställning. Och högre än VD och ordförande kommer man 

inte. 

- Vi ska dock diskutera med stadens jurister om det finns en möjlighet att hitta en konstruktion som gör att en 

tredje part går in för kontroll vid de få tillfällen som VD och ordföranden varit på samma resa. Eftersom 



 
 

styrelsen är politiskt tillsatt skulle det exempelvis inte finnas någon risk för beroendeställning om en vice 

ordförande, normalt sett från oppositionen, attesterar ordförandens räkning istället för VD. 

Har det som framkommit om brister i redovisningen inneburit några åtgärder från ert håll gentemot de 

båda tidigare bolagsledarna? 

 - Vi har nu fått fakturaunderlaget från resebyrån när det gäller den dåvarande styrelseordförandens, Mats 

Karlsson, boende. Vi kan konstatera att det delade boendet med hans fru inte innebar någon extra kostnad 

jämfört mot om han bott där ensam. Dock tillkom en hotellskatt på nio euro och den har vi fakturerat honom. 

Är det verkligen försvarbart att lägga så mycket pengar på att åka till Mipim? 

- Ja. Mipim är världens största fastighetsmässa med 20 000 deltagare. Det är en fantastisk möjlighet att möta 

branschfolk och se goda exempel på stadsutveckling och arkitektur från hela världen. För ett bolag som 

Älvstranden Utveckling AB är det årliga mässan oerhört nyttigt för inspiration och nätverksarbete. 
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